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ANUNȚ PRELUNGIRE apel de selecție Măsura M8/6B – „Conservarea și 
valorificarea patrimoniului natural, cultural și tradițional din teritoriu” 

 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 8/6B-1/2018 – 05.02.2018 
Data publicării: 05.02.2018 
 
1.GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ BUCOVINA DE MUNTE anunţă PRELUNGIREA în 
perioada 05 februarie 2018 – 30 martie 2018 a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte 
pentru Măsura 8/6B - „Conservarea și valorificarea patrimoniului natural, cultural și 
tradițional din teritoriu”. 
 
2.Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri 
este: 30 martie 2018, ora 16:00. 
 
3.Depunerea proiectelor pentru Măsura 8/6B 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 8/6B – „Conservarea 
și valorificarea patrimoniului natural, cultural și tradițional din teritoriu” sunt de 
260.000 Euro. 
 
5.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din 
cadrul Măsurii 8/6B este de 70.000  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 
8/6B va fi de: 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
 
8. Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie sa-l folosească 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. 
 
10. Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu 
depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL si ale Ghidului 
solicitantului sunt următoarele:  
1.1 Studiul de Fezabilitate/Documentaţia 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; 
sau 

1.2 Memoriu justificativ; 
2. Certificat de Urbanism completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și 

aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare; 
3.1 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. 
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şi 
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la 
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, cu respectarea prevederilor 
Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al 
Prefectului, în condiţiile legii. 
3.2 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare al ONG-
urilor, pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări 
conform cererii de finanţare; 
5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 
investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului 
• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de finanţare. 
Sau 
5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei 
categorii de solicitanți cu referire la însuşirea/aprobarea de către ONG, a următoarelor 
(condiții obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice investiției/ investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului 
• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de finanţare. 
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală; 
6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă 
definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor; 
6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG; 
10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 
solicitant (va cuprinde amplasamentul, 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; 
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. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dacă este cazul, de catre serviciile 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru Cultura 
pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa 
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confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de 
interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata); 
13. Dovada eliberată de Muzeul judetean, prin care se certifica verificarea documentara 
si pe teren, daca este cazul, asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in 
perimetrul aferent proiectului propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare); 
14. Extrasul din strategie/Adresă din care rezulta ca investitia este în corelare cu orice 
strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare 
domeniului de investiții, precum si copia documentului de aprobare a Strategiei; 
17. Copia Documentului de Identitate al reprezentantului legal al beneficiarului; 
19. Alte documente justificative (se vor specifica după caz). 
 
11. În vederea punctării criteriilor de selecție, solicitantul trebuie să depună următoarele 
documente justificative:  
Pentru Criteriul de selecție numărul 1 - Relevanță: se va verifica în Studiu de 
fezabilitate/Memoriu justificativ; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 2 – Integrare: se va verifica Studiu de 
fezabilitate/Memoriu justificativ;  
Pentru Criteriul de selecție numărul 3 – Eficiența: se va verifica dacă acesta este prezent și 
demonstrat în Cererea de finanțare/Raportul utilizării altor programe de finanțare 
nerambursabile; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 4 – Sustenabilitate:  se va verifica în Studiu de 
fezabilitate/Memoriu justificativ și Analiza economică; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 5 – Inovare: se vor verifica în Studiu de 
fezabilitate/Memoriu justificativ; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 6 – Mediu și climă: se va verifica în Studiu de 
fezabilitate/Memoriu justificativ  și în Deviz general și cel Financiar; 
Pentru Citeriul de selecție numărul 7 – Crearea de locuri de muncă: se va verifica dacă este 
demonstrat în Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ. 
 
12. 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. Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții. Se 
va verifica extrasul din strategie sau adresă emisă din care rezultă că 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. 

3 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 
prin măsură. Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza informaţiilor din Studiul de 
Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor 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, precum și în baza Certificatului de 
Urbanism.  

4.  Investiția să se realizeze în spațiul rural. Spaţiul rural eligibil în accepţiunea 
acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor din teritoriul GAL ”Bucovina de Munte”, 
respectiv: Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Breaza, Fundu Moldovei, Pojorîta, Sadova, 
Vama, Frumosu, Vatra Moldoviței și Moldovița. Se vor verifica următoarele documente: 
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, Hotărârea/Hotărârile consiliului 
local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în 
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domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente cu respectarea prevederilor art. 115 
alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al 
prefectului, Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/dreptul de uz, uzufruct, 
superficie, servitute administrare al ONG‐urilor, pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor 
imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare.  

5. Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată. Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în 
baza documentelor: Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale 
specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG). 
 
13. 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.  
 
14. 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:  
 

 

Nr. 
Crt. 

Principii de 
selecție 

Criterii de selecție Punctaj Observații 

1.  

 
Relevanță 
Investiții ce 

deservesc un 
număr cât mai 

mare de 
persoane și/sau 
un teritoriu cât 

mai extins 
 

Număr de persoane care 
vor beneficia de 
activitățile/rezultatele 
proiectului (fie capacitatea 
de deservire a unor 
investiții, fie grupul țintă al 
proiectului) raportat la 
populația totală a UAT în 
care implementează 
proiectul: 
a) 0-25% 
b) 26-50% 
c) 51-100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 p. 
10 p. 
15 p. 

Se vor lua maxim 30 de puncte 
Punctarea acestui criteriu se va 

face numai dacă acest lucru este 
prezent și demonstrat prin Studiu 
de fezabilitate/Memoriu justificativ 
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Investiția deservește o 
suprafață cât mai extinsă 
raportat la suprafața totală 
a UAT în care se 
implementează proiectul: 
a) 0-25% 
b) 26-50% 
c) 51-100% 

 
 
 
 

5 p. 
10 p. 
15 p. 

2.  

Integrare 
Investiții în 

conservarea șI 
valorificarea 
patrimoniului 

natural, cultural 
șI tradițional 

 

Investiții în restaurarea și 
valorificarea durabilă a 
patrimoniului arhitectural și 
cultural 

5 p. 

Se vor lua max. 20 puncte 
 

Punctarea acestui criteriu se va 
face numai dacă acest lucru este 

prezent și demonstrat în Studiu de 
fezabilitate/Memoriu justificativ 

Promovarea patrimoniului 
prin organizare de 
evenimente 

5 p. 

Investiții în conservarea 
rezervațiilor naturale și 
punerea în valoare a 
zonelor naturale protejate 

5 p. 

Promovarea patrimoniului 
cultural imaterial 

5 p. 

3.  
Eficiență 

 
 

Investiții realizate de 
beneficiari cu experiență 
similară, în sensul că 
aceștia au implementat 
proiecte cu finanțare 
nerambursabilă cu o 
valoare cel puțin egală cu 
valoarea solicitată prin 
proiectul depus 

10 p. 

Se vor lua max. 10 puncte 
 

Punctarea acestui criteriu se va 
face numai dacă acest lucru este 
prezent și demonstrat în Cerere 

de finanțare/Raportul asupra 
utilizării altor programe de 
finanțare nerambursabile 

4.  
Sustenabilitate 

 

Se vor puncta proiectele 
care demonstrează 
capacitatea de a se 
autosusține din punct de 
vedere economic pe o 
perioadă de minim 5 ani 
după finalizarea proiectului  

10 p. 

Se vor lua max. 10 puncte 
 

Punctarea acestui criteriu se va 
face numai dacă acest lucru este 
prezent și demonstrat prin Studiu 

de fezabilitate/Memoriu 
justificativ/Analiza economică 

5.  

Inovare 
Principiul 
depunerii 

proiectelor ce 
promovează 

inovarea 

Se vor puncta proiecte de 
investiții care propun 

realizarea unor investiții 
inovative la nivelul  

teritoriului GAL  

 
10 p. 

Se vor lua max. 10 puncte 
Punctarea acestui criteriu se va 

face numai dacă acest lucru este 
prezent și demonstrat în Studiu de 

fezabilitate/Memoriu justificativ 

6.  

Mediu și climă 
Investiții în 

eficientizarea 
clădirilor cu 

efecte pozitive 
asupra mediului 

și climei prin 

Investiții care prevăd 
utilizarea unor materiale 

naturale și biodegradabile, a 
unor materiale 

corespunzătoare și 
prietenoase cu mediul 

înconjurător 

 
 

5 p. 

Se vor lua max. 10 puncte 
 

Punctarea acestui criteriu se va 
face numai dacă acest lucru este 

prezent și demonstrat în Studiu de 
fezabilitate/Memoriu justificativ 
/Deviz General/Deviz Financiar 
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reducerea 
consumului de 

energie 

Investiții care prevăd 
utilizarea surselor de 

energie regenerabilă care 
să producă cel puțin 10% 

din energia utilizată în 
cadrul activității 

5 p. 

7.  

Crearea de 
locuri de 
muncă  

Numărul de 
locuri de muncă 
nou create cu 

normă întreagă 
sau cu jumătate 

de normă 

Minim 1 loc de muncă nou 
creat  

10 p. 

Se vor lua max. 10 puncte 
 

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 10 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 prin care se vor crea cele mai multe locuri de muncă; 

- Va fi aprobat proiectul care investește procentul cel mai mare pentru 
componenta mediu și climă din total investiție. 

 
15. 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. 
 
16. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 8/6B din cadrul SDL sunt 
cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”, care este realizat de G.A.L. ”Bucovina de 
Munte” și este distribuit GRATUIT.  
Ghidul solicitantului este aprobat de Consiliul Director a G.A.L. ”Bucovina de Munte”. 
Menționăm faptul că prevederile din conținutul apelului de selecție aferent  Măsurii 
8/6B nu se modifică. 
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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