ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ
„MICROREGIUNEA HOREZU”
Str. 1 Decembrie, nr. 11, oraş Horezu, judeţul Vâlcea
tel./fax.: 0250861305, e-mail: gal.horezu@gmail.com

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE PROIECTE
Masura M6/6B – “Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice,
serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea
patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural”
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M6/6B-01/20/15.06.202028.09.2020
Asociatia Grupul de Acţiune Locală ,,Microregiunea Horezu” anunţă prelungirea
pana pe data de 28.09.2020 a sesiunii de cereri de proiecte pentru Masura M6/6B –
“Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie,
serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a
patrimoniului natural”, care vizeaza investitii realizate in localitatile: Horezu, Vaideeni,
Slatioara, Stroiesti, Otesani, Maldaresti, Tomsani, Costesti, Barbatesti si Pietrari.
Data lansării apelului de selectie: 15.06.2020
Data limită de depunere a proiectelor: 28.09.2020
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor
pentru Masura M6/6B – “Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice,
serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului
local, material si imaterial si a patrimoniului natural”, se va face la sediul Grupului de
Acțiune Locală ,,Microregiunea Horezu’’ din localitatea Horezu, str. 1 Decembrie, nr. 11,
județul Valcea, cod poștal 245800, în zilele luni până vineri, în intervalul orar 16.30 –
20.00.
Fondul disponibil: fondul disponibil alocat pentru această sesiune de cerere
de proiecte in cadrul acestei masuri respectiv valoarea publica total este de:
97.399,71 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finantarea unui proiect:
160.000 euro, conform cuantumului maxim prevazut in fisa tehnica a masurii din
SDL.
Valoarea maxima eligibila (suma nerambursabila) – 160.000 euro.
Intensitatea sprijinului este 100% pentru autoritatile publice locale si proiectele
societatii civile negeneratoare de venit si 90% pentru proiectele care includ
operațiuni generatoare de venit desfasurate de organizatii neguvernamentale. Se
vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala implementat de Agentia de Finantare a
Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei
prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala. Submasura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare” .

Modelul de cerere de finantare: Cererea de finantare (versiunea editabila) poate fi
descarcata de pe site-ul GAL, respectiv http://www.galmicroregiuneahorezu.ro/masuri-definantare/, Anexa 1 - Cerere de finantare masura 6 - corespondent sM 7.2 .
Documentele justificative pe care solicitantul trebuie sa le depuna odata cu
depunerea proiectului:
1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii /
Memoriu Justificativ, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al
documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de
intervenţii).
Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe
amplasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte
anterior finantate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie
să depună un raport de expertiză tehnico‐economică din care să reiasă stadiul investiției,
indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru
care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase
de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate partial sau total sunt neeligibile si
se includ in bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile.
Important! In Cererea de Finantare trebuie specificat numele proiectului/investitiei asa
cum este mentionat in certificatul de urbanism.
HCL de modificare/ completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la
inventarul atestat in conditiile legii (prin Hotarare a Guvernului).
2. Certificat de Urbanism valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în
condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (daca e cazul).
Important! Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea
rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere
prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va
menţiona sursa de preţuri folosită.
3. Inventarul bunurilor
Pentru oras, comune și ADI Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al
comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial
al Romaniei.
si
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la
inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale cu
respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost
supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii
si/sau
Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat
de primarie (dacă este cazul).

Pentru ONG-uri Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate
/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 (daca e cazul)
5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru
implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG
a următoarelor puncte (obligatorii): necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al
investiţiei; lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare
a investiţiei în cazul obţinerii finanţării; angajamentul de a suporta cheltuielile de
mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi; caracteristici tehnice (lungimi, arii,
volume, capacităţi etc.); nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru
relaţia cu AFIR în derularea proiectului. Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca
este cazul.
6. Certificat de înregistrare fiscală
Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si
irevocabilă / Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor Actul de
înfiinţare şi statutul ADI/ONG
7. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate
publică sau Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și
sănătate publică, dacă este cazul.
8. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa,
activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a
investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor, sociale și de interes public
deservite direct de proiect.
9. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de
solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista
cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru
solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007
pentru aceleaşi tipuri de investiţii
10. Notificare care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru
domeniul sanitar, veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul
verificat de DSVSA Judeteana, constructia va fi in concordanta cu legislatia in vigoare
pentru domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor daca este cazul.
11. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu o strategie de
dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului
de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
12. Adresa emisa de GAL privind incadrarea proiectului in obiectivele SDL
MICROREGIUEA HOREZU 2014-2020.
13. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
14. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi
ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN
al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).
15. Declaratie de raportare catre GAL
16. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

Documentele justificative depuse in vederea punctarii criterilor de selectie:
Cerere de finantare, Studiu de fezabilitate/Memoriu Justificativ
Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebiuie sa le indeplineasca
solicitantul:
Solicitantul finantarii trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate
mentionate in cadrul Ghidului solicitantului
Beneficiari eligibili
• UAT – uri din teritoriul GAL Microregiunea Horezu definite conform legislației în vigoare;
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare, al caror obiect de activitate este conform
domeniului abordat.
Solicitantul trebuie sa desfasoare activitate în teritoriul GAL Microregiunea Horezu iar
sediul social sau un punct de lucru sa fie de asemenea situat in teritoriul GAL.
Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Se vor verifica actele juridice de înfiintare si functionare, specifice fiecărei categorii de
solicitanti.
• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
Se vor verifica declaratia pe propria răspundere, Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea
Adunării Generale a ONG.
• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
Se vor verifica: declaratia pe propria răspundere (sectiunea F din CF), alte documente
specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanti.
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură, specificate in sectiunea 5.2. a prezentului Ghid.
• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Microregiunea Horezu;
Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de oras/comună, respectiv în satele
componente.
Documente verificate:
- Studiile de Fezabilitate/Documentațiile
de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții, Memoriul justificativ.
- Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform
legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat
prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după
Monitorul Oficial). In situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul
public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea

Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul
includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea
prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în privinţa supunerii
acesteia controlului
de legalitate
al prefectului,
în condiţiile
legii (este
suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituţia Prefectului, pentru
controlul de legalitate, în condițiile legii).
- avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel
administrat de Oras/Comună (dacă este cazul)
- documente doveditoare ale dreptului de proprietate/dreptul de uz, uzufruct, superficie,
servitute/contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru
o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG.
•Investiția trebuie să fie în corelare cu o strategie de dezvoltare
națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de
investiții;
Se va verifica extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu
orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată,
corespunzătoare domeniului de investiții precum şi copia hotărârii de aprobare a
strategiei, sau un document eliberat de GAL Microregiunea Horezu/Consiliul Judetean
Valcea/UAT membru GAL/alta autoritate competenta prin care se certifica incadrarea
investitiei intr-o strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată;
• In cazul in care proiectul include realizarea de constructii/lucrari care necesita autorizatie
de construire investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General.
Se va verifica dacă investitia respectă toate specificatiile din Certificatul de Urbanism
eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG. În situaţia în care
investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va depune Certificatul
de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ.
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea ți potențialul social al
acesteia;
Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Adunarii Generale a ONG, Studiile
de Fezabilitate/Documentatiile de Avizare pentru Lucrări de Interventii/Memoriu
Justificativ, inclusiv capitolul privind analiza cost‐beneficiu.

Procedura de selectie aplicata de comitetul de selectie GAL:
Proiectele prin care se solicita finantare sunt supuse unui sistem de selectie, in
baza caruia fiecare proiect este punctat conform criteriilor de selectie aferente fiecarei
masuri. Procedura de evaluare, selectie si solutionare a contestatiilor este afisata pe siteul http://www.galmicroregiuneahorezu.ro/masuri-de-finantare/ Anexa 5 - Procedura de
evaluare si selectie şi la sediul GAL Microregiunea Horezu.
Criteriile de selectie si metodologia de verificare:
1 - Justificarea necesitatii proiectului
2 - Coerenta activitatilor propuse cu planul de actiuni preconizat
3 - Sustenabilitatea proiectului
4 - Durabilitatea proiectului

5 - Managementul riscurilor
6 - Detalierea cheltuielilor si necesitatea lor
7 - Nr. de locuitori deserviti de investitie
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai josmenţionate, iar sistemul de punctare este precizat in continuarea tabelului:
Nr
crt

Criterii de selectie

Punctaj

1

Justificarea necesitatii proiectului

Max.10

2

Coerenta activitatilor propuse cu planul de actiuni
preconizat

Max. 20

2.1

Gradul de necesitate al activitatilor

5

2.2

Gradul de corelare al activitatilor cu planul de actiuni

5

2.3

Succesiunea adecvata a activitatilor

10

3

Sustenabilitatea proiectului (tehnica si financiara)

Max. 10

4

Durabilitatea proiectului

Max. 10

4.1

Utilizarea surselor de energie regenerabile si neconventionale

5

4.2

Conservarea si protejarea mediului

5

5

Managementul riscurilor

5.1

Identificarea riscurilor
contracararea lor

5.2

Monitorizarea interna si controlul implementarii

6

Detalierea cheltuielilor si necesitatea lor

6.1

Gradul de realism al bugetului

10

6.2

Planificare financiara corelata cu planul de actiuni

5

7

Nr. de locuitori deserviti de investitie

proiectului

Max. 10
si

a

solutiilor

pentru

5

5
Max. 15

Max. 25

1 - Pentru Criteriul de selectie nr. 1, se va verifica daca in SF/MJ este demonstrata
necesitatea proiectului. Acordarea punctajului se va realiza in functie de gradul de
necesitate apreciat corespunzator datelor furnizate in documentele depuse corelat cu
informatiile publice disponibile referitoare la tipul de investitie propus.
2 – Pentru Criteriul de selectie nr. 2 se va verifica in SF/MJ modalitatea de corelare a
activitatilor propuse cu planul de actiuni preconizat respectiv:
- Coerenta activitatilor propuse pentru realizarea actiunilor proiectului

-

Corelarea activitatilor cu planul de actiuni
Esalonarea activitatilor din punct de vedere al alocarii de timp si resurse

3 – Pentru Criteriul de selectie nr. 3 se va verifica in SF/MJ daca sunt prezentate informatii
cu privire la :
- impactul social şi cultural, egalitatea de şanse, estimări privind forţa de muncă
ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; impactul asupra
factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;
impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se
integrează, după caz
- sustenabilitatea financiară
4 - Pentru Criteriul de selectie nr. 4, se vor verifica investitiile propuse prin proiect.
- Se acorda 5 puncte daca proiectul prevede actiuni de investitii/utilizare a surselor
de energie regenerabile si neconventionale
- Se acorda 5 puncte daca proiectul prevede actiuni/activitati de conservarea si
protejarea mediului
5 – Pentru criteriul de selectie nr. 5 se verifica in SF/MJ, daca:
- Sunt prezentate analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc ce pot afecta
investiţia, analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
- Prezentarea modalitatilor de monitorizare interna si controlul implementarii
proiectului
6 – Pentru criteriul de selectie nr. 6 se va verifica in Cererea de finantare si SF/MJ:
- Gradul de realism al bugetului (detaliere si justificare cheltuieli si costuri estimative
ale investiţiei, repartizare corecta a cheltuielilor in liniile bugetare;
- Corelarea graficului orientativ de realizare a investitiei cu planificarea financiara
(plan de activitati, grafic de rambursare, flux de numerar)
7 - Pentru criteriul de selectie nr. 7 punctajul acordat reprezintă raportul dintre numărul
locuitorilor deserviţi direct de proiect ‐ Nd şi numărul total al locuitorilor comunei/orasului
Ncom – înmulţit cu 25 - (Nd/Ncom) * 25 puncte.
Pentru aceasta masura pragul minim este de 10 puncte.
Criteriul de departajare in cazul depunerii mai multor proiecte care realizeaza punctaj
identic va fi valoarea cea mai mica a ajutorului financiar nerambursabil solicitat. Astfel in
cazul in care doua sau mai multe proiecte intrunesc un punctaj identic va avea prioritate la
finantare proiectul prin care se solicita cel mai mic AFN.
Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie:
Data anunţării rezultatelor de selectare: in maxim 45 de zile de la inchiderea
sesiunii de depunere. Raportul de selecţie va fi publicat pe pagina Asociaţiei,
www.galmicroregiuneahorezu.ro, la sediul GAL „Microregiunea Horezu” si la sediile UAT
membre GAL. Solicitanţii vor fi notificaţi şi în scris.
Contestaţiile privind rezultatele evaluarii proiectelor rezultate ca urmare a aplicării
procesului de evaluare vor fi depuse, în termen de 5 zile lucratoare de la primirea
notificării. Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Contestaţii înfiinţată la
nivelul GAL, care va reanaliza Dosarul Cererii de Finantare. Contestatiile vor fi solutionate
in maxim 10 zile lucratoare de la data limita de depunere a acestora.

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Microregiunea Horezu” din Orasul Horezu,
Str. 1 Decembrie, Nr.11, Jud. Valcea, tel./fax:0250861305, în zilele luni până vineri, în
intervalul orar 16.30 – 20.00.
Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon:
0250861305 sau pe adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com, dar şi la sediul Grupului de
Acțiune Locală „Microregiunea Horezu”, de luni pana vineri intre orele 16:30-20:00, unde
puteţi solicita in mod gratuit informații despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau
electronic (CD/DVD).
Alte informatii:
Beneficiarul se angajează să raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului
selectat, ce vor fi efectuate de AFIR pe parcursul implementarii acestuia.

