
 

1 

 

Formular Apel de Selecţie – varianta detaliată 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECŢIE -11.09.2017 ora 10.00 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR - Proiectele se vor depune pâna la data 

limită 13.10.2017, ora 16.00   

LOCUL ŞI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE: 

Proiectele se pot depune la sediul GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST, situat în comuna Ştefan 

cel Mare, strada Şcolii, nr. 32A, judeţul Călăraşi, luni –vineri între orele 10-16. 

FONDURILE DISPONIBILE, aferente “(M3/6B). ÎNFIINŢAREA, MODERNIZAREA 

SAU REABILITAREA MONUMENTELOR DE CULT DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ”, 

sunt în valoare de 300.000 euro 

Suma alocata pe sesiune este in valoare de 300.000 euro.  

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 150.000 euro 

Beneficiarii eligibili sunt: Unităţi de cult 

Intensitatea sprijinului 100 % valoare nerambursabilă 

 

MODELUL DE CERERE DE FINANŢARE se găseşte pe site-ul GAL (versiunea editabilă)  

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului  

 

Nr 

doc

ume

nt 

Lista de documente Obligatoriu 

pentru toate 

proiectele 

Obligatoriu, 

dacă proiectul 

impune 

 

1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în 

conditiile legii și însotite de toate studiile, expertizele, 

avizele și acordurile specifice fiecarui tip de investitie, 

conform reglementarilor legale în vigoare - realizat de 

un specialist. Memoriul justificativ (în cazul dotărilor) 

✓   
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  ✓   

2 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform 

reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul 

de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare. 

Obs: În Certificatul de Urbanism trebuie specificat 

numele proiectului/ investiţiei așa cum este menţionat 

în Cererea de Finantare.   

De asemenea, vor fi completate clar elemente privind 

tipul şi numarul documentului de urbanism în baza 

caruia s‐a eliberat, actul prin care s‐a aprobat acesta 

 ✓  

3 Documente doveditoare de catre ONG-uri privind 

dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, 

superficie, servitute/ administrare pe o perioada de 10 

ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua 

lucrări, conform cererii de finanţare; 

 ✓  

4  Hotarârea Adunării Generale pentru implementarea 

proiectului specific fiecărei categorii de solicitanţi, 

Unitaţii de cult, pentru implementarea proiectului cu 

referire la urmatoarele puncte (obligatorii): 

- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei;   

- Lucrările vor fi prevazute în bugetul solicitantului 

pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul 

obţinerii finanţării; 

- Angajamentul de a suporta cheltuielile de 

întretinere/mentenanţă a investiţiei pe o perioadă 

de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei 

plaţi; 

- Caracteristici tehnice ale investiţiei/ investiţiilor 

propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

✓   
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- Nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal 

al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului. 

- Detalierea activităţilor sociale/culturale desfașurate 

în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii 

Cererii de finanţare. 

5 Certificat de înregistrare fiscală  ✓   

6 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor, ramasă definitivă/ Certificat de înregistrare 

în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

✓   

7 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, Actul de înfiinţare 

şi statutul Aşezamântului Monahal (Mânăstire, Schit 

sau Metoc) 

✓   

8 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). 

✓   

9 Raport asupra utilizării programelor de finanţare 

nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 

amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, 

lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, 

perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care 

au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând 

cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.  

✓   

10 Notificare privind conformitatea proiectului cu 

condiţiile de igienă şi sănatate publică 

✓   

11 Notificare ca investiţia nu face obiectul evaluării 

condiţiilor de igienă și sănatate publică, dacă este 

cazul. 

✓   
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12 Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiţia 

este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

naţională/ regională/ judeţeană/ locală aprobată, 

corespunzatoare domeniului de investiţii precum și 

copia hotarârii de aprobare a strategiei. 

✓   

13 Documente justificative (ex: afișe, pliante,  anunţuri, 

procese ‐ verbale  etc. eliberate de Primarie/ Centru 

eparhial (în cazul unitaţilor de cult)/ Comitet director 

al ONG/ Societate comercială din care să rezulte 

activităţile desfașurate în ultimele 12 luni, anterioare 

datei depunerii Cererii de Finanţare. 

✓   

14  Copie Document de identitate al reprezentantului legal

 al beneficiarului.  

✓   

15 Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, 

inclusiv dobânzile şi majorarile de întârziere, dacă este 

cazul. 

 ✓  

16 Alte documente justificative ✓   

17 Dovada înscrierii în registrul APIA  ✓  

18 Alte documente justificative (se vor specifica de către 

solicitant) 

 ✓  
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Documentele justificative pe care trebuie să le puneţi la dispoziţie odată cu depunerea proiectului, 

în conformitate cu cerinţele fişei măsurii pentru punctarea criteriilor de selecţie sunt: 

 

PRINCIPII SI CRITERII DE SELECŢIE/ punctaj Documente justificative 

CS 1. Relevanţa proiectului pentru masura şi strategie, 

abordarea de jos în sus -40 puncte 

(solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsura din 

cadrul SDL sau demonstrează faptul că este beneficiar 

direct sau indirect al unei investiţii realizate printr-un 

proiect depus în cadrul acestui SDL)- 40 puncte 

Studiul de fezabilitate, Registrul 

de înregistrare a Cererilor de 

finanţare conforme al GAL 

Se va descrie în Studiul de 

feazabilitate îndeplnirea acestui 

criteriu şi se va ataşa un 

document care să demonstreze 

acest lucru 

CS2. Realizarea de investiţii pentru protecţia mediului (cu 

excepţia celei obligatorii conform criteriilor de 

eligibilitate)- 30 puncte 

SF, CF, Certificat de urbanism 

CS3. Numărul de locuitori deserviţi –max 30 puncte (câte 

5 puncte pentru fiecare 150 de persoane arondate) 

SF, CF, Hotărârea consiliului de 

conducere a parohiei din care să 

reiasă numărul de locuitori 

deserviţi de parohie  

Punctajul minim pentru această submasură este de 10 puncte 

 

Selecţia proiectelor se va face în ordine descrescatoare a punctajului, pâna la atingerea valorii 

alocate acestei măsuri. La punctaj egal, se va ţine cont de valoarea eligibilă cea mai mică. 
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CERINŢELE DE CONFORMITATE ŞI ELIGIBILIATE PE CARE TREBUIE SĂ LE 

ÎNDEPLINEASCĂ SOLICITANTUL: 

a. Cerinţe de conformitate  

➢ Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport 

de Selecție <nr.../data> al GAL BĂRĂGANUL DE SUD EST (se va completa de către 

expertul verificator nr. și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare)     

➢ Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de 

către solicitant 

➢ Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele 

din Dosarul Cererii de finanțare 

➢ Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant  

➢ Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii 

➢ Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă 

➢ Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 

electronică a Cererii de finanţare 

➢ Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ 

➢ Solictantul a anexat toate documentele cerute prin cererea de finanţare 

 

Metodologia de verificare a condiţiilor de conformiate se gaseşte pe site-ul GAL 

www.baraganse.ro 

 

b. Cerinţe de eligibilitate 

EG 1. GAL Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor direcţi 

eligibili  

Documente Verificate: 

- Fișa măsurii din SDL 

Beneficiari direcţi: 

Unităţi de cult  

- Documente de verificat: Cererea de finanţare, Studiul de fezabilite/ DALI/ 

Memoriu justificativ, Actele consitutive, Certificat de înregistrare  
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Documente Verificate 

- Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmite conform legislaţiei în vigoare  privind conţinutul 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) 

- Certificatul de Urbanism 

- Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea 

documentelor solicitate la punctul 1: 

- Raport de expertiză tehnico- economică din care să reiasa stadiul investiţiei, indicând 

componentele/acţiunile din proiect deja realizate, componentele/ acţiunile  pentru care 

nu mai există finanţare din alte surse, precum şi devizele refăcute cu valorile rămase 

de finanţat. 

EG 2 GAL Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de 

activităţi sprijinite  

Tipurile de sprijin sunt: 

 - înfiinţarea obiectivelor de cult 

-  modernizarea sau reabilitarea obiectivelor de cult 

 

De verificat  :  

- Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmite conform legislaţiei în vigoare  privind conţinutul cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de intervenţii)/ 

Memoriu justificativ 

- Certificatul de Urbanism 

 

EG 3. GAL Proiectul trebuie să se încadreze în PUG  

Certificatul de Urbanism  

EG 4. GAL Investiţia trebuie să se încadreze în categoria de investiţii eligibile  

Documente Verificate 
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- Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmite conform legislaţiei în vigoare  privind conţinutul cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrari de interventii/ 

Memoriu justificativ 

- Certificatul de Urbanism 

 

 EG 5. GAL Investiţiile realizate sau modernizate (instituţii de cult) să fie prevazute cu 

posibilitatea colectării selective a deşeurilor 

Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite 

conform legislaţiei în vigoare  privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investitii şi lucrari de interventii) Memoriu justificativ 

 

 

 Metodologia de verificare a criteriilor de eligibilitate se gaseşte pe site-ul GAL www.baraganse.ro 

 

PROCEDURA DE SELECŢIE APLICATĂ DE COMITETUL DE SELECŢIE 

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL. Criteriile de selecție vor fi preluate din Ghidurile 

Solicitantului aferente măsurilor în care se încadrează proiectele. 

GAL va stabili: 

- punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selecție, astfel încât, punctajul maxim pe proiect 

să nu depășească 100 de puncte,  

- punctajul minim pe proiect, obligatoriu de obținut, pentru ca acesta să fie selectat și  

- criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj. În caz de punctaj egal, va avea 

prioritate proiectul cu valoarea eligibilă cea mai mică. 

Procedura de selecţie se regaseşte detaliată pe site-ul GAL www.baraganse.ro 
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CRITERIILE DE SELECŢIE CU PUNCTAJELE AFERENTE 

Verificarea criteriilor de selecţie ale  proiectului 

 

 

Criterii de selecţie 

                                

                                                                 Doc. verificate 

 

Punctaj selecţie 

Stabilit în Fişa măsurii din 

SDL 

CS 1. Relevanţa proiectului pentru măsura şi strategie, abordarea de 

jos în sus –40 puncte 

(solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL 

sau demonstrează faptul că este beneficiar direct sau indirect al unei 

investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul acestui SDL) 

 

40 puncte 

Doc.SF/ DALI/ MJ, Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare 

conforme al GAL 

 

CS 2. Realizarea de investiţii pentru protecţia mediului (cu excepţia 

celei obligatorii conform criteriilor de eligibilitate) 

 

 

 30 puncte 

Doc: SF/ DALI/ MJ , Cererea de finanţare, Certificat de urbanism  

CS 3 Numărul de locuitori deserviţi –max 30 puncte (câte 5 puncte 

pentru fiecare  150 de persoane arondate) 

 30 puncte 

SF, CF, Hotărârea consiliului de conducere a parorhiei din care să 

reiasă numărul de locuitori deserviţi de parorhie 

 

  

Total punctaj 

          

   100 puncte 

         

Proiectele sub punctajul de 10 puncte nu se finanţează 
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Metodologia de verificare a criteriilor de eligibilitate se regăseşte pe site-ul GAL  

DATA ŞI MODUL DE ANUNŢARE A REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECŢIE 

 

Perioada de evaluare a proiectelor va dura maxim 45 de zile lucrătoare de la data limită de 

depunere a acestora, iar publicarea Raportului de Selecţie se va face pe site-ul GAL  

  

Durata apelului de selecţie este de minim 30 zile calendaristice. 

 

 Rezultatele selecţiei proiectelor se vor afişa în termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la 

închiderea sesiunii de depunere. 

Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificaţi cu privire la rezultatul 

evaluării, în scris.  

Raportul de selecţie se va publica pe pagina web a GAL BĂRĂGANUL DE SUD EST  

www.baraganse.ro 

Solicitanţii nemulţumiti de rezultatul evaluării şi selecţie  vor putea depune la Secretariatul GAL, 

în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar să nu depaşească 10 zile lucrătoare de 

la afişarea pe site a raportului intermediar de selecţie. 

 

SOLICITANŢII POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE ASTFEL:  

- La sediul GAL, din comuna Ştefan cel Mare, Strada Şcolii, nr. 32A, judeţul Călăraşi, în 

intervalul orar 10-16 

- Prin poşta electronică la e-mail: galbaragan@baraganse.ro 

- La telefonul:  

o 0744 667 492 – Mândruţescu Vlad; 

o 0744 667 490 – Toma –Radu Daniela; 

o 0744 539 132 – Mitulescu Alexandru. 
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INFORMAŢII DETALIATE privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M3/6B). ÎNFIINŢAREA, MODERNIZAREA 

SAU REABILITAREA MONUMENTELOR DE CULT DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ,  

care se poate descarca de pe pagina de internet GAL www.baraganse.ro 

Modelul de cerere de finanţare se găseşte pe site-ul GAL (versiunea editabilă) 

 

ALTE INFORMAŢII 

În etapa de autorizare a plaţilor, toate cererile de plată trebuie să fie depuse iniţial la GAL pentru 

efectuarea conformităţii. În urma realizării verificarii, în situaţia în care cererea de plată a fost 

declarată conformă, beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoţit de Fișa de verificare a 

conformităţii emisă de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de 

derularea contractului de finanţare. În vederea verificării realizarii acestui pas procedural la nivelul 

OJFIR/CRFIR, în toate formularele de plată dedicate verificarii conformităţii DCP, se va adauga 

un rând cu urmatorul punct de verificare: ”Fișa de verificare a conformităţii Dosarului Cerere de 

Plată este completată, datată și semnată de către experţii GAL, iar concluzia verificării este 

"conform".” 

• În situaţia în care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate sa redepună la GAL 

Dosarul cererii de plată complet, cu respectarea termenelor prevazute în Contractul de 

finanţare/Actul adiţional/Declaraţiile de eșalonare a depunerii DCP. Un DCP declarat 

neconform poate fi redepus o singură dată la GAL.  

• În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, 

beneficiarul are dreptul de a depune contestaţie cu încadrarea în termenul maxim de 

depunere a dosarului cererii de plată la AFIR. În acest caz, contestaţia va fi analizată de 

către doi experţi din cadrul GAL, alţii decât cei care au verificat iniţial conformitatea 

dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizarii contestatiei, viza GAL ramâne 

„neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestaţia către AFIR. Depunerea 

contestaţiei se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de 

derularea contractului de finanţare. Soluţionarea contestaţiei de catre experţii 

OJFIR/CRFIR și comunicarea deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în 

termenul maxim de depunere a DCP la AFIR.  
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• Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează 

în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii din cadrul PNDR, în 

care se încadreaza scopul proiectului finanţat, conform codului contractului/deciziei de 

finanţare. 


