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ANUNȚ PRELUNGIRE apel de selecție Măsura 7/6B - Creșterea capacității de 

asigurare a serviciilor sociale de calitate pentru persoanele aflate în dificultate 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 7/6B-2/2018 – 14.05.2018 
Data publicării: 14.05.2018 
 
1.GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ BUCOVINA DE MUNTE anunță prelungirea în 
perioada 14 mai 2018 -  30 noiembrie 2018 a sesiunii numărul 2 de cereri de proiecte 
pentru Măsura 7/6B - ”Creșterea capacității de asigurare a serviciilor sociale de 

calitate pentru persoanele aflate în dificultate”. Beneficiarii eligibili sunt: O.N.G. –
urile, GAL. 
 
2.Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri 
este: 30 noiembrie  2018, ora 16:00. 
 
3.Depunerea proiectelor pentru Măsura 7/6B se va face la sediul GAL Bucovina de Munte 
din comuna Pojorîta, sat Pojorîta, str. Putna, nr.551, în intervalul orar 09:00 – 16:00, de luni 
până vineri. 
 
4.Fondurile nerambursabile disponibile pentru măsura Măsura 7/6B – „Creșterea 
capacității de asigurare a serviciilor sociale de calitate pentru persoanele aflate în 
dificultate” sunt de 170.000 Euro. 
 
5.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din 
cadrul Măsurii 7/6B este de 170.000 Euro. 
 
 6.Valoarea minimă eligibilă a unui proiect pe această măsură trebuie să fie în sumă de 
5.000 Euro. 
 
7. Sprijinul public (comunitar și național) acordat  pentru proiectele din cadrul măsurii 
7/6B va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
 
8 Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitanții (versiune 
editabila), este publicat pe site-ul www.bucovinademunte.ro. 
 
9.Beneficiarul are obligatia de a depune o declaraţie prin care se angajează să raporteze 
către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de către AFIR către 
beneficiar. 
 
9. Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu 
depunerea proiectului in conformitate cu cerintele fisei masurii din SDL si ale Ghidului 
solicitantului sunt urmatoarele:  
 

1. Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriu justificativ, întocmite conform legislaţiei în vigoare.  

2. Certificat de Urbanism (daca este cazul) valabil la data depunerii Cererii de 
Finanţare.  

3. Documente doveditoare de ONG-uri privind dreptul de 
proprietate/administrare pe o perioadă de minim 10 ani, asupra bunurilor 
imobile la care se vor efectua lucrări/dotări conform cererii de finanțare. 

4. Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului.  
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5. Certificat de înregistrare fiscală.  

6. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si 
irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor . 

7. Actul de înfiinţare şi statutul ONG. 

8. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate 
publică  

Sau  
Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate 

publică, dacă este cazul.  

9. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă. 

10. Notificare care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare 
pentru domeniul sanitar, veterinar.  

11. Adresă/Extrasul din strategie prin care se confirma faptul ca investiția este în 
corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regionala / județeană / locală 
aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de 
aprobare a strategiei.  

12. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.  

13. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare 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). 

14. Certificat de acreditare a solicitantului ca furnizor de servicii sociale 

15. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 
 

10. In vederea punctarii criteriilor de selectie, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele 
documente justificative:  
Pentru Criteriul de selecție numărul 1 (Numărul de persoane care beneficiază de investiție) 
se va verifica în Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 2 (Principiul expertizei în desfășurarea de activiytăți 
sociale) se va verifica dacă solicitantul este autorizat pentru desfășurarea de activități 
sociale; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 2 (Numărul de locuri de muncă nou create în faza de 
operaționalizare a investiției) se va verifica în Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 3 (Asigurarea sustenabiliutății proiectului pentru o 
perioadă mai mare de 5 ani) se va verifica în Hotărârea Adunării Generale a O.N.G: și în 
Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 4 (Principiul depunerii proiectelor ce promovează 
inovarea) se va verifica în Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 5 (Investiții în eficientizarea clădirilor cu efecte pozitive 
asupra mediului și climei prin reducerea consumului de energie) se va verifica în Studiu de 
fezabilitate/Memoriu justificativ/Deviz general și Deviz financiar; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 6 (Investiți integrate de ajutorare a persoanelor aflate în 
situații de risc  se va verifica în Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ dacă investițiile 
prevăd minim două componente din cadrul acțiunilor eligibile. 
 
11. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul:  

1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:  
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 
solicitanți.  

2. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investiției pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi:  
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Se vor verifica declarația pe propria răspundere, Hotărârea Adunării Generale a ONG sau 
echivalent pentru alte tipuri de solicitanti.  

3.Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată.  
Se vor verifica: declarația pe propria răspundere, alte documente specifice, după caz, 
fiecărei categorii de solicitanți.  

4.Investiția trebuie să se încadreze în cel putin unul din tipurile de sprijin prevăzute 
prin măsură:  
  Investiții în active corporale  
  Investiții în active necorporale  

Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională / 
regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii cat si cu 
Strategia de Dezvoltare Locala GAL Bucovina de Munte 2014-2020.  
- Copia hotararii de aprobare a strategiei  
Adresa emisa de GAL Bucovina de Munte cu privire la incadrare.  

5. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 
economic al acesteia:   
Se vor verifica Hotărârea Adunarii Generale a ONG, Studiul de Fezabilitate/ Documentațiile 
de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ inclusiv capitolul privind analiza 

cost‐beneficiu.  
6. Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL Bucovina de Munte.  

Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele 
componente. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, 
superficie, servitute/ contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil 
pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul 
ONG.  

7. Solicitantul trebuie sa fie acreditat ca furnizor de servicii sociale 
Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate 
menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.  
 
12. Procedura de selecţie este afişată pe site-ul www.bucovinademunte.ro precum şi la 
sediul GAL.  

Comitetul de selecție al GAL trebuie să verifice daca proiectul ce urmează a primi 
finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. 
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a 
fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

Toţi membrii Comitetului de Selecţie 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 Final. Pentru validarea ședințelor de 
selecție, trebuie să fie prezenți minim 50%+1 din cei 9 membri ai Comitetului de selecție, 
din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă.  

 
13. Criteriile de selecție cu punctajele aferente: 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos menţionate, 
iar sistemul de punctare este următorul:  
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Nr. 
Crt. 

Principii de selecție 
Criterii de 
selecție 

Punctaj Observații 

1.  

 
Relevanță 
Numărul de persoane 
care beneficiază de 
investiție 

Între 0 – 100 
persoane 

5 p. 
Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 

lucru este prezent și 
demonstrat în 

Studiu de 
fezabilitate/Memoriu 

justificativ 

Între 100 – 200 
persoane   

10 p. 

Peste 200 
persoane  

15 p. 

2.  

Eficiență 
 
2.1 Principiul expertizei în 
desfășurarea de activități 
sociale 

 
 
 
Solicitantul este 
autorizat pentru 
desfășurarea de 
activități sociale  

 
5 p. 

Documente 
justificative 

2.2 Numărul de locuri de 
muncă nou create în faza 
de operaționalizare a 
investiției 

1 loc de muncă 
nou creat 

10 p. 

Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 

lucru este prezent și 
demonstrat în 

Studiu de 
fezabilitate/Memoriu 

justificativ 

Minim 2 locuri 
de muncă nou 
create  

15 p. 

Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 

lucru este prezent și 
demonstrat în 

Studiu de 
fezabilitate/Memoriu 

justificativ 

3.  
Sustenabilitate 
Asigurarea sustenabilității 
proiectului 

Asigurarea 
sustenabilității 
proiectului 
pentru o 
perioadă mai 
mare de 5 ani 

 
15 p. 

Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 

lucru este prezent și 
demonstrat prin 

Hotărârea Adunării 
Generale ONG sau 

în  Studiu de 
fezabilitate/Memoriu 

justificativ 

4.  

Inovare 
Principiul depunerii 
proiectelor ce 
promovează inovarea 

Se vor puncta 
proiecte de 
investiții care 
propun 
realizarea unor 
investiții 
inovative la 
nivelul  
teritoriului GAL  

 
 
 

15 p. 

Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 

lucru este prezent și 
demonstrat în 

Studiu de 
fezabilitate/Memoriu 

justificativ 
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5.  

Mediu și climă 
Investiții în eficientizarea 
clădirilor cu efecte 
pozitive asupra mediului 
și climei prin reducerea 
consumului de energie 

Dotarea 
clădirilor cu 
sisteme care 
utilizează 
energie 
regenerabilă, 
utilizarea unor 
materiale 
naturale și 
biodegradabile 
sau 
Utilizarea câtor 
mai puține 
resurse 
materiale și 
acestea să fie 
prietenoase 
mediului 

 
 

15 p. 

Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 

lucru este prezent și 
demonstrat în 

Studiu de 
fezabilitate/Memoriu 
justificativ și Deviz 

General/Deviz 
Financiar 

6.  

Integrare 
Investiții integrate de 
ajutorare a persoanelor 
aflate în situații de risc 

Proiecte care 
prevăd minim 
două 
componente din 
cadrul acțiunilor 
eligibile 

 
20 p. 

Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 

lucru este prezent și 
demonstrat în 

Studiu de 
fezabilitate/Memoriu 

justificativ 

TOTAL 100 p.  

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecție mai sus 
menționate.  

Pragul minim pentru sesiune este de 20 de puncte. 
Criterii de departajare a proiectelor eligibile selectate cu punctaj egal 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de:  

- Va fi aprobat proiectul care are numărul populației nete care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătațite cel mai mare; 

- Va fi aprobat proiectul prin care se vor crea cele mai multe locuri de muncă; 

14.Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie:  GAL îi va notifica 
în scris în ziua lucrătoare următoare pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor 
de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Bucovina de Munte şi prin publicarea 
Raportului de selecție prin intermediul paginii de internet www.bucovinademunte.ro. 
 
15.Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 7/6B din cadrul SDL sunt 
cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”, care este realizat de G.A.L. ”Bucovina de 
Munte”, disponibil la sediul GAL pe suport tipărit și este distribuit GRATUIT.  
Ghidul solicitantului este aprobat de Consiliul Director a G.A.L. ”Bucovina de Munte”. 
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact: 
Tel./Fax: 0230 236155 
E-mail: galbucovinademunte@yahoo.ro  
Adresa poştală:  Jud. Suceava, Comuna Pojorîta, Str. Putna, Nr. 551  
Vizitaţi www.bucovinademunte.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltare rurală în microregiunea Bucovina de Munte prin PNDR -
Axa LEADER. 
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