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Ţh, Vt Anunţ prelungire apel de selecţie
Măsura 6 / ^  ” îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea 

infrastructurii si serviciilor de bază locale”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 6/6B-2/2019 -  02.12.2019 
Data publicării: 12.12.2019

1. GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ BUCOVINA DE MUNTE anunţă 
PRELUNGIREA în perioada 12 decembrie 2019 -  20 decembrie 2019 a sesiunii numărul 2 
de cereri de proiecte pentru Măsura 6/6B ’’îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin 
dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază locale”

Beneficiari eligibili sunt: autorităţi publice locale (UAT-uri) şi asociaţiile acestora 
(ADI-uri)

2. Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri 
este: 20 decembrie 2019, ora 16:00.

3. Depunerea proiectelor pentru Măsura 6/6B 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 6B ’’îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază locale” sunt de 
128.472 euro.

S.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din 
cadrul Măsurii 6/6B este de 128.472 Euro.

6. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect pe această măsură trebuie să fie în sumă de
5.000 Euro.

7. Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat pentru proiectele din cadrul măsurii 
6/6B va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

8 Modelul de Cerere de Finanţare pe care trebuie sa-1 folosească solicitanţii (versiune 
editabila), este publicat pe site-ul www.bucovinademunte.ro.

9. Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului in conformitate cu cerinţele fisei măsurii din SDL si ale Ghidului solicitantului 
sunt următoarele:

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea 
proiectului sunt:
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1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ Memoriu 
Justificativ (doar în cazul achiziţiilor simple şi dotărilor care nu presupun montaj) întocmite 
conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).
Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe 
amplasamentul pe care se propune investiţia exista suprapuneri parţiale cu proiecte anterior 
finanţate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună 
un raport de expertiză tehnico□ economică din care să reiasă 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. 
Cheltuielile aferente tronsoanelor executate parţial sau total sunt neeligibile si se includ in 
bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile.

Important!
•  In Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei aşa cum 

este menţionat în Certificatul de Urbanism.
•  HCL de modificare /  completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la 

inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului).
• Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea 

rezonabilităţii preţurilor pentru investiţia de bază, proiectantul va avea în vedere 
prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective 
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 
şi va menţiona sursa de preţuri folosită.

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile 
Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii.
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 
(copie după Monitorul Oficial)

3.2. în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care 
fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse întrDo poziţie 
globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile 
consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul 
includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei 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, in 
privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este 
suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de 
legalitate). Sau avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât 
cel administrat de primărie (dacă este cazul)
3.3 Documente doveditoare de către ONGDuri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, 
uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile 
la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;
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3.4 In situaţia achiziţionării de bunuri mobile, se va anexa Inventarul mijloacelor 
fixe/obiecte de inventar ale solicitantului
4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale, în cazul ADI/Hotărârea 
Adunării Generale pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de 
către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

• necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei;
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 

investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă 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 „afterDschool”, creşe);
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr şi denumire);
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în 

derularea proiectului.
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

Modelul de hotărâre a consiliului local este orientativ!
Important!
Solicitcmţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la 
Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile 
neeligibile etc.) urmând să fie  efectuate numai din surse proprii sau atrase -  a se vedea 
planul financiar.

5.1. Certificat de înregistrare fiscală
5.2. încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si 
irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
şi
5.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG
6. 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).
7. 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.
8.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igiena şi sănătate publică 
sau
8.2. Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, 
dacă este cazul.
9. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar şi că prin realizarea investiţiei în conformitate cu proiectul 
verificat de DSVSA judeţeană, construcţia va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare 
pentru domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, dacă este cazul.
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10. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiţia este în corelare cu orice strategie 
de dezvoltare naţională / regional / judeţeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului 
de investiţii precum şi copia hotărârii de aprobare a strategiei.
11. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
12. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie  valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, 
termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

10. In vederea punctării criteriilor de selecţie, solicitantul trebuie sa depună următoarele 
documente justificative:
Pentru Criteriul de selecţie numărul 1 Relevanţă se va verifica în Studiul de fezabilitate 
Pentru Criteriul de selecţie numărul 2 Integrare se va verifica în Studiul de fezabilitate. 
Pentru Criteriul de selecţie numărul 3 Eficienţă se va verifica în Raportul asupra utilizării 
programelor de finanţare nerambursabilă.
Pentru Criteriul de selecţie numărul 4 Sustenabilitate se va verifica în Studiul de fezabilitate 
Pentru Criteriul de selecţie numărul 5 Inovare se va verifica existenţa in teritoriul GAL 
Bucovina de munte a unor investiţii similare.
Pentru Criteriul de selecţie numărul 6 Mediu şi climă se va verifica secţiunea 
corespunzătoare din Studiul de fezabilitate şi Bugetul proiectului.
Pentru Criteriul de selecţie numărul 7 Locuri de muncă se va verifica Studiul de fezabilitate.

11. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul:

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Se vor verifica actele juridice de înfiinţare şi funcţionare, specifice fiecărei categorii de 
solicitanţi.

- Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin 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 şi în baza Certificatului de 
Urbanism.

- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanţare trebuie să fie în teritoriul 
GAL Bucovina de munte

Spaţiul rural eligibil în accepţiunea acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor din 
teritoriul GAL ’’Bucovina de Munte”, respectiv: Izvoarele Sucevei, Moldova Suliţa, Breaza, 
Fundu Moldovei, Pojorîta, Sadova, Vama, Frumosu, Vatra Moldoviţei şi Moldoviţa. Se vor 
verifica următoarele documente: Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al 
comunei, Flotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau 
completărilor la inventar în sensul includerii în 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
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ale dreptului de proprietate/dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute administrare al 
ONGDurilor, pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, 
conform Cererii de Finanţare.

- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau în incapacitate de plată;
Se va verifica în Buletinul procedurilor de insolvenţă publicat pe site-ul Ministerului 
Justiţiei dacă solicitantul este în situaţia deschiderii procedurii de insolvenţă

- Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă 
de minim 5 ani;

îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza documentelor; Hotărârea/Hotărârile 
Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanţi 
(ONG).

Investiţia trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală şi/sau judeţeană; 
Se va verifica extrasul din strategie sau adresă emisă din care rezultă că investiţia este în 
corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, 
corespunzătoare domeniului de investiţii, precum şi copia hotărârii de aprobare a Strategiei.

- Respectă un management corespunzător al deşeurilor (colectare selectivă/ colectare 
specială a deşeurilor dăunătoare/ toxice -  dacă este cazul);

Condiţia se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declaraţiei pe propria 
răspundere din Secţiunea F din Cerere de finanţare

Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al 
acesteia;.

Se vor verifica punctele corespunzătoare din Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile 
Consiliilor locale în cazul ADI) şi/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG.

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 selecţie al GAL trebuie să verifice daca proiectul ce urmează a primi 
finanţare răspunde obiectivelor propuse în SDL şi se încadrează în planul financiar al GAL. 
Proiectele care nu corespund obiectivelor şi priorităţilor 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 solicitanţii evaluaţi. Dacă unul 
dintre proiectele depuse pentru selecţie aparţine unuia dintre membrii Comitetului de 
selecţie, sau unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu acesta, 
persoana/organizaţia în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului 
respectiv.

Comitetul de selecţie analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de 
departajare, verifică punctajul fiecărui proiect şi suma solicitată, ordonează proiectele în 
funcţie de modul de departajare şi aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a 
sesiunii, în cadrul Raportului de Selecţie Final. Pentru validarea şedinţelor de selecţie, 
trebuie să fie prezenţi minim 50%-i-l din cei 9 membri ai Comitetului de selecţie, din care 
peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă.

Măsură 6/6B "îmbuna faţireo condiţiilor de viaţa prin dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor
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13. Criteriile de selecţie 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.

CRITERIU DE SELECŢIE Punctaj

1 CS 1: Relevanţă:
Se vor prioritiza Solicitanţii care propun prin proiect 
investiţii ce deservesc un număr cat mai mare de 
persoane şi/sau deservesc un teritoriu cat mai extins:
a.) Numărul de persoane care vor beneficia de activităţile/ 
rezultatele proiectului (fie capacitatea de deservire a unor 
investiţii, fie grupul ţintă al proiectului) raportat la populaţia 
totală a UAT în care se implementează proiectul:

Max.30 puncte

- 0-25% 5puncte
- 25-50% lOpuncte
- 51-100%

b.) Investiţia propusa prin proiect deserveşte o suprafaţă cât 
mai extinsa raportat la suprafaţa totală a UAT

15 puncte

- 0-25% 5 puncte
- 25-50% 10 puncte
-51-100%
Se va verifica în Studiul de fezabilitate.

15 puncte

2 CS 2:Integrare
Proiecte care contribuie concret la creşterea calităţii 
vieţii, respectiv vizează investiţii in unul din domeniile 
următoare:

Max.30 puncte

- înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice pentru populaţia 
rurală: spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă pentru copii

5puncte

-înfiinţarea/dezvoltarea şi dotarea infrastructurii de 5puncte
valorificare a produselor locale 5puncte
-Achiziţionare utilaje, echipamente pentru serviciile publice 5puncte

locale din cadrul primăriilor
-înfiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea unităţilor de

5puncte

învăţământ, şcoli şi grădiniţe
-înfiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea unităţilor medicale, 
dispensare comunale
-înfiinţarea şi modernizarea de săli şi terenuri de sport 
Se va verifica în Studiul de fezabilitate.

5 puncte

Măsură 6/6B ’’îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor
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3 CS 3:Efidenţă
Se vor prioritiza proiectele care demonstrează capacitatea de 
implementare a proiectului şi activităţilor acestuia. Astfel 
aplicantul va demonstra implementarea anterior a unui 
proiect de finanţare nerambursabilă cu o valoare cel puţin 
egală cu finanţarea nerambursabilă solicitată prin prezentul 
proiect.
Se va menţiona in Raportul asupra utilizării programelor de 
finanţare nerambursabilă.

Max. 10 puncte

10 puncte

4 CS 4:Sustenabilitate
Se vor prioritiza proiectele care demonstrează capacitatea de 
continuare a activităţii după finalizarea proiectului.

Max.lO puncte

Se va fundamenta în Studiul de fezabilitate. 10 puncte
5 CS 5:Inovare

Se vor prioritiza proiectele care prevăd acţiuni inovative 
pentru teritoriul Gal Bucovina de munte, în accepţiunea

Max.5 puncte

enunţată în PNDR 2014-2020.
Se va verifica existenţa in teritoriul GAL Bucovina de munte 
a unor investiţii similare.

5 puncte

6 CS 6:Mediu şi climă
Se va puncta dacă în Studiul de fezabilitate se evidenţiază 
implementarea de:

Max.lO puncte

- în cazul proiectelor de construcţii este promovată utilizarea 
unor materiale naturale şi biodegradabile, utilizarea unor 
materiale corespunzătoare şi prietenoase cu mediul 
înconjurător, care să nu fie dăunătoare mediului 
înconjurător;

3 puncte

- Utilizarea a cel puţin unei surse de energie regenerabilă 
(care să producă cel puţin 10% din energia utilizată în cadrul 
activităţii);

3 puncte

- Reducerea consumului de energie/apă/combustibil cu cel 
puţin 10%
Se va verifica Studiul de fezabilitate

4 puncte

7. CS 7: Locuri de muncă
Se vor prioritiza proiectele care creează noi locuri de muncă 
(nu menţinerea celor existente), cu normă întreagă sau cu 
jumătate de normă:

Max.5 puncte

- cel puţin 1 loc de munca 
Se va verifica Studiul de fezabilitate

5 puncte

TOTAL 100 puncte
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Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecţie mai sus 
menţionate. Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 
selecţie.

Pragul minim pentru sesiune este de 10 de puncte.
Selecţia proiectelor eligibile se face pe baza criteriilor de selecţie enunţate mai sus, în

/V

ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. In cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, 
departajarea acestora se face, astfel:
- Va avea prioritate proiectul care deserveşte un număr cat mai mare de persoane, conform 
CSI Relevanţă.

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 selecţie prin intermediul paginii de internet www.bucovinademunte.ro.

IS.Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 4/6A 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 şi este distribuit GRATUIT.
Ghidul solicitantului este aprobat de Consiliul Director a G.A.L. ’’Bucovina de Munte”. 
Informaţi suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact:
Tel./Fax: 0230 236155
E-mail: galbucovinademunte@vahoo.ro
Adresa poştală: Jud. Suceava, Comuna Pojorîta, Str. Putna, Nr. 551
Acest apel de selecţie conţine toate prevederile şi informaţiile care au făcut obiectul 
ultimului apel de selecţie pe măsura M6/6B.
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.

Măsura 6/6B "îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor
de bază locale”
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