
 

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 

SIRET-MOLDOVA 

C.I.F. 33282692.       SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL 

COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI 

contact@galsiretmoldova.ro  
 

Data publicării: 12.01.2018 

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M8 

Data lansării apelului de selecție: 28.11.2017                         Data limită de depunere a proiectelor: 30.01.2018 

 Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 30.01.2018, ora 14:00 

Pentru această măsură pragul minim pentru această măsură este 50 de puncte 

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 8 - „Infrastructură socială” sunt de 16.762,33 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 16.762,33 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 

negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri și 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 

generatoare de venit plicate de ONG-uri și care vizează infrastructura de toate tipurile din măsură. 

 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%.  

Beneficiari eligibili:  

✓ Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;  

✓ ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

✓ GAL - în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. 

 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță prelungirea apelului de selecție deschis inițial în perioada 28 noiembrie 2017 – 28 

decembrie 2017 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 8 -  „Infrastructură socială” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației 

Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020. 

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 

Aplicanții trebuie să fie acreditați ca furnizori de servicii sociale. 
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În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile. Finanțarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o 

intensitate a sprijinului în conformitate cu Fișa măsurii (Anexa 6 la Ghidul solicitantului) în limita valorii maxime a sprijinului. Anexa poate 

fi consultată pe www.galsiretmoldova.ro 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului. 

 

 Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei 

liste indicative de investiții și  cheltuieli eligibile: 

INVESTIȚII ELIGIBILE: 

✓ servicii sociale fără cazare: centre multifuncționale, centre de zi de asistență și recuperare, centre de zi de socializare și petrecere a 

timpului liber (tip club), etc; 

✓ Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstice, persoane cu dizabilități, prsoane aflate în situație de dependență; 

✓ Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități; 

✓ Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți; 

✓ Centre de zi pentru familie cu copii; 

✓ Centre de zi victimele violenței în familie și agresori; 

✓ Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice; 

✓ Centre de zi pentru persoanele fără adăpost; 

✓ Servicii de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familie, victime ale 

dezastrelor naturale etc. 

✓ Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie; 
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✓ Modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din 

mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), lit. (d) din R (UE) 1305/2013, cu modificările și  completările ulterioare, sunt eligibile in

vestițiile intangibile privind achiziționarea sau dezvoltarea  de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

               Potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (4) din HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare, costurile generale ocazionate de 

cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita 

valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică 

și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 

construcții- montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții – montaj. 

 

 Solicitantul trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate menționate în ultima versiune a Ghidului Solicitantului aferent 

acestei măsuri, respectiv:  

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

EG2 - Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

EG3 - Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;  

EG4 - Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;  

EG5 - Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Siret Moldova ;  

EG6 - Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală a teritoriului Siret Moldova; 

EG7 - Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare 

domeniului de investiții;  

EG8 - Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;  

EG9 - Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;  
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EG10 – Proiectul trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii 

sociale; 

EG11 – Beneficiarii măsurii de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin 

obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. 

 

 

 

   

Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă pot  fi accesate pe site-ul GAL 

www.galsiretmoldova.ro  

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt: 

 Documente necesare întocmirii Cererii de Finanțare 

1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, privind conținutul cadru al documentației tehnico‐

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții și 

lucrări de intervenții. 

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în condițiile Legii 50/1991, modificată, completată și 

republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.   

3.1. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea 

publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul 

Oficial).  

ȘI 

Atenție! Sediul social sau punctul de lucru/punctele de lucru unde se realizează investiția pentru care se solicită 

finanțare trebuie să fie situate în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA. 
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3.2 În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în 

domeniul public sau sunt incluse într‐o poziție globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotărârile consiliului 

local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale 

existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, a administrației publice locale, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în 

condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate); 

Sau 

avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul); 

3.3 Documente doveditoare de către ONGuri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz,  uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe

 o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la  care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; 

4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional; 

5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI pentru implementarea proiectului, cu referire la 

însușirea/aprobarea de către Consiliul Local a următoarelor puncte (obligatorii):  

- necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; 

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării;  

- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;  

- numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți (pentru grădinițe, scoli);  

- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  

- agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire);  

- nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI pentru relația cu AFIR în derularea proiectului; 

     - angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

     - angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială. 
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Modelul de hotărâre a consiliului local (Anexa 10) este orientativ!  

6.1 Certificat de înregistrare fiscală;  

6.2 Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor şi fundațiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul 

asociațiilor și fundațiilor  

şi  

6.2.1. Actul de înființare şi statutul ADI; 

7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR 

(denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).  

8. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, 

obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții 

care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.  

9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică  

sau  

9.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul. 

10.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că beneficiarul a  solicitat organelor competente în 

domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, dacă este cazul.     

11. Lista agenților economici deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfășurată, codul proiectului cu 

finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a instituțiilor ‐ sociale și de interes public 

deservite direct de proiect.  

12. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea 

investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.  

13. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / 

județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.  

14. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului;  
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15. Extrasul din strategia Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA, care confirmă dacă investiția este în corelare cu strategia 

aprobată, 

corespunzătoare domeniului de investiții (Fișa Măsurii); 

16. Alte documente justificative: 

- Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale; 

- Dovada existenței în Teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru al furnizorului de servicii sociale; 

- Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți; 

- Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale. 

 

ATENŢIE!  Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate 

cu legislația în vigoare. 

Lista formularelor disponibile pe site-ul GAL și site-ul AFIR 

 

Dosarul CERERII DE FINANȚARE 

 

1.   Anexa 1 CEREREA de FINANTARE M 08; 

2.    Anexa 2 Studiul de Fezabilitate; 

3.   Anexa 4 Recomandari analiză cost-beneficiu; 
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4. Anexa 5 Contract de Finantare; 

5. Anexa 6 Fisa Măsurii 08; 

6. Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul_nr.3; 

7. Anexa 8 Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone rurale; 

8. Anexa 10 Model Hotărâre Consiliu Local privind implementare proiect. 

 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii și criterii de selecție: 
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Pentru această măsură pragul minim este 50 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare. 

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul alocării disponibile pentru selecție, iar pentru 

Nr. 

Crt. 
Criterii de selecție Punctaj Observații 

1. 

Relevanța sectorului de activitate a beneficiarului de proiect evaluată prin prisma 

experienței în activități relevante pentru: educație și sănătate; 

Maxim 

20 de puncte 

 

Activități ce includ educație și/sau sănătate  20 puncte 

Alte activități 10 puncte 

2. 

Experiența beneficiarului în implementarea de proiecte specifice măsurii; 
Maxim 

15 puncte 

 

Beneficiarul are experiența în ≥ 3 proiecte  15 puncte 

Beneficiarul are experiența în  ≤ 3 proiecte  10 puncte 

3. 
Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de 

experți, experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea proictului etc.); 

 

5 puncte 

 

4. 

Proiectul deservește cât mai mulți locuitori; 
Maxim 

60 de puncte 

 

Proiectul deservește ≥ 20 de locuitori 60 puncte 

Proiectul deservește < 20 de locuitori 0 puncte 
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proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor. 

    În  cazul  proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se  face, astfel:  

- Proiectul deservește cat mai multi locuitori; 

- Experiența beneficiarului în implementarea de proiecte specifice măsurii. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației G.A.L. SIRET-MOLDOVA 

La nivelul Asociației G.A.L.  selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție format din minimum 7 membri GAL. Comitetul 

de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și  

se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost 

selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL 

www.galsiretmoldova.ro. După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții  au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor putea 

fi depuse la GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.galsiretmoldova.ro). Contestațiile primite vor fi analizate 

de către o Comisie de  soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL. 

GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul propriu și la sediile primăriilor partenere și va  înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului 

de evaluare și selecție prin notificări scrise, transmise cu confirmare de primire sau predate personal, la data estimativă 29 noiembrie 2017.  

 

 

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri. 
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Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 

SIRET-MOLDOVA 

C.I.F. 33282692.       SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL 

COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI 

contact@galsiretmoldova.ro  
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit 

GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro. 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: contact@galsiretmoldova.ro , 

adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași. 
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