
     

 

ASOCIAŢIA GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD 

comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui  
 telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro 

 

- Anunț detaliat lansare apel depunere proiecte – 

 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M11/6C – 1/18 – 23.03.2018  

Data publicării: 19/02/2018 

Asociaţia GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD anunţă lansarea, în perioada 19 februarie 

2018 – 23 martie 2018, a primei sesiuni din 2018 de depunere a Cererilor de finanțare pentru 

Măsura 11/6C – “Investiții pentru asigurarea de internet de bandă largă”. 

I. Data lansării apelului de selecție: 19 februarie 2018 

II. Data limită de depunere a proiectelor: 23 martie 2018 

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Proiectele se depun la Biroul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord din satul Ştefan cel Mare (în 

incinta SC AGRARCRIS SRL), comuna Ştefan cel Mare, județul Vaslui. Beneficiarii pot depune 

proiectele în perioada 19.02.2018 - 23.03.2018, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 14:00.  

Data limită de primire a proiectelor este: 23 martie 2018, ora 14:00. 

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum este 

precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit al responsabilului legal, 

prin procura legalizată, în original. Proiectele primite prin orice alte mijloace decât cele menționate 

mai sus vor fi returnate, fără a intra în procesul de evaluare. 
 

IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin M 11/6C sunt:  
 

 agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) 
conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în 
domeniul TIC; 

 entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice 

 GAL, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, 
atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice. 

 

Notă: Solicitanții sprijinului financiar alocat prin această măsură, care urmează să activeze în 
domeniul de activitate TIC au obligația să notifice Autoritatea Națională pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații, potrivit legislației în vigoare . 

 
Finanţările sunt accesibile doar pentru investiţii propuse în teritoriul LEADER Movila lui Burcel 

Vaslui Nord format din 15 comune: Bălteni, Boțești, Cozmești, Dolhești (Iași), Ferești, Miclești, 

Oșești, Rafaila, Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu, Todirești, Văleni, Vulturești, Zăpodeni. 



Potențialii beneficiari au obligația  ca, în eventualitatea în care  proiectul selectat va fi unul care  

presupune instalarea  de  elemente  de  infrastructură fizică  (canale, conducte, țevi, camerele de 

tragere și de vizitare, cabinete, clădiri și intrări în clădiri, structuri de susținere  a  antenelor,  

turnuri,  stâlpi,  piloni  s.a.  necesare  instalării  sau  susținerii rețelelor publice de comunicații 

electronice),  vor  fi  impuse  beneficiarului  obligații  de  acces  la  respectivele  elemente de 

infrastructură fizică prin intermediul contractului de finanțare. 

Furnizorii  de  rețele  publice  de  comunicații  electronice,  operatorilor  de  rețea,  organismelor  

din  sectorul  public  și  autorităților  administrației  publice  centrale  ori  locale,  precum  și  

persoanelor  care  participă la implementarea proiectelor finanțate din fonduri publice au obligația 

de a transmite ANCOM, precum și de a actualiza informații complete privind dezvoltarea și  

localizarea  geografică  a  rețelelor  publice  de  comunicații  electronice  și  a  elementelor de 

infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în  proprietate  sau  în  

concesiune. Modalitatea  concretă  prin  care  beneficiarii  proiectelor de investiții își vor executa 

această obligație se stabilește prin decizie a președintelui ANCOM. 
 

V. Fondul disponibil – alocat în această sesiune: 

Contribuția publică totală a măsurii este de 35.000 euro. 

Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de maxim 90%.  Beneficiarul va 
asigura cofinanțarea proiectului. 
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 35.000 euro/proiect. 
 

VI. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții 

Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din măsurile din SDL, se 

vor utiliza Cererea de Finanțare și formularele standard ale Cererii de Finanțare adaptate 

de GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord care pot fi accesate pe pagina de internet www.gal-

movilaluiburcel.ro, secțiunea Finanțare.  

Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, 

necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare pe 

motiv de neconformitate administrativă.  

 
VII. Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat 

de către GAL pentru măsura respectivă: 

1.1Studiu de Fezabilitate/DALI întocmit în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice însoțit de avizele și acordurile 

specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare şi Avizul INSCC 

privind componenta tehnică din cadrul SF. 

   sau 

1.2Memoriu justificativ (în cazul dotărilor) şi Avizul INSCC privind componenta tehnică din 

cadrul MJ. 

Important! Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet la 

adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de Fezabilitate. 
 

Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea 

în vedere prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va întocmi o 

Declarație (semnată si ştampilată) prin care va indica sursa de preţuri pentru lucrări. 

Pentru justificare bugetării dotărilor din proiect se va utiliza baza de date – prețuri de 

referință AFIR sau va prezenta 1 ofertă (pentru investiții sub 15.000 de euro) și 2 oferte 

comparabile (pentru investiții peste 15.000 de euro) cu prețuri rezonabile identificate în piață. 

http://www.gal-movilaluiburcel.ro/
http://www.gal-movilaluiburcel.ro/


2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare valabil 
la data depunerii cererii de finanțare, privind autorizarea lucrărilor de construcții; 
În Certificatul de Urbanism trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa cum este menţionat 
în Cererea de Finanţare. De asemenea, vor fi completate clar elemente privind tipul şi numărul 
documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat, actul prin care s-a aprobat acesta. 
   sau 
Autorizație de construire, dacă este disponibilă. 
 

3.1 pentru comune, APL și ADI: 
3.1.1Inventarul 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 României (Copie după M.OF) 
   și 
3.1.2Hotărârea 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 administraţiei publice locale, 
adică să fi fost supusă controlului de legalitate al prefectului, în condițiile legii.  
   și /sau 
3.1.3Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel 
administrat de primărie (dacă este cazul) 
3.1.4 Alte documente legale (Legi, Ordonanțe, Hotărâri de Guvern, Hotărâri ale Consiliilor Locale 
sau Județene, etc.) 
3.1.5 Alte documente de proprietate (dacă este cazul) 
 

3.2Documente pentru terenurile și clădirile pe/în care sunt/ vor fi realizate investițiile:  
a) Pentru rețele:  

3.2.1. Acorduri de acces la proprietăți conform prevederilor legale  
3.2.2 Acorduri de interconectare conform prevederilor legale 

b) Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții:  
3.2.3 Document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă 
solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația de 
construire:  
- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, (dobîndit prin: 
contract de vânzare cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ 
de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune;  
sau  
- drept de creanță dobândit prin contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de 
construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai pentru construcții cu 
caracter provizoriu și acordul expres al proprietarului de drept; 
sau 
- declarație angajament de obținere a tuturor avizelor necesare emiterii autorizației de 

construcție pentru terenul pe care se va face investiția la momentului depunerii proiectului 
tehnic. 

 

4. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI / Hotărârea primăriei 
comunei în cazul APL / Hotărârea Adunării Generale în cazul GAL pentru implementarea 
proiectului, cu referire la următoarele puncte: 
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei; 
• 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; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/APL/ADI/GAL pentru relaţia cu AFIR în 
derularea proiectului. 
• angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 



5. Certificatul de înregistrare fiscală 
 
6. Documente de înființare și funcționare ale beneficiarului sprijinului 
6.1 Pentru agenți economici: 
6.1.1 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislației în 
vigoare 
6.1.2 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului 
 
6.2Pentru GAL: 
6.2.1 Autorizația GAL 
6.2.2 Act constitutiv și Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect 
în cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite investiții în 
infrastructura de broadband; 
6.2.3 Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 
6.2.4 Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații (a se 
vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 
2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului) 
 
6.3 Pentru Entități publice, Asociații de Dezvoltare Intercomunitare (ADI), Autorități 
Publice Locale( APL): 
6.3.1 Pentru entități publice - actele de înființare 
6.3.2 Pentru ADI - act de înființare și statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor 
şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ; 
6.3.3 Pentru APL vor fi prezentate Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului 
și Hotărârea de validare a consilului local; 
6.3.4 Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații (a se 
vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe siteul MADR secțiunea LEADER 
2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului.- pentru toate 
categoriile de beneficiari de la pct. 6.3 
 
7. Situațiile financiare pentru anii n, n-1 și n-2, unde n este anul 2017 ( bilanț formular 10 , contul 
de profit si pierderi, formularul 20 si formularele 30 si 40) în care rezultatul operațional (rezultatul 
de exploatare din bilanț) să nu fie negativ,  
sau  
situațiile financiare (bilanț formular 10, contul de profit si pierderi, formularul 20 si formularele 30 
si 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare,  
sau  
declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au 
desfășurat activitate anterior depunerii proiectului 
 
8. Declarație pe propria răspundere privind co-finanțarea proiectului (model anexă). 
 
9. 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) 
 
10. Declarație pe propria răspundere (model anexă) că va prezenta înaintea semnării 
contractului de finanțare cu AFIR:  
•Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor 
către bugetul consolidat (dacă este cazul). 
•Certificatul de cazier judiciar 
 
11. Declarație pe propria răspundere (model anexă) că va prezenta înaintea semnării 
contractului de finanțare cu AFIR - Document care să ateste ca solicitantul a depus 
documentaţia la ANPM: 
 Clasarea notificării 
sau 



 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) 

sau 
 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului. 
sau 
 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este 

cazul). 
 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 
 
12. Declarație pe propria răspundere (model anexă) că va prezenta înaintea semnării 
contractului de finanțare cu AFIR – notificare privind: 
 conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică / că nu face obiectul 

evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul și  
 conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar,  

dacă este cazul 
 
13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 
(va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și 
stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de 
finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții (model anexă). 
 
14. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
 
15. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului (model anexă). 
 
16. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind încadrarea în categoria IMM – 
pentru aplicanții IMM (model anexă). 
 
17. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind neîncadrarea categoria 
”întreprindere în dificultate” – pentru aplicanții IMM (model anexă). 
 
18. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de stat şi ajutoarelor de minimis – pentru aplicanții IMM, GAL (model anexă). 
 
19. Declarație pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului tehnic (model anexă). 
 
20. Declarație pe propria răspundere privind accesul deschis și transparența proiectului 
(model anexă). 
 
21. Adresă de la primăriile comunelor de care aparțin localitățile (satele) unde urmează să se 
efectueze investiția, din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de construire a unei 
rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început 
ori s-a finalizat construcția efectivă 
 
22. Lista agenților economici, a instituțiilor sociale și de interes public, a gospodăriilor 
deservite de proiect 
 
23. Declarație pe proprie răspundere privind realizarea indicatorului de monitorizare 
prevăzut de GAL (model anexă). 
 
24. Autorizație generală emisă de ANCOM însoțită de notificarea privind furnizarea rețelor și 
serviciilor de comunicații electronice cu anexele aferente, depuse de solicitant în vederea obținerii 
acestei autorizații - pentru situația în care solicitanul FEADER este deja autorizat 
 
25. Dovada notificării ANCOM – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza 
rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă  
 



26. Declarație pe propria răspundere privind asigurarea mentenanței investiției (model 
anexă). 
 
27.1 Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei 
sau 
27.2 Adresă emisă de GAL Movila lui Burcel care confirmă că investiția propusă se regăsește în 
SDL 2014-2020 a GAL, precum și extrasul din SDL. 
 
28. Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL Movila lui 
Burcel Vaslui Nord (model anexă). 
 
29. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz) 

 
VIII. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării 

criteriilor de selecție: 

SE1: Proiecte care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării 

Documente justificative:   
Lista gospodăriilor care și-au dat acordul pentru conectare la internet,  deservite direct de proiect 
și Estimările din Studiul de Fezabilitate/DALI/Memoriu Justificativ 
 

SE2: Proiecte care asigură conectarea la rețea a instituțiilor publice din localitate (administrație 

locală, poliție, servicii medicale, școli, etc.) 

Documente justificative:  Lista agenților economici, a instituțiilor de sociale și de interes public  

deservite direct de proiect 

și Estimările din Studiul de Fezabilitate/DALI/Memoriu Justificativ 

 
SE3: Proiecte a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer a datelor pentru 

utilizatorul final (min. 30 Mbs), cu un cost mai redus (modernizare rețea fata de investiție nouă),  în 

situația proiectelor concurente în aceeași localitate. 

Documente justificative: Studiul de Fezabilitate/DALI/Memoriu Justificativ 

 
SE4: Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă (min.1 loc de muncă/proiect) 

Documente justificative: Studiul de Fezabilitate/DALI/Memoriu Justificativ 

 

SE5: Solicitanții care  dovedesc experiență relevantă și  cifră de afaceri  superioară valorii 

sprijinului solicitat  

Documente justificative: Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă 

întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor 

eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au 

mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții 

și situațiile financiare pentru anii n, n-1 și n-2, unde n este anul 2017 ( bilanț formular 10 , contul de 
profit si pierderi, formularul 20 si formularele 30 si 40) în care rezultatul operațional (rezultatul de 
exploatare din bilanț) să nu fie negativ,  
sau  
situațiile financiare (bilanț formular 10, contul de profit si pierderi, formularul 20 si formularele 30 si 
40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare,  
sau  
declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au 
desfășurat activitate anterior depunerii proiectului 
 

 



SE6: Utilizarea energiilor  regenerabile 

Documente justificative: Se va detalia în Studiul de Fezabilitate/DALI/Memoriu Justificativ dacă se 

prevăd soluții tehnice pentru utilizarea energiei regenerabile, în vederea asigurării consumului 

propriu. 

 

SE7: Proiecte care prevăd adițional și transmisia de programe TV  la cea mai bună calitate 

Documente justificative: Studiul de Fezabilitate/DALI/Memoriu Justificativ. 

 

SE8: Proiecte care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană 

Documente justificative: Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu 
orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare 
domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei 
sau 
Adresă emisă de GAL Movila lui Burcel care confirmă că investiția propusă se regăsește în SDL 2014-
2020 a GAL, precum și extrasul din SDL. 
 

IX. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, 

inclusiv metodologia de verificare a acestora 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească toate criteriile de conformitate şi eligibilitate 

specificate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 11/6C, care poate fi consultat gratuit la sediul 

Asociaţiei “GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord” din incinta SC AGRARCRIS SRL, comuna Ştefan cel 

Mare, judeţul Vaslui, cât şi pe pagina de web: www.gal-movilaluiburcel.ro. 

Solicitantul va depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate, la 

secretariatul GAL, în trei exemplare pe suport de hârtie, după cum urmează:  

 2 exemplare semnate  în original  și în care se va aplica ștampila “conform cu 

originalul” doar pe copiile documentelor originale  din exemplarul care va rămâne la 

solicitant 

 Un exemplar în original - conținând toate documentele în original (care se va restitui 

solicitantului după verificarea conformității). 

 
DOSARELE VOR CONȚINE OBLIGATORIU ÎN FORMA ORIGINALĂ, următoarele documente:  

 Cererea de finanțare  

 Studiu de fezabilitate/ DALI/Memoriu Justificativ 

 Declarații pe propria răspundere, Raportul  asupra utilizării programelor de finanţare 

nerambursabilă 
 

IMPORTANT!! Solicitantul va semna fiecare pagină, în original, în partea dreapta sus. 
 

Dosarele vor fi scanate, DUPĂ UNUL DIN CELE DOUA EXEMPLARE CARE VOR FI DEPUSE LA 

GAL, pe capitole conform opisului din Cererea de finanțare (CD-ul va conține și forma editabilă a 

cererii de finanțare). 
 

Pentru conformitate, experţii tehnici ai GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord vor verifica:  

 Dosarul Cererii respectă cerințele de conformitate menționate în cadrul Ghidului 

Solicitantului aferent măsurii 11/6C :  

- Dosarul Cererii de finanţare este depus în 2 exemplare (tipărit și scanat pe CD),  legat și sigilat, 

semnat, numerotat, opisat, cu toate documentele anexă la proiect aflate în termen de valabilitate 

și angajamentele asumate de către solicitant. 

http://www.gal-movilaluiburcel.ro/


- Cererea de Finanțare utilizată va fi varianta în vigoare, preluată de pe site-ul GAL, având paginile 

de buget indicativ completate și semnătura solicitantului. 

 

Pentru eligibilitate se vor verifica:  

 Eligibilitatea solicitantului, a acțiunilor și a cheltuielilor prevăzute în proiect;  

 Criteriile de eligibilitate: 

EG1 - Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural fără acoperire 

broadband la punct fix,pe baza unei liste a zonelor albe întocmită și/sau agreată de 

autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM) 

Documente verificate: 

 Lista Zonelor Albe, actualizată în ianuarie 2017 de către ANCOM, la solicitarea AM PNDR  

Lista Zonelor Albe se regăsește pe site-ul MADR accesând link-ul: www.madr.ro/axa-

leader/leader-2014-2020.html, site-ul ANCOM: www.ancom.org.ro – secțiunea Consultare >> 

Observații  sau pe site-ul Asociației GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord: www.gal-

movilaluiburcel.ro – secțiunea Finanțare – Măsura 11. 

 Autorizație generală emisă de ANCOM/dovada notificării ANCOM 

 Avizul tehnic al INSCC 

 Studiul de Fezabilitate/DALI/Memoriu Justificativ 

 Adresă din partea primăriilor din care să rezulte  dacă acestea au emis autorizație de 

construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 

Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă. În cazul în care solicitantul nu 

prezintă adresa, localitatea respectivă nu este eligibilă. 

 

EG2 - Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare 

investiţiei 

Documente verificate: 

 Studiu de fezabilitate/DALI/Memoriu Justificativ; 

 pentru comune, APL 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 României (Copie după M.OF) 
   și 
Hotărârea 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 administraţiei publice locale, adică să fi 
fost supusă controlului de legalitate al prefectului, în condițiile legii.  
   și /sau 
Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de 
primărie (dacă este cazul) 
Alte documente legale (Legi, Ordonanțe, Hotărâri de Guvern, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau 
Județene, etc.) 
Alte documente de proprietate (dacă este cazul) 
 Documentele pentru terenurile și clădirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile: 

Pentru rețele: 

- acorduri de acces la proprietăți conform prevederilor legale 

-acorduri de interconectare conform prevederilor legale 

Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții - Document din care să reiasă dreptul 

asupra construcţiei şi/sau terenului care confera solicitantului dreptul de a obţine, potrivit legii, 

din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire: 



- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: 

contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ 

de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune;            

sau 

- drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei 

de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu 

caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept . 

sau 
- declarație angajament de obținere a tuturor avizelor necesare emiterii autorizației de 

construcție pentru terenul pe care se va face investiția la momentului depunerii proiectului 
tehnic. 
 Declarațiile pe propria răspundere că va prezenta înainte de contractare documentele de la 

ANPM, documentul de la DSP (dacă este cazul), documentul de la DSVSA (dacă este cazul). 
 

EG3 - Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal 

aferent zonelor acoperite de investiții 

Documente verificate: 

 Certificatul de urbanism - investiția respectă toate specificațiile 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. 

 sau Autorizația de construire, dacă este disponibilă. 

 

EG4 - Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile necesare investiţiei sau să 

prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform 

legislaţiei în vigoare 

Documente verificate: 

 Autorizație generală emisă de ANCOM/dovada notificării ANCOM 

 Avizul tehnic al INSCC - Avizul se atașează obligatoriu la cererea de finanțare. 

 

EG5 - Solicitanții dovedesc capacitatea de cofinanțare a investiției 

Documente verificate: 

 pentru comune, APL, ADI și GAL: 

Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI / Hotărârea primăriei 
comunei în cazul APL / Hotărârea Adunării Generale în cazul GAL pentru implementarea 
proiectului, punctual privind angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 
 Declaraţia pe propria răspundere privind asigurarea cofinanțării proiectului 
 

EG6 - Solicitanții nu se află în dificultate/insolvență/faliment și nu au debite restante față de 

Bugetul consolidat al statului 

Documente verificate: 

 Declarația pe propria răspundere privind firme în dificultate – pentru agenții economici 

 Certificatul constator emis de ONRC - pentru agenții economici 

 Declarație pe propria răspundere ca va prezenta certificatul fiscal înainte de contractare 

 Alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

 

 Toate documentele anexate. 

 

 



 

X. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Evaluatorii GAL vor puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de criteriile de selecție stabilite în 
apelul de selecție și de punctajul aferent.  

 În contextul în care valoarea proiectelor depuse este mai mare decât suma disponibilă 
pentru sesiune, GAL va întocmi, după încheierea eligibilității tuturor proiectelor depuse, un 
Raport Intermediar în care vor fi menționate proiectele eligibile selectate, eligibile 
neselectate, neeligibile și cele retrase, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 
proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Lista proiectelor 
incluse în Raportul de evaluare Intermediar se ordonează în funcţie de data depunerii 
proiectului.  

 

Acest raport se publică pe site-ul GAL, se afișează la sediul GAL și se transmit solicitanților, în 
acceași sau cel târziu ziua următoare, Notificarea de eligibilitate/neeligibilitate a proiectului. În 
cazul în care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate 
criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la 
neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va 
menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil. 
 

 Dacă în cadrul sesiunii de depunere proiecte nu a fost absorbit fondul pus la dispoziție la 
începerea sesiunii, atunci se va întocmi direct un Raport de Selecție Final, selecția 
proiectelor eligibile urmând a se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, 
până la incidența alocării financiare aferente apelului de propuneri de proiecte. În cazul 
proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a 
proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare (prioritar proiectele cu valoare mai 
mică). 

Acest raport se publică pe site-ul GAL și se transmit solicitanților, în acceași sau cel târziu ziua 
următoare, Notificarea cererilor de finanțare selectate/neselectate. În cazul în care un proiect este 
declarat neselectat, în Notificarea cererilor de finanțare neselectate vor fi indicate punctajele 
obținute pentru fiecare criteriu de selecție precum şi cauzele care au condus la neselectarea 
proiectului. În cazul în care proiectul este selectat, Notificarea de selecție va menționa punctajul 
pentru fiecare criteriu. 
 

Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului de selectie se convoacă Comitetul de Selecție 
al GAL. Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor sunt 
obligaţi să semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind 
solicitanții evaluați. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre 
membrii Comitetului de selecție, sau unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu 
acesta, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 
comitetului respectiv.  
 

Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare, verifică 
punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de modul de 
departajare și aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul 
Raportului de selecție. Pentru validarea ședințelor de selecție, trebuie să fie prezenți min 50%+1 
din cei 7 membri ai Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea 
civilă. 

Solicitanții au dreptul de a contesta, atât după eligibilitate cât și după selecție, punctajul acordat, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de evaluare / primirea notificării. Vor fi 
considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă 
elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului 
declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 
Contestațiile depuse de solicitanți sunt analizate de Comisia de contestații a GAL, care întocmește 
un Raport de contestații.  

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 10 zile lucrătoare 
de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 5 



zile lucrătoare, dacă la nivelul departamentului Tehnic se analizează contestaţii depuse pe două sau 
mai multe măsuri, dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare, sau dacă perioada de 
analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. În cazul în care se constată că aceste 
contestații sunt justificate, Comisia propune corectarea Raportului de Selecție.  

După încheierea termenului de contestații și în baza Raportului Comisiei de Contestații, dacă  este 
cazul,  Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele 
retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele 
solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.  

Raportul de selecție final al sesiunii se publică pe website-ul GAL, la sediul primăriilor din 
comunele partenere, la sediul OJFIR, iar solicitanților li se transmite Notificarea de selecție finală.  

Suma rămasă la finele unei sesiuni (diferenţa dintre suma alocată şi valoarea publică totală a 
proiectelor depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de depunere. 

XI. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora: 

Nr. 
crt. 

Criteriul de selecție 
Punctaj 

SE1 Proiecte care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare 
de gospodării 

a) număr de gospodării beneficiare între 100-249…….10 p 
b) număr de gospodării beneficiare minim 250………….…..15 p 

Max. 
15 p. 

SE2 Proiecte care asigură conectarea la rețea a instituțiilor publice din localitate 
(administrație locală, poliție, servicii medicale, școli, etc.) 

15 p. 

SE3 Proiecte a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer a 
datelor pentru utilizatorul final (min. 30 Mbs) 
În cazul proiectelor concurente în aceeași localitate:  

a) proiectul care prevede lucrări de modernizare a unei infrastructuri/rețele 
existente, cu un cost mai mic….10 p. 

b) proiectul care prevede lucrări de înființare a unei infrastructuri/rețele noi, 
cu costuri mai mari…………………6 p. 

Max. 
10 p. 

 
 

SE4 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă (minim 1 loc de 
muncă/proiect)  
-solicitantul crează minim 1 loc de muncă prin proiect………….13 p 

13 p. 

SE5 Solicitanții care  dovedesc experiență relevantă și  cifră de afaceri  superioară 
valorii sprijinului solicitat 

a) solicitantul a  realizat 1 proiect similar în ultimii 3 ani………………………….4 p 
b) solicitantul a  realizat 2 proiecte similare în ultimii 3 ani……..……………….10 p 
c) cifra de afaceri a solicitantului depășește 35.000 euro în anul anterior …12 p 

Max. 
22 p. 

SE6 Utilizarea energiilor  regenerabile 10 p. 
SE7 Proiecte care prevăd adițional și transmisia de programe TV  la cea mai bună 

calitate 
10 p. 

SE8 Proiecte care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană 5 p. 
 TOTAL 100 p. 

Punctajul minim necesar pentru accesarea măsurii este de 19 puncte. 
 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție conform sistemului de 

punctare.  

Pentru proiectele aferente acestei măsuri, selecția se realizează în ordinea descrescătoare a 

punctajului de selecţie.  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea 

eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

 



XII. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de Selecție) 

GAL va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; transmiterea 

se realizează cu confirmare de primire sau va fi predată personal - cu semnătură de primire din 

partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar. Notificările transmise solicitanților vor 

conține motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor menționa 

criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de 

selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. 

  

XIII. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obține la numărul de telefon: 0235 / 342 528  

sau pe  adresa  de  e-mail: gal.burcel@yahoo.ro, dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală Movila 

lui Burcel Vaslui Nord, de luni până vineri între orele 09:00 - 15:00, unde puteţi solicita în mod  

gratuit informații despre măsură și ghidul măsurii. 

 

XIV. Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). 

Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care se 

angajează să transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la 

Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte aditionale ale contractului 

(deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de 

AFIR către mine, în calitate de beneficiar al proiectului. 

De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul 

va furniza către GAL orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor 

referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe teren ale 

proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 

 
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

(PNDR). 

 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 

PNDR este  finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală. 

mailto:gal.burcel@yahoo.ro

