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ANEXA 1 la Decizia CD nr. 16/11.09.2017 

Măsura 19 LEADER/Submăsura 19.2 ,, Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală”  / Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor  

 

APEL DE SELECȚIE Măsura 07/6B 

-varianta detaliată-   

 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M07/6B – 01/17 – 30.11.2017 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 

25 septembrie – 30 noiembrie 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 

2017 pentru Măsura 07/6B – „Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local”, 

finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 

cadrul strategiei de dezvoltare locală. 

 

Data lansării apelului de selecție: 25 septembrie 2017 

 

Data limită de depunere a proiectelor: 30 noiembrie 2017 

 

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL Dealurile Târnavelor din 

localitatea Saschiz, str. Principală nr. 159, județul Mureș; înaintea datei limită de depunere 

specificată în Apelul de selecție, de luni până vineri între orele 9:00- 15:00. 

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 100.000 euro   

 

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 euro  

 

Intensitatea sprijinului:  

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

- 90% pentru investiții generatoare de venit, din cheltuielile eligibile ale proiectului 

 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții:  

Formularul Cererii de Finanțare (versiune .excel, editabilă) poate fi accesat pe site-ul GAL DT 

www.tarnava-mare.ro , secțiunea Ghidul Solicitantului – Măsura 07/6B 

 

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: 

 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_M07_-_FINAL_-_Septembrie_2017.pdf
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DOCUMENT: 

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ 

întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 

metodologiei de elaboarre a devizului general pentru obiecte de investiții și lucrări 

de intervenții.  

SF/DALI vor fi 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  

2. Memoriu justificativ (în cazul proiectelor cu dotări, fără construcții-montaj)  

Modelul de Memoriu justificativ pentru beneficiarii publici (Anexa 3 la Cererea de 

finanțare) va fi utilizat și de către solicitanții cu statut de ONG 

 

Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa 

cum este menţionat în Certificatul de Urbanism. 

Important! HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca 

anexe la inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului). 

Atenţie! Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea 

rezonabilităţii preţurilor pentru investiția 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. 

Important! Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central 

Europeană pe internet la adresa:http: www.ecb.int/index.htm.,  din data 

întocmirii Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţie/Memoriu Justificativ. 

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în 

condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii. 

3. 

3.1. Pentru comune și A.D.I: Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al 

comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi 

http://www.ecb.int/index.htm
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regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul 

Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) 

și  

Hotărârea Consiliului local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la 

inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, cu respectarea art. 115, alin. 

(7) din Legea nr. 2015/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a 

administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de de legalitate al 

Prefectului 

 

3.2 Pentru ONG-uri: documente doveditoare ale dreptului de proprietate / administrare -  

dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute -  al ONG-urilor pe o perioadă de  cel puțin 10 

ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; 

 

În cazul în care ONG-urile nu au drept de proprietate, ci de administrare al obiectivului de 

patrimoniu local, se va prezenta și un Acord sau o Convenție scrisă cu persoanele fizice sau 

juridice proprietare de clădiri obiective de patrimoniu local, prin care proprietarul își 

asumă obligația de a nu înstrăina obiectivul și de a nu modifica aspectul/funcționalitatea 

acestuia pe o perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de 

renovare/reabilitare/darea în funcțiune a clădirii/obiectivului de patrimoniu local, precum 

și faptul că va asigura vizibilitatea imobilului sau părții de imobil renovată.  

 

Solicitanții ONG vor depune extras de carte funciară al imobilului/imobilelor pe care se 

realizează investiția sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de 

cadastru. Se vor depune extrase CF pentru toate imobilele asupra cărora se va interveni 

prin proiect. 

4.1. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru 

implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG 

a următoarelor puncte (obligatorii):  

• necesitatea și oportunitatea 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 întreținere și/sau reparare a  investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data  efectuării ultimei plăţi;  
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• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități, etc.);  

• nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG 

pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.  

• enumerarea activităților sociale/culturale desfășurate de solicitant în ultimele 12 luni, 

anterioare datei depunerii Cererii de finanțare 

Modelul de hotărâre a Consiliului Local anexat Ghidului Solicitantului este orientativ! 

sau  

4.2. Hotărârea Adunării Generale a asociaților pentru implementarea proiectului, cu 

referire la înșușirea/aprobarea de către ONG a următoarelor (condiții obligatorii): 

- necesitatea și oportunitatea investiției  

- lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiției  

- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere și/sau reparare a investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți  

- caracteristici tehnice investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități, 

etc.) 

- nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea 

proiectului  

- detalierea activităților sociale/culturale desfășurate de solicitant în ultimele 12 luni, 

anterioare datei depunerii Cererii de finanțare 

5. Documente constitutive/de înființare ale solicitantului 

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 constitutiv şi statutul ONG 

6. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 

solicitant (va cuprinde 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 2002 pentru aceleaşi tipuri de 

investiţii (dacă este cazul) 
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7. DACĂ PROIECTUL IMPUNE:  

7.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică  

sau  

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

publică, dacă este cazul.         

8.Declarația pe proprie răspundere din care să reiasă că, după realizarea 

investiției din patrimoniu cultural local, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de 

promovare turistică.  

Atenție! Înscrierea într-o rețea de promovare turistică se va verifica la ultima tranșă de 

plată! 

9. Avizul emis de Direcția de Cultură a județului în care se realizează investiția 

(Mureș sau Sibiu) sau Hotărâre emisă de Consiliul Local al comunei din GAL DT în 

care se realizează investiția, care să confirme că: 

- obiectivul propus spre finanțare NU este clasificat ca monument de categoria A sau 

B ( inclus în Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul 

ministerului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum 

a fost modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015) 

- obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local  

- se poate interveni asupra obiectivului propus spre finanțare (documentația este adecvată) 

10. DACĂ PROIECTUL IMPUNE: Dovadă eliberată de Muzeul Județean (al județului 

în care se realizează investiția), prin care se certifică verificarea documentară și pe 

teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în 

perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 

43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare). 

11. Adeverință privind conformitatea proiectului cu obiectivele Strategiei de Dezvoltare 

Locală a GAL Dealurile Târnavelor, emisă de Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile 

Târnavelor  

12. Document emis de Primărie sau de Consiliul Director al ONG (în funcție de tipul de 

solicitant), din care să rezulte numărul de activități culturale desfășurate în ultimele 12 

luni anterioare datei depunerii Cererii de finanțare.   
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13. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

14. Document eliberat de către arhitectul angajat al GAL care să ateste că acesta a fost 

consultat de către solicitant încă de la inițierea proiectului privind măsurile de care trebuie 

să țină cont pentru respectarea specificului arhitectural local (pentru proiecte cu 

construcții-montaj) 

15. Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile 

aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 

zile lucrătoare de la data efectuării plății, cu excepția cazului în care GAL DT este 

solicitant. Modelul Declarației este disponibil pe www.tarnava-mare.ro 

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

îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și/sau a criteriilor de selecție 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, 

termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Cerințele de conformitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora sunt detaliate în  documentul ,,Fișa de verificare a 

conformității pentru Măsura 07/6B disponibil pe www.tarnava-mare.ro  în secțiunea Ghidul 

Solicitantului -Masura 07/6B.  

  

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora 

 

Solicitantul trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa 

Măsurii 07/6B din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 07/6B, la care se adaugă 

criteriile generale de eligibilitate prevazute in Manualul de procedură pentru implementarea 

Sub-măsurii 19.2 disponibil pe www.afir.info, aferente sub-măsurii din PNDR cu investiții 

similare. Măsura 07/6B din SDL GAL DT are corespondent Sub-măsura 7.6 din PNDR 2014-2020. 

 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia 

de verificare a acestora sunt detaliate în  documentul ,,Fișa de verificare a eligibilității 

pentru Măsura 07/6B, disponibil pe www.tarnava-mare.ro  în secțiunea Ghidul Solicitantului -

Masura 07/6B. Pentru verificarea criteriilor generale de eligibilitate prevazute in Manualul de 

procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2., se va aplica metodologia de verificare 

specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare (Sub-măsura 7.6) 

disponibil pe www.afir.info și în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către 

GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură 

pentru implementarea Sub-măsurii 19.2.  

 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_M07_-_FINAL_-_Septembrie_2017.pdf
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_M07_-_FINAL_-_Septembrie_2017.pdf
http://www.afir.info/
http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_M07_-_FINAL_-_Septembrie_2017.pdf
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_M07_-_FINAL_-_Septembrie_2017.pdf
http://www.afir.info/
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Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Dealurile Târnavelor 

 

Selecția proiectelor depuse prin intermediul măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a 

GAL Dealurile Târnavelor se face de către Comitetul de Selecție, compus din 11 membri, din 

care 3 sunt reprezentanți ai sectorului public, 4 reprezintă sectorul privat și alți 4 sunt 

membri ai organizațiilor neguvernamentale membre GAL DT.  

 

Pe site-ul GAL DT sunt publicate ,,Procedura de evaluare și selecție a proiectelor la GAL 

Dealurile Târnavelor” aprobată prin Hotărârea AGA nr. 12 din 14.12.2016 și componența 

Comitetului de Selecție a proiectelor, aprobată prin Hotărârea AGA nr. 3 din 25.02.2016. 1 

Criterii de selecție cu punctajele aferente pentru Măsura 07/6B, stabilite prin Decizia 

Consiliului Director al GAL DT nr. 3/06.04.2017 

 

PRINCIPIU DE SELECŢIE 
PUNCTAJ (SCOR) 

GAL DT 

S1. Investiția este valorificată în scop turistic/economic - 

generatoare de venit 

Se va verifica existența Declarației pe proprie răspundere din 

care să reiasă că, după realizarea investiției din patrimoniul 

cultural local, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare 

turistică. 

Criteriul se consideră îndeplinit și va primi punctaj dacă 

înscrierea investiției într-o rețea de promovare turistică va fi 

dovedită și  

Documente verificate:  

Cererea de finanțare, secțiunea E – Lista documentelor 

Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ, după caz 

Declarația pe proprie răspundere  

15 puncte 

 

S2. Valoarea culturală a proiectelor, evaluată prin numărul de 

activități planificate în scop cultural pentru păstrarea tradițiilor 

și punerea lor în valoare în cadrul comunității 

Se va verifica în cererea de finanțare și în studiul de 

fezabilitate/ Memoriul justificativ (după caz) 

 20 puncte 

 

                                                           
1 Clic pe denumirea documentului  pentru a accesa direct secțiunea de pe pagina GAL DT unde este postat 

 

http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/17-06-22-10-47-30PROCEDURA_EVALUARE_SI_SELECTIE_A_PROIECTELOR_DEPUSE_LA_GAL_DEALURILE_TARNAVELOR.pdf
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/17-06-22-10-47-30PROCEDURA_EVALUARE_SI_SELECTIE_A_PROIECTELOR_DEPUSE_LA_GAL_DEALURILE_TARNAVELOR.pdf
http://www.tarnava-mare.ro/ro/comitetul-de-selectie-a-proiectelor
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S3. Investiții care propun păstrarea aspectului original al 

clădirii 

Documente verificate: 

- Certificat de urbanism  

- Studiu de fezabilitate 

- Documentul eliberat de arhitectul angajat al GAL 

15 puncte 

 

S4. Investiții care propun schimbarea funcțiunii unei clădiri 

vechi  

Documente verificate: 

- Certificat de urbanism  

- Studiu de fezabilitate 

- Documentul eliberat de arhitectul angajat al GAL 

5 puncte 

 

S5. Proiecte care prevăd utilizarea de resurse naturale și 

tehnici locale de construcție 

Documente verificate: 

- Certificat de urbanism  

- Studiu de fezabilitate 

- Documentul eliberat de arhitectul angajat al GAL 

10 puncte 

 

S6. Proiecte care crează locuri de muncă 

Punctajul se va acorda integral pentru crearea a cel puțin 1 loc 

de muncă nou, cu normă întreagă sau două locuri de muncă 

fiecare cu jumătate de normă.  

Documente verificate: 

- Cererea de finanțare  

- Studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, după caz 

20 puncte 

S7. Proiecte care contribuie la creșterea eficienției energetice 

a construcțiilor asupra cărora se intervine 

Documente verificate: 

- Cererea de finanțare  

- Certificat de urbanism  

- Studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, după caz 

- Documentul eliberat de arhitectul angajat al GAL 

5 puncte 

 

S8. Proiectul prevede ca minimum 30% din personalul folosit la 

lucrările de renovare/restaurare să provină din teritoriul GAL 

10 puncte 
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DT 

Documente verificate: 

- Studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, după caz 

- Declarație-angajament a solicitantul privind personalul 

folosit la lucrările de renovare/restaurare  

 

 

Total 100 puncte 

 

Punctajul minim admis la finanțare: 35 de puncte 

Metodologia de acordare a punctajului este detaliată în Fișa de verificare a criteriilor de 

selecție pentru Măsura 07/6B, disponibilă pe www.tarnava-mare.ro în secțiunea Ghidul 

Solicitantului -Masura 07/6B.   

În situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte, departajarea se va face 

în conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor la GAL 

Dealurile Târnavelor Hotărârea AGA nr. 12 din data de 14 decembrie 2016, respectiv: 

,,În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, pentru măsurile finanțate prin SDL GAL DT 

departajarea acestora se face în funcţie de următoarele criterii și în următoarea ordine:2 

1.   valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare, în limita 

valorii totale a apelului de selecţie 

2.  localizarea proiectului: de exemplu, în cazul in care, în aceeași sesiune de selecție sunt 2 

proiecte eligibile dintr-o comună și unul dintr-o altă comună , iar un proiect din prima 

comună și cu cel a doua comună au același punctaj, atunci va fi selectat proiectul din a doua 

comună, deoarece în prima comună mai există deja un proiect selectat spre finanțare 

3. relevanța proiectului față de obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL Dealurile 

Tîrnavelor” 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție  

 

Anunțarea rezultatelor finale pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se 

va face în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de depunere de 

proiecte, inclusiv finalizarea etapei de  soluționare  a contestațiilor, dacă este cazul. 

Contestaţiile  vor putea fi depuse la biroul GAL  Dealurile Târnavelor, în termen de 5 zile 

                                                           
2 Aceste criterii de departajare au fost introduse în ,, Procedura de evaluare și selecție a proiectelor la GAL 
Dealurile Târnavelor“ la propunerea membrilor Adunării Generale. Procedura a fost aprobată de AGA prin 
Hotărârea nr. 12 din data de 14 decembrie 2016.  

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_M07_-_FINAL_-_Septembrie_2017.pdf
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_M07_-_FINAL_-_Septembrie_2017.pdf
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lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 8 zile lucrătoare de la afişarea pe 

site a raportului de selecție.  

 

GAL Dealurile Târnavelor  va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor procesului de 

evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul acestui Apel de selecție, prin e-mail, cu 

confirmare de primire. Rapoartele de selecție vor fi postate pe site-ul GAL Dealurile 

Târnavelor – www.tarnava-mare.ro – și vor fi afișate la sediul GAL și la sediile primăriilor din 

comunele membre GAL DT: Albești, Apold, Daneș, Nadeș, Saschiz, Vânători – județul Mureș, 

Biertan și Laslea – județul Sibiu. Modul de anunțare a rezultatelor procesului de evaluare și 

selecție este detaliat în Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, cap. 5. 

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 07/6B,  puteți afla la sediul  

Asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, str. 

Principală nr. 159 de luni până vineri între orele 8:30-16:30, Tel/fax: 0265.711.718.  

  

Persoane de contact:  

Gașpar Anca, animator GAL DT: animator@tarnava-mare.ro  

Călugăr Andrei, animator GAL DT: secretariat@tarnava-mare.ro  

 

ANEXE: 

Ghidul Solicitantului, cu anexe: model de Cerere de finanțare, ș.a.   

Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare  

Fișa de verificare a condițiilor de eligibilitate și metodologia de verificare 

Fișa de verificare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare  

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse la GAL Dealurile Târnavelor  

 


