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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală  
„Europa investește în zonele rurale!” 
Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 
Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514 
Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  

      
 

 

Apel de selecție nr.3/2018 

                                               

 Varianta detaliată 

 

 

PRELUNGIRE APEL  DE PROPUNERI DE PROIECTE 

 

Apel de propuneri de proiecte nr. 3/2018 

 pentru accesarea măsurii din SDL ,, “Infrastructură broadband” 

 

Titlu măsură: Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea 

și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda 

largă 

 

Cod măsură: 7–M7.3.a/6C 

 

Tipul măsurii:  Investiții 

 

1. Data prelungirii apelului de selecție: 14.05.2018 

2. Data limită de depunere a proiectelor: - 31.05.2018 ora 14.00. 

 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul Asociației 

PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR înaintea datei limită de 

depunere, specificată în Anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte, 

în intervalul de luni –vineri între orele 10.00-14.00. 

 

4. Fondul disponibil alocat pentru măsura7–M7.3.a/6C“Infrastructură 

broadband”:   100.000 euro. 

-Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanțarea unui proiect:  este de 100.000 euro. 

-Intensitatea sprijinului este de 90% pentru proiecte generatoare de venit cu 

utilitate publică. 
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5.  Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții - 

Formularul standard al Cererii de Finanțare (versiune editabilă) poate fi accesat pe 

pagina de internet  www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea  GHIDUL 

SOLICITANTULUI LEADER 2014-2020 

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale 

Ghidului solicitantului elaborat de către GAL 
 
Documentele obligatorii care trebuie ataşate dosarului Cererii de Finanţare pentru întocmirea 
proiectului sunt: 

 Nr. pozitia  
din 
cererea   
de 
finantare 

Denumire  document 

1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii,  

întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, 

expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform 

reglementărilor legale în vigoare,si Avizul INSCC privind componenta tehnică din SF 

conform Protocolului de colaborare P130/ 25.07.2017 încheiat între AFIR și INSCC 

2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în 

vigoare  si aflat in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare;  

3.1 – 3.3 3.1 Pentru comune si 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) 

si 
3.2 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 in conditiile legii.  

 si /sau 
1.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul  

decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) 

4.1-4.5 ( in faza de contractare):  
4. Document care să ateste că a depus documentaţia la ANPM  
4.1 Clasarea notificării 
sau 
4.2 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 
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului 
preconizat asupra mediului 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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sau 
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de 
evaluare adecvată (dacă este cazul). 
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare 
adecvată. 

   6 . Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/ 
 pentru implementarea proiectului, cu referire la 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; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă 
de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 
• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru 
grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe); 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr 
și denumire); 
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru 
relaţia cu AFIR în derularea proiectului. 
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 

7.1 Certificatul de înregistrare fiscală 

8. ( în faza de contractare): 
Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de 
reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul).  

9. ( în faza de contractare): 
Certificatul de cazier judiciar 

10. in faza de contractare): 
Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de iden- tificare ale 
băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită 
finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului 
în care se derulează operațiunile cu AFIR). 

11.1- 11.2             11. 1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi 

sănătate publică sau  

11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi 

sănătate publică, dacă este cazul; 

12.1 Adeverinta de la primarie cu lista agentilor economici a, a institutiilor  sociale și de 
interes public precum si anumarului de gospodarii si a numarului de persoane din 
zona alba in care se implementează proiectul si sunt deserviti de proiect. Lista 
agentilor economici si institutiilor publice cuprinde : denumirea, adresa, si  
activitatea defăsurată. 

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; 

15. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia iîn vigoare 
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pentru domeniul sanitar veterinar și ca 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; 

 16. Extrasul din strategie, care confirma daca 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.; 

 17. ( în faza de contractare): 
Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al 
beneficiarului. 

19. ( în faza de contractare): 
Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi 

majorările de întârziere, dacă este cazul; 

20.1- 20.3 20.Documente pentru terenurile și clădirile pe/în care sunt/ vor fi realizate 
investițiile: 
Pentru rețele: 
 20.1 Acorduri de acces la proprietăți conform prevederilor legale; 
 20.2Acorduri de interconectare  conform prevederilor legale; 
Pentru investițiile care prevăd lucrari de construcții: 
 20.3 Document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului 
potrivit legii, 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. 

 21. .Situațiile financiare pentru anii n, n-1 și n-2, unde n este anul 2016  ( bilant 

formular  

10 , contul de profit si pierderi, formularul 20 si formularele 30 si 40 )  

sau declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul 
solicitanților care nu au desfașurat activitate anterior depunerii proiectului 

  22 Documente de infintare si functionare ale beneficiarului sprijinului 

 22. 1          Pentru  agenti economici: 

 22.1.1 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comertului conform legislatiei in vigoare; 

 221.2 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului  
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care  

specifica faptul că  solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care se 

solicită finanțare, existenta punctului de lucru in mediul rural si ca nu se afla in 

proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare 

judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 22.1.3Declaratiei pe propria raspundere ca isi va deschide punct 

de lucru in spatiul rural pe teritoriul  GALTinutul Haiducilor , cu codul CAEN 

al activitatii pentru care solicita finantare. 

22.2          22.2 Pentru GAL 

 22.2.1 Autorizația GAL ; 

 22.2.2  Act constitutiv si 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; 

22.2.3Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor 

                      22.2.4  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) 

22.3         22.3 Pentru Entități publice, Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare 

(ADI), Autorităti Publice Locale( APL)  

         22.3.1 Pentru entități publice actele  de infințare  

         22.3.2 Pentru ADI- act de infiintare si statutul,  încheiere privind 

înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de 

înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ; 

 22.3.3 Pentru  APL vor fi prezentate Hotărârea judecătorească de  

validare a mandatului primarului și Hotărârea de validare a consilului local; 

 22.3.4 Precontract privind promisiunea de concesionare a 

serviciilor/rețelei de  

comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe 

site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de 

finanțare pentru acordarea sprijinului. 

 23. Declarație pe propria răspundere privind cofinanțarea in cazul agentilor econimici 

 24. Declarația pe proprie răspundere  a solicitantului privind încadrarea în 

categoria  

IMM;   
 25. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului  privind neîncadrarea 

categoria 

intreprindere în dificultate; 
 26. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului  privind respectarea regulii de 

cumul a ajutoarelor de stat si ajutoarelor de minimis; 
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27. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind  asumarea 

sustenabilitatii  

proiectului; 
 28. Declarația prin care își asumă obligația de a comunica cu ANCOM, în ceea ce  

privește 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;  
 29. Declarație privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesați să-și dezvolte 

propria rețea de acces, în condițiile pieței și nediscriminatoriu la rețelele de 
distribuție finanțate în cadrul măsurii, în limita capacităților tehnice disponibile; 

 30. 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; 

 31. Autorizație generală emisă de ANCOM însoțită de notificarea privind furnizarea 
rețelor și serviciilor de comunicații electronice cu anexele aferente, depuse de 
solicitant in vederea obținerii acestei autorizații pentru situațiia în care solicitanul 
FEADER este deja autorizat 

  32. Dovada notificării ANCOM –pentru situația în care solicitantul are intenția de a 

furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă;   
  33. 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; 
 34. Alte documente justificative  depuse de solicitant (se vor specifica de către 

solicitant, după caz). 

 

 

7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească  

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora; 

7.1. Cerințe de conformitate 

Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare și a anexelor acesteia  si 

Metodologiei de verificare  este prezentată în  formularului ” GE 1.1 L -.Fișa de verificare 

a conformităţii administrative- anexa 11 la Ghidului Solicitantului  aferent Masurii 7– 

M7.3.a /6C-  ,, Infrastructură broadband,, 

Controlul conformității constă în verificarea  încadrarii  proiectului in SDL și a  

conformității documentelor,  potrivit cerintelor mențonate în Fișa de verificare a 

conformităţii administrative. 

7.2 Cerintele de eligibilitate  
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Verificarea cerintelor de eligibilitate si a  metodologiei de verificare se realizează în baza 

formularului ” GE 1.2L-  Fișa de  verificare   a eligibilitati  proiectului - anexa 13 la Ghidul  

Solicitantului aferent aferent Masurii 7– M7.3.a /6C-  ,, Infrastructură broadband,,. 

Toate verificările se  efectuează  de către  doi experti tehnici  cu atributii în   verificarea si 

selecția proiectelor . Se va  respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv 

documentele de verificare si selectie a proiectelor  vor fi semnate de către minimum 2 

angajaţi – un expert care completează şi un expert care verifică. 

Cerintele de eligibilitate  pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul sunt: 

 

 EG 1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibilii 

Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband, beneficiarii 

eligibili sunt:  

- operatori 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; 

- 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. 

- Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specific. 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de 

finanţare corespund cu cele menţionate în documente: numele solicitantului, statutul şi 

CIF/ CUI. 

 

EG 2. Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa 

măsurii din SDL.  

Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband sunt eligibile actiuni 

privind: 

a)Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix ; 

b)Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale; 

In detaliu  ambele tipuri de actiunii sun prezentate in cap.VI pct.6.1- Actiuni eligibile  din 

prezentul ghid. 

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile: 

- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), 

de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final; 

- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare; 

- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în 

funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.); 
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- finanțarea sistemelor de software necesare;  

- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital 

și routere, puncte de prezență etc. 

Se verifică: 

-Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu 

Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) 

întocmite conform legislaţiei în vigoare  

-Certificatul de Urbanism, după caz 

 

-Avizul tehnic al INSCC, în cazul proiectelor care vizează investiții în infrastructura de 

broadband 

 

 

EG 3. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi 

 In acest sens documentatia anexată Cererii de finantare trebuie să conțină: 

- Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ sau un 

document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant cu referire la următoarele 

puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de 

realizare a investiţiei; 

 angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de 

la data ultimei plăți;  

 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, 

capacităţi etc.); 

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu 

AFIR în derularea proiectului. 

 

EG 4. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acesteia 

În situația în care unele localități nu sunt identificate în LZA, se verifică dacă există 

corespondența cu ANCOM în vederea solicitării acordului de oportunitate pentru 

includerea localității respective în proiect. 

Expertul verifică : 

- secțiunea referitoare la identificarea în LZA a localităților pentru care se propune  

proiectul de investiții.  
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- Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ 

sau un document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant menționată la EG 

3. 

-  Precontractul 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 

- Extrasul din strategie, care confirma daca 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.; 

 

  

 

 

EG 5. Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic 

Zonal aferent zonelor acoperite de investițíi; 

 Se va verifica dacă 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.  

 

EG 6. Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată pe teritoriul GAL Ţinutul 

Haiducilor, în zone fără acoperire broadband la punct fix. Localizarea proiectelor se 

va face potrivit Listei Zonelor Albe, actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, la 

solicitarea AM PNDR 

 In acest sens se va consulta  site-ul MADR: http://www.madr.ro/ - secțiunea 

Dezvoltare Rurală >> Implementare PNDR 2014-2020 >> LEADER 2014-2020, 

precum și site-ul ANCOM: http://www.ancom.org.ro/ - secțiunea Consultare >> 

Observații 

 Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze  

proiectul de investiții, solicitantul sprijinului financiar  va solicita de la primăriile 

comunelor de care aparțin localitățile (satele) respective, o adresă 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. 

 Adresa prin care primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație de 

construire, se depune la dosarul cererii de finanțare. În caz contrar localitatea respectivă 

http://www.madr.ro/
http://www.ancom.org.ro/
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nu este eligibilă. 

 In Lista Zonelor Albe sunt localități în care pot să existe anumite rețele de comunicații  

electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de internet la viteze sub 30 Mbps 

(servicii de internet care nu satisfac cerințele Agendei Digitale 2020) sau alte servicii de 

comunicații electronice (de exemplu, retransmisia programelor de televiziune). Aceste 

rețele ar putea fi modernizate astfel încât să devină capabile să asigure servicii de internet 

la viteze peste 30 Mbps prin investiții pentru modernizarea rețelei de comunicații utilizand 

infrstructura existentă. 

Atentie !!! 

 Pentru eligibilitatea localităților in care se va realiza  investiția,  având în vedere ca  

Lista localităților nedeservite are  caracter evolutiv, recomandăm solicitanților sa solicite la 

ANCOM verificarea acestor localități privind încadrarea localității unde se realizează 

investiția, în lista zonelor albe (LZA). 

Documente verificate: 

 Listei Zonelor Albe, actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, la solicitarea 

AM PNDR 

 Studiul de fezabilitate 

  Adresa din partea primariei 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. 

Adresă de la ANCOM privind încadrarea localității unde se realizează investiția, în lista 

zonelor albe (LZA). 

 

EG 7. Solicitanții sprijinului trebuie: să fie IMM-uri, atât cele existente, cât şi start-

up-uri, să desfășoare activitatea în domeniu  (situatie in care vor prezenta 

certificatul/licenta/autorizatia emisa de ANCOM ) sau pot sa isi exprime intentia  de a 

dezvolta activitate in domeniu (situatie in care vor prezenta declaratie pe proprie 

raspundere  si notificarea transmisă la ANCOM). Ceilalți solicitanți(ADI, APL și 

GAL) trebuie să respecte legislația în vigoare și procedurile ANCOM. 

Se va urmării : 

2. Pentru intreprinderi  mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare  

Legea 346/2004  care activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei 

informatiilor si comunicării; 

Documente verificate: 

 documente de înființare/funcționare 

- Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform  

legislatiei in vigoare; 

  -  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului  care specifică 

faptul că  solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care se solicită finanțare, 

existenta punctului de lucru in mediul rural si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, 

divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 

85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; 
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In cazul investiţiilor care prevăd construcţia  (amenajare/ modernizare/ extindere)  

unei clădiri, dacă este deschis punct de lucru unde se va amplasa investiţia. Dacă acesta nu 

este inregistrat, se verifică existenţa, cand va indeplini conditiile, conform legislatiei in 

vigoare, dacă este cazul Declaratiei pe propria raspundere ca isi va deschide punct de 

lucru in spatiul rural pe teritoriul  GALTinutul Haiducilor , cu codul CAEN al 

activitatii pentru care solicita finantare. 

 - Certificatul de inregistrare fiscal; 

- IMM-urile , atât cele existente, cât şi start-up-uri pot desfășoara activitate în 

domeniu  

(situatie in care vor prezenta certificatul/licenta/autorizatia emisa de ANCOM ) sau pot 

sa isi exprime intentia  de a dezvolta activitate in domeniu (situatie in care vor prezenta 

declaratie pe proprie raspundere  si notificarea transmia la ANCOM). 

 Declarația pe proprie răspundere  a solicitantului privind încadrarea în categoria  

IMM  -anexa 3 

 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului  privind neîncadrarea categoria ,,  

intreprindere în dificultate- anexa 4 

 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului  privind respectarea regulii de  

cumul a ajutoarelor de stat si ajutoarelor de minimis-anexa 5 

 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind  asumarea  

sustenabilitatii proiectului; 

 Declarația prin care își asumă obligația de a comunica cu ANCOM, în ceea ce 

privește  

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.  

 Situaţiile financiare pentru anii n, n‐ 1 si n‐ 2, unde n este anul 2016 

(bilant formular 10,  cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40, 

precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care 

rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ. 

sau 

 Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul  

solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. 

3. Pentru 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. 

Documente verificate 

 Autorizația GAL  

 certificatul de inregistrare fiscala,  

 Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în  
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cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite 

investiții în infrastructura de broadband; 

 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. 

 

4. Pentru Entități publice, Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI), 

Autorităti Publice Locale( APL)cu respectarea legislației specifice 

Documente verificate 

 documente de înființare  

-Pentru  APL vor fi prezentate Hotărârea judecătorească de  validare a mandatului  

primarului și Hotărârea de validare a consilului local.  

-  Pentru ADI- act de infiintare si statutul,  încheiere privind înscrierea în  

registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în 

registrul asociaţiilor şi fundaţiilor  

 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 

 certificatul de inregistrare fiscal. 

ATENTIE  

Indiferent de tipul de solicitant, potențial beneficiar al măsurii de broadband, se 

prezintă obligatoriu: 

 Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare 

 Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui  

ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și 

servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației 

generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor 

electronice, pentru situațiia în care solicitanul FEADER este deja autorizat 

Pentru procedura de notificare a se vedea: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-

rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf sau 

www.ancom.org.ro – Secțiunea Consultare/observații și precizări. 

 

EG 8. Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare 

investiției; 

Atentie!!!! 

Documentația tehnico –economică va respecta structura general impusă de HG nr.  

907/2016 si va cuprinde   si prevederile specifice INSC cu privire la sectiunea tehnică  

conform anexei 2  la Protocolul de colaborare P130/ 25.07.2017 încheiat între AFIR și 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf
http://www.ancom.org.ro/
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INSCC pentru asigurarea suportului tehnic în scopul avizării documentațiilor tehnico-

economice aferente cererilor de finanțare a investițiilor pentru construirea/modernizarea 

infrastructurii de broadband cu finanțare prin PNDR 2014-2020 prin Măsura 19 „Sprijin 

pentru dezvoltarea locală LEADER 

       Protocolul de colaborare P130/ 25.07.2017 poate fi accesat la adresa 

www/afir.info/informatii utile/protocoale de colaborare. 

 

 Documentația tehnico –economică va fi insotită obligatoriu  de avizul INSCC, în 

caz contrar cererea este neeligibilă. 

  Se vor depune si  documentele pentru  terenurile si clădirile pe/în care sunt/vor fi 

realizate investițiile: 

Pentru rețele: 

-  Acorduri de acces la proprietăți  conform prevederilor legale; 

si, dacă este cazul; 

-Acord/uri de interconectare conform prevederilor legale; 

Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții: 

- document din care să reiasă dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care 

conferă 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. 

 

Documente verificate: 

- Avizul tehnic al INSCC, secțiunea referitoare la respectarea specificațiilor 

tehnice prevăzute de Strategia Națională Agenda Digitală România 2020; 

- Studiu de fezabilitate intocmit in coformitate cu prevederile HG 907/2017 si 

documentația aferentă; 

-  Acorduri de acces la proprietăți si, dacă este cazul; 

- Acord/uri de interconectare; 
- Document din care să reiasă dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care 

conferă 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; 
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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. 

 

ATENŢIE! În cazul proiectelor de investiţii care prevăd modernizarea se va 

demonstra că la momentul depunerii Cererii de finanţare solicitantul deţine autorizaţiile 

de funcţionare pentru punctul de lucru în care se va implementa proiectul FEADR, prin 

documentele justificative emise de instituţiile avizatoare (de ex: Autorizație generală/ 

autorizaţie de mediu, Nota de constatare, etc).  

 Pentru investiții noi, beneficiarul va deschide punct de lucru în zona amplasării 

proiectului. Înregistrarea punctului de lucru se va realiza până cel târziu la depunerea 

ultimei cereri de plată.  

ATENȚIE!  

Declaraţia pe propria răspundere că îşi va deschide punct de lucru în spațiul rural, cu codul 

CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare, când va îndeplini condiţiile, conform 

legislaţiei în vigoare, dacă este cazul. 

 EG 9. Solicitanții trebuie să prezinte avizele, acordurile si autorizaţiile de mediu , 

necesare investiţiei sau să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate 

avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului. 

Selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care 

atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, 

respectiv a acordului de mediu/avizului Natura 2000, obligatoriu a fi prezentat înainte de 

semnarea contractului de finanţare cu AFIR sau, după caz, APIA. Termenul maxim de 

prezentare a documentului este precizat în notificarea emisă în conformitate cu procedurile 

aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, termen care curge de la 

data comunicării notificării privind selecţia proiectului. 

 

 

EG 10. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate 

autorizațiile/acordurile/avizele  

solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil; 

  Inainte de semnarea contractului solicitantul va fi notificat de AFIR cu privire la 

documentele care trebuie depuse pentru semnarea contractului. Nedepunerea documentelor 

solicitate atrage neeligibilitatea proiectului. 

 

EG 11 Proiectul trebuie să conțină un memoriu justificativ/studiul de fezabilitate prin  

care solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; 

 

Proiectul trebuie să conțină un studiu de fezabilitate prin care solicitantul sprijinului să 

demonstreze  necesitatea, oportunitatea, potentialul economic si  viabilitatea investiției în 

conformitate intocmit in conformitate   cu prevederile HG 907/2016 privind  din 29 
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noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri public.   

  Studiul de fezabilitate  va cuprinde   si prevederile specifice INSC cu privire la 

sectiunea tehnică  conform anexei 2  la Protocolul de colaborare P130/ 25.07.2017 încheiat 

între AFIR și INSCC pentru asigurarea suportului tehnic în scopul avizării documentațiilor 

tehnico-economice aferente cererilor de finanțare a investițiilor pentru 

construirea/modernizarea infrastructurii de broadband cu finanțare prin PNDR 2014-

2020 prin Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER 

 

ATENȚIE! 

 La calculul viabilității vor fi luaţi în considerare, ca posibili abonați ai serviciului  

oferit, pe lângă persoanele fizice din zona de implementare a proiectului și instituțiile 

publice împreună cu agenții economici din zonă, care se vor putea conecta. 

   

ATENȚIE! Investiția se realizează în baza unui Studiu de fezabilitate pentru rețeaua în 

bandă largă, fiind necesar avizul Institutului Național de Studii și Cercetări pentru 

Comunicații (INSCC București) pentru componenta tehnică din cadrul SF/MJ.  

 

Atentie!!! 

Avizul INSCC este document obligatoriu de anexat la cererea de finanțare! 

Atragem atenția potențialilor beneficiari asupra timpului necesar obținerii 

avizului, conform procedurii de avizare a INSCC.  

 

 

 EG 12. Solicitantul se angajează că va asigura cofinanțarea proiectului.  

Cererea de finanțareva fi însoțită de o Declarație pe propria răspundere prin care 

solicitantul declară faptul că va asigura cofinanțarea investiției care urmează a fi 

implementată (Anexa 6) sau  de Hotărârea Consiliului Local, Hotărârile Consiliilor Locale 

în cazul ADI, si/sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific 

fiecarei categorii de solicitant. 

 

 EG 13. Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie să o asigure  prin 

proiect în conformitate cu cerințele Agendei Digitale pentru România 2020 este de cel 

puțin 30 Mbps  care este o obligație, pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator 

final persoană fizică sau juridică). 

Se urmărește asigurarea prin proiect a conexiunii la internet în bandă largă pentru 

viteza de transfer de cel puțin 30 Mbps  care este o obligație, pentru orice tip de 

beneficiar țintă . 

 

 EG 14. Investițiile în infrastructura de broadband se supun cumulului de minimis 
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conform prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 

și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

Investițiile pentru infrastructura de broadband intră sub incidența prevederilor 

Regulamentului nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

Conform  art 29 din HG. 226/2015   privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat 

    (1) Pentru beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele aferente măsurilor 

cuprinse în PNDR 2014 - 2020, potrivit regulii de minimis, pe baza declaraţiei pe propria 

răspundere şi a verificărilor efectuate de AFIR, valoarea totală a ajutoarelor de minimis 

acordate unei întreprinderi unice, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, nu 

depăşeşte 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali, perioadă evaluată pe o bază continuă, 

astfel încât pentru fiecare nouă solicitare a unui ajutor de minimis se determină suma totală 

a ajutorului de minimis acordat în anul fiscal în cauză, precum şi pe perioada ultimilor 2 

ani fiscali. 

    (2) Beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele depuse în cadrul schemelor de 

ajutor de stat aferente unor submăsuri din cadrul PNDR 2014 - 2020 trebuie să respecte 

regulile de cumul specifice fiecărui tip de ajutor de stat, potrivit reglementărilor europene 

şi naţionale în vigoare. 

 Verificarea se va efectua in baza Declarației pe proprie raspundere a 

solicitantului privind respectarea regulii de cumul  a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de 

minimis . 

 

EG 15. In situația în care proiectul presupune instalarea de elemente de 

infrastructură fizica  

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 )solicitantul va 

asigura accesul deschis la elementele de infrastructură fizică conform art. 25 din 

Legea nr. 159/2016. 

 In  cazul 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 

 În vederea evitării monopolurilor locale în domeniul comunicațiilor  

electronice în bandă largă, beneficiarul  sprijinului va oferi acces în condițiile pieței și 

nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul acestei submăsuri, tuturor 
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operatorilor interesați să-și dezvolte propria rețea de acces, în limita capacităților 

tehnice disponibile și urmare a unei cereri exprese din partea acestora . 

Verificarea se va efectua in baza Declarației pe proprie raspundere a solicitantului 

privind accesul deschis la elementele de infrastructură fizică- anexa7. 

 

EG.16. Solicitantul trebuie sa transmita la ANCOM date si informatii, conform art 

40. alin.3 din Legea 159/2016. Modalitatea concretă prin care beneficiarii proiectelor 

de investiții își vor executa această obligație se stabilește prin decizie a președintelui 

ANCOM. 

Potrivit art. 40 alin. (3) din Legea nr. 159/2016, furnizorilor 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  de catre ANCOM. 

 Se verifica Declarația peproprie raspundere prin care își asumă obligația de a  

comunica cu ANCOM, în ceea ce privește 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 

 

8.   Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL; 

 Selectia   proiectelor se va face de către membrii Comitetului  de Selectie    

constituit la Nivelul  GAL TINUTUL HAIDUCILOR. 

 Comitetul de Selecţie este format din 7 membri ai parteneriatului, din care 2  

membri din sectorul public, 2 membri din sectorul privat şi 3 membri din sectorul societății 

civile (ONG). Pentru fiecare funcţie în parte  este  prevăzut un supleant. 

 Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru  

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 

membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 51% să fie din mediul privat şi societatea 

civilă, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. 

 Comitetului de Selectie are ca obligatii principale :   să se asigure  ca proiectul   

raspunde obiectivelor propuse în SDL si se incadrează in planul finaciar,  să realizeze  

selectia proiectelor, să emită si să  semneaze raportul de selectie intermediar si final  să 

respecte prevederile OUG 66/2011, cu modificările si completările ulterioare referitoare la 

evitarea conflictului de interese. 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 

comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa 

la întâlnirea comitetului respective. 
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 Criteriile de selectie si punctajul aferent fiecarui criteriu sunt aprobate de Adunarea 

Generala GAL: 

 Selecția proiectelor pentru această măsură va fi organizată pe baza următoarelor 

principii:  

o Organizarea de sesiuni  cu perioadă limitată in timp pentru depunerea proiectelor ; 

o Definirea unui prag minim de punctaj pentru ca proiectele să fie eligibile; 

o Acordarea de prioritate în evaluare/selecție proiectelor cu punctajul cel mai ridicat. 

 Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin 

Ghidul solicitantului: 

o Proiectele implementate în zone marginalizate – ca suport pentru intervenţii ulterioare 

din alte programe de finanţare (de exemplu, POCU) vizând utilizarea internetului 

pentru creşterea nivelului de calificare şi asigurarea accesului la oportunităţi de 

ocupare pentru persoanele din grupuri vulnerabile; 

o Proiectele care, prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de 

gospodării; 

o Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor 

pentru utilizatorul final; 

o Proiecte care, prin investiţia propusă, introduc reţele broadband în sate eligibile în care 

există un potenţial turistic ridicat; 

o Proiectele care, prin investiţia propusă, se implementează în sate eligibile situate pe 

teritoriul mai multor comune de pe teritoriul GAL-ului. 

 

9. Criteriile  de selectie și punctajele aferente, punctajul minim pentru 

selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu  acelasi 

punctaj, inclusiv 

metodologia de verificare  a acestora 

Conform Fişei măsurii 7-M7.3.a/6C se vor  vor aplica următorele criterii:   

Nr. 

crt.  CRITERIUL DE SELECŢIE  

PUNCTA

J   

 

Metodologia de verificare  si 

documentele justificative in vederea 

punctării criteriilor de selectie 

1

. 

Proiectele implementate în 

zone marginalizate – ca suport 

pentru intervenţii ulterioare 

din alte programe de finanţare 

(de exemplu, POCU) vizând 

utilizarea internetului pentru 

creşterea nivelului de calificare 

şi asigurarea accesului la 

oportunităţi de ocupare pentru 

persoanele din grupuri 

  20 pct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se acorda punctaj   daca  satele in care 

se implementează  proiectul   sunt 

cuprinse  cuprinsa in  tabelul -Tablel 1. 

6: Lista localităţilor rurale (unităţi 

SIRINF) cu zone marginalizate, din 

Judeţul BistrițaNăsăud- 

din Atlasul Zonelor Rurale 

Marginalizate  

şi al Dezvoltării Umane Locale din 

România documente elaborat de  Banca  

Mondială  publicat -
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vulnerabile 

 

 

 

 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Doc

umente/Minister/F6_Atlas_Rural_RO_2

3Mar2016.pdf. 

 Documente verificate : 

- studiu de fezabilitate  

- avizul INSC 

- certificatul de urbanism 

- adeverinta de la primarie cu lista 

agentilor economici a, a institutiilor  

sociale și de interes public precum si 

anumarului de gospodarii si persoane 

din zona alba in care se implementează 

proiectul si sunt deserviti de proiect 

- Tabelul  1. 6: Lista localităţilor rurale 

(unităţi SIRINF) cu zone marginalizate, 

din Judeţul BistrițaNăsăud (anexa 10 la 

ghidul solicitantului) 

- Lista zonelor albe 

     

2

. 

Proiectele care, prin investiţia 

propusă se adresează unui 

număr cât mai mare de 

gospodării 

- Minim 100 gospodarii 

- 101-150 

- 151-200 

- Peste 200 

25 pct. 

 

 

10 pct. 

15 pct. 

20 pct. 

25 pct. 

Se calculeaza punctajul in functie de 

numarul de gospodarii  estimate a 

avea posibilitatea să se conecteze 

prin proiect conform  Adeverintei de 

la primarie cu lista agentilor 

economici a, a institutiilor  sociale și 

de interes public precum si 

anumarului de gospodarii si persoane 

din zona alba in care se 

implementează proiectul si sunt 

deserviti de proiect. 

Documente verificate : 

- studiu de fezabilitate  

- avizul INSC 

- certificatul de urbanism 

- adeverinta de la primarie cu lista 

agentilor economici a, a institutiilor  

sociale și de interes public precum si 

anumarului de gospodarii si persoane 

din zona alba in care se implementează 

proiectul si sunt deserviti de proiect. 
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3

. 

Proiectele a căror soluție tehnică 

oferă cea mai mare viteză de 

transfer al datelor pentru utilizatorul 

final; 

 

20 pct.  Se  verifica daca  viteza  de transfer 

prevazută in documentatia tehnică 

este mai mare sau egală cu 

 30 Mbps partajat (persoane 

fizice/juridice) 

Documente verificate : 

-Studiul de fezabilitate  

- Aviz INSCC 

4 Proiecte care, prin investiţia 

propusă, introduc reţele broadband 

în sate eligibile  în care există un 

potenţial turistic ridicat. 

 

 

 

20pct. Vor fi punctate  proiectele care se  

dezvoltă în sate din 

comune cu potenţial turistc ridicat,  

mentionate in Planului de amenajare a 

  teritoriului naţional   Secţiunea 

 a VIII‐  a ‐  zone cu resurse turistice

,  aprobat prin  Ordonanţa de  

Urgenţă nr. 142/2008   

cu modificările și  

completările ulterioare; 

Anexa  9 la Ghidul  solicitantului – 

extras jud.B_N 

Documente verificate : 

-Studiul de fezabilitate  

- Aviz INSCC 

- certificatul de urbanism 

- Lista zonelor cu potential turistic 

ridicat 

 

5 Proiectele care, prin investiţia 

propusă, se implementează în sate 

eligibile situate pe teritoriul mai 

multor comune de pe teritoriul 

GAL-ului. 

  

 15 pct. Se verifica documentatia tenica cu 

privire la amplasarea proiectului. 

Se acorda punctajul  pentru proiectele 

care se implementeaza in sate  situate 

pe  teritoriul a minim două comune   

Documente verificate : 

- studiu de fezabilitate  

- avizul INSC 

- certificatul de urbanism 

- adeverintele cu lista agentilor 

economici a, a institutiilor  sociale și de 

interes public precum si anumarului de 

gospodarii si persoane din zona alba in 

care se implementează proiectul si sunt 

deserviti de proiect emise de primarii pe 

teritoriul  carora se implementează 
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proiectul.  

 Total 100 pct.  

 Pentru proiecte concurente pe același teritoriu, vor fi prioritizate proiectele care se 

adresează lucrărilor de modernizare (cost mai mic) înaintea celor care au ca obiect 

construirea infrastructurii de broadband. 

   Punctajul minim  

 Punctajul minim este de  30 puncte 

 Proiectele sub acest punctaj nu se finantează. 

 Selecția proiectelor  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selectie. 

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea  

descrescatoare a  punctajului obținut la criteriile de selecție 4; 2; 1; 5. 

Verificarea si evaluarea proiectelor 

 Verificarea proiectelor  depuse privind conformitatea administrativă, eligibilitatea şi 

încadrarea în criteriile de selecţie se realizează de către experţii din cadrul Compartimentului 

tehnic al GAL-ului, cu exceptia cazului in care solicitant e GAL -ul, conform Procedurii de 

evaluare si selecţie aprobată de organele de decizie ale GAL -ului,in termen de 30 zile, de la 

depunere, cu respectarea principiului de verificare 4 ochi avand in vedere : 

-fisa masurii din SDL; 

-ghidul solicitantului pentru masura 7–M7.3.a/6C; 

-criteriile de eligibilitate si selectie si punctajele aferente aprobate de Adunarea 

generala. 

- fisele de verificare a  proiectelor privind  conformitatea administrativă, 

eligibilitatea,  încadrarea  si evaluarea  criteriilor  de selecţie 

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verific

are elaborate  la  nivelul  GAL TH,  datate  și  semnate  de  experții  evaluatori  și  

verificate  de  managerul GAL TH.      

 In etapa de evaluare a proiectului, experții GAL TH vor realiza vizite pe teren, dacă 

se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru 

cererile de finanțare, pentru care s-a decis verificarea pe teren, se va formula numai după 

verificarea pe teren. 

Managerul GAL TH  în termen de maxim 5 zile după finalizarea evaluarii,  dispune 

convocarea Comitetului de selectie care va analiza îndeplinirea condiţiilor de conformitate, 

eligibilitate şi selecţie si va  emite  Raportul de Selectie. 

 

 

Modalitatea  de prezentarea a rezultatelor evaluarii 

 După încheierea procesului de evaluare şi selecţie desfasurat de catre personalul  

GAL, Comitetul Local de Selecţie a Proiectelor va emite Raportul de Selecţie 

Intermediar/Raportul de evaluare în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

 GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin  

publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar/Raportului de 

Evaluare şi prin afişarea lui  la sediul GAL-ului.  
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 GAL va  notifica solicitanţii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost 

selectate – se  

vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut 

pentru fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a 

contestaţiilor. 

 Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor 

sau vor  

fi predate personal cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al 

potenţialului beneficiar. 

 GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primire a  

contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care 

nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea 

proiectelor totală a proiectelor eligibile este mai mica sau egală cu alocarea financiară a 

apelului de respectiv , dat fiind faptul că nu există condiții care să conducă la contestarea 

rezultatului procesului de evaluare și selecție. 

 

Depunerea si soluționarea contestațiilor 

 Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate 

eligibile şi  

neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data 

primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de 

Selecţie pe pagina de web www.galtinutulhaiducilor.ro 

 Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. 

 Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la secretariatul GAL TINUTUL 

HAIDUCILOR sau  

se Transmit prin poștă/curierat la adresa: localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa nr. 

22 jud, Bistrita - Năsăud  cod poștal 425100 sau prin e-mail, scanate, la adresa 

secretariat@galtinutulhaiducilor.ro. 

 Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de finanţare depusă de solicitant. 

 În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul 

acordat unuia sau mai multor criterii de selecție. 

 Solutionarea contestațiilor se va realiaza, în termen de 10  zile , de către Comisia de  

Soluţionare a  Contestaților care   este  constituită din 3 membri - un reprezentant al 

sectorului public și 2 reprezentanți ai sectorului privat si socității civile. 

 După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor  

întocmește Raportului final de soluționare a contestațiilor, Comitetul de Selecție a 

proiectelor parcurge procedura de selecție a cererilor de finanțare. 

 Perioada de  elaborare a Raportului de solutionare a contestatiilor  este de  2 zile  

lucratoare  

de la data  finalizarii contestației , si de 12 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei. 

 

7.7  Întocmirea Raportului de selecţie final a cererilor de finanţare 

 Pentru proiectele pentru care au fost parcurse toate etapele de verificare  inclusiv  

solutionarea contestatiilor daca este cazul ,se întocmește  

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro
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Raportul de selecție Final  care cuprinde în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de 

selecţie. 

 Perioada de  elaborare a Raportului de selectie intermediar/final este de maxim  5 

zile lucratoare de la data  finalizarii   activitatilor de evaluare si selectie de catre expertii 

GAL TH pentru toate proiectele depuse in cadrul unui apel . 

 Raportul  de selecţie final se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea  

Acestuia de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor si avizarea lui de catre  

reprezentantii CDRJ . 

 

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție); 

Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni  

se va face  după aprobarea Raportului de selectie, în tremen de maxim 2 zile  de la 

aprobare si avizare. Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR va 

notifica în scris  in maxim 2 zile de  la aprobarea  si avizarea Raportului final toți 

solicitanții asupra rezultatului selecției cererilor de finanțare depuse de către acestia. 

 

 

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

-  Direct la sediu Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; 

localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud 

- Telefonic la numărul:  0371 408 616 

-  Prin posta  la  adresa Asociația  PARTENERIAT GAL ȚINUTUL 

HAIDUCILOR; localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – 

Năsăud, cod poștal  

- Prin poșta electronică la adresa secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

 

12. Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre 

monitorizarea plăților). 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la 

GAL  

 

 

mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

