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APEL DE SELECTIE  
in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 

Masura LEADER , Sub-masura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor  
în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală - GAL Oamenii Deltei 

 

  

Nr. de referinta al sesiunii: 1/ 2018– M5/6B 
Masura lansata: M5/6B „Investitii in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza,  
patrimoniu cultural si calitatea vietii” 
 

Asociatia GAL OAMENII DELTEI, in calitate de beneficiar al proiectului „Acordarea finantarii 
nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta pentru Sub-Masura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de 
functionare si animare”, finantat prin FEADR in cadrul PNDR 2014 – 2020, anunta lansarea apelului de 
selectie pentru Masura M5/6B „Investitii in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza, 
patrimoniu cultural si calitatea vietii”. 
 
Data lansării apelului de selecție: 27.04.2018 
Data limită de depunere a proiectelor:31.05.2018 
 
Beneficari eligibili:  
Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar neraburabil acordat prin aceasta masura sunt: 
-Comunele si asociatiile acestora, infiintate conform legislatiei nationale in vigoare, situate pe 
teritoriul GAL Oamenii Deltei, prin reprezentantii lor legali, conform legislatiei nationale in vigoare;  
-Organizatiile neguvernamentale (ONG), legal constituie conform legislatiei nationale in vigoare 
(Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 
ulteriore); 
-Unitati de cult constituite conform legislatiei nationale in vigoare; 

Atenție! Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor. 

Atenție! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei 
GAL Oamenii Deltei: Mun. Tulcea, str. Toamnei nr. 1, cam. 102-103, jud. Tulcea, de luni pana vineri, in 
intervalul orar 09.00 – 12.00. 
 
Alocare totala pe sesiune: 468.223 euro  
 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de: 100.000 
euro / proiect, cu exceptia: 
- subventiilor pentru acoperirea cu stuf a locuintelor traditionale, pentru care sprijinul nu va depasi 
3000 euro/aplicant.  
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- investitiilor in amenajarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea de muzee locale ale 
comunitatilor, ca de exemplu, fosta moara din Chilia Veche, muzee locale, pentru care sprijinul este 
de: 200.000 euro (plafon de minimis) / proiect. 
 
Tipul sprijinului nerambursabil: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
 
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru investitii/proiectele 
negeneratoare de venit cu utilitate publica si maxim 80% din din totalul cheltuielilor eligibile, pentru 
investitii generatoare de venit aplicate de ONG-uri.  
 
Cererea de finanțare editabila utilizata, anexa la prezentul apel de selectie, poate fi consultata si 
descarcata si prin accesarea urmatorului link: http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-
si-anexele-m5-6b/. 
Documentele Justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, 
trebuie sa fie in conformitate cu cerintele Fisei masurii M5/6B din SDL si cu Ghidul solicitantului,anexe 
la prezentul apel de selectie,in vigoare la data lansarii, disponibile siin format electronic pe site-ul 
GAL, la sectiunea dedicata: http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m5-6b/. 
 
 
CERINȚELE DE CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: 
Solicitantul trebuie sa indeplineasca criteriile de conformitate si eligibilitate descrise in Ghidul 

solicitantului anexat prezentului apel de selectie, in vigoare la momentul lansarii.  

Metodologia de verificare a acestora este detaliata in Fisa de evaluare generala a proiectului – 

Formularul specific CES6, anexa la Ghidul solicitantului si poate fi consultat si in format electronic prin 

accesarea urmatorului link  http://www.galoamneniideltei.ro/masuri/m5-6b/ghidul-solicitantului-si-

anexele/. 

 

CONDITII GENERALE - VALABILE PENTRU TOATE TIPURILE DE INVESTITII: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Se vor verifica actele 

juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți. 

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată.  Se vor verifica Declarația 

pe propria răspundere – Sectiunea F din Cererea de finantare, Buletinul Procedurilor de 

Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

 Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul/spatiul rural al GAL Oamenii Deltei; Se va 

verifica daca investitia se realizeaza la nivel de UAT-ui de pe teritoriul GAL Oamenii Deltei. Se vor 

verifica Studiile de fezabilitate/Documentatiile de avizare pentru Lucrari de interventii si 

Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT, 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 (daca e 

cazul)/ Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la 

http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m5-6b/
http://www.galoamneniideltei.ro/masuri/m5-6b/ghidul-solicitantului-si-anexele/
http://www.galoamneniideltei.ro/masuri/m5-6b/ghidul-solicitantului-si-anexele/
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inventar, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau 

clasificării în drumuri publice a unor drumuri neclasificate sau schimbării categoriei de drum 

public (din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a 

drumurilor de interes local), 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 (este suficientă 

prezentarea adresei de înaintare către Instituţia Prefectului, pentru controlul de legalitate, în 

condiţiile legii) Sau Avizul administratorului terenului apartinand domeniului public, altul 

decat cel administrat de comuna/oras (daca e cazul) Sau Documente doveditoare ale 

dreptului de proprietate/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 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategiile de dezvoltare (națională / regională / 
județeană / locală aprobată), aferente zonei/teritoriului GAL. Se vor verifica Extrasul din 
strategie care confirma ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / 
regională/  județeană / locală, corespunzătoare domeniului de investiții si  Copia hotararii de 
aprobare a strategiei.  

 
 
CONDITII DE ELIGIBILITATE SPECIFICE PENTRU: 

1 - INFRASTRUCTURA RURALA LA SCARA MICA   6.1.1. Investitii in infrastructura de tip targ 
traditional, pentru valorificarea produselor traditionale gastronomice si mestesugaresti, precum si a 
folclorului traditional, si a facilitatilor de agrement destinate populatiei locale si turistilor, conform 
Articolului 20, punctul (1), litera (d), din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 17 decembrie 2013 / 6.1.2. Investitii in extinderea / modernizarea retelelor de 
canalizare si alimentare cu apa, conform Directivei 91/271/CEE. / 6.1.3. Investitii in infrastructura de tip 
teren de sport multifunctional),   

 Solicitantul trebuie să se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o 
perioada de minim 5 ani de la ultima plata; Se vor verifica asumarea angajamentul de a 
suporta cheltuielile de mentenanta a investiției din Hotararea de Consiliu Local/ Hotararea AGA, 
privind implementarea proiectului.  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare. Se vor verifica Certificatul 
de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG;  în 
situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, Certificatul de 
Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ. 

 Investiția trebuie să demonstreze  necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia. Se vor verifica Hotărârea Consiliului  local, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenții.  
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 Investitia in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa detina Avizul de conformitate al 
Operatorului Regional care atesta functionalitatea si conformitatea sistemului si Studiul de 
fezabilitate(justificarea tehnico-economica detaliata, numai pentru sistemele centralizate). 

 
 
2 -  SERVICII LOCALE DE BAZA: 6.2.1. Investitii in Centre de educatie turistica (ex: centru de educatie eco 

turistica cu  facilitati de cazare si bucatarie comunitara in cadrul careia localnicii sa poata realiza produse 

traditionale) /6.2.2. Dotari ISU (mijloace mobile de interventie) /6.2.3. Investitii in infrastructura de tip 

dispensar medical) 

 Investiţia in centre de educatie turistica  trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și 

potenţialul pentru cresterea nivelului de educatie al locuitorilor GAL in ce priveste 

antreprenoriatul turistic, respectiv cresterea gradului de siguranta al acestora.  Se vor verifica 

Hotărârea Consiliului  local si justificarea din Studiul de Fezabilitate. 

 Solicitantul trebuie să se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o 

perioada de minim 5 ani de la ultima plata; Se vor verifica asumarea angajamentul de a 

suporta cheltuielile de mentenanta a investiției din Hotararea de Consiliu Local/Hotararea AGA, 

privind implementarea proiectului. 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare, in cazul proiectelor care 
presupun lucrari de constructii. Se vor verifica Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul 
reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG;  în situaţia în care investiţia propusă prin 
proiect nu se regăseşte în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor 
Documentaţiei de urbanism faza PUZ. 

 

3 -  INVESTITII ASOCIATE CU PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL:  

 Investitii aferente patrimoniului cultural material: 6.3.1.1. Investitii in amenajarea / reabilitarea / 

modernizarea/ extinderea / dotarea  de muzee locale  ale comunitatilor (ex: fosta moara din 

localitatea  Chilia Veche); 6.3.1.2. Reabilitarea de asezaminte monahale, in conformitate cu 

peisajul cultural local) 

 Cladirea / instalatia care face obiectul investitiei trebuie sa faca parte din patrimoniul cultural 

national / clasa B si / sau sa corespunda peisajului cultural local. 

  Investiția trebuie sa fie introdusa în circuitul turistic (minim 100/300 vizitatori, dupa caz-vezi 

punctaj de selectie), la finalizarea acesteia; Se va verifica Hotărârea Consiliului Local/AGA. 

 Solicitantul trebuie să se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o 

perioada de minim 5 ani de la ultima plata; Se vor verifica asumarea angajamentul de a 

suporta cheltuielile de mentenanta a investiției din Hotararea de Consiliu Local/Hotararea AGA, 

privind implementarea proiectului. 
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 Investitii aferente patrimoniului cultural imaterial 6.3.2.1. Studii si cercetari in scopul 

identificarii traseelor turistice locale care pot  prelungi durata sejurului turistic in comunitatile 

rurale din GAL (ex: identificare puncte de interes turistic –harti ale traseelor turistice 

integrate in harti ale  teritoriului – solutii de promovare), alte studii si cercetari privind 

patrimoniul cultural local) Se va verifica justificarea din Studiul de Fezabilitate. 

 Investitia in active necorporale trebuie sa contribuie atat la promovarea patrimoniului 

cultural imaterial local cat si – indirect – la dezvoltarea economica si sociala a teritoriului 

(ex.: prin crearea unei baze de informatii utile in crearea de branduri locale, harti culturale ale 

localitatilor care sa poata genera trasee turistice specifice, etc. ) Se va verifica justificarea din 

Studiul de Fezabilitate. 

 

4 – INVESTITII CE PRIVESC CALITATEA VIETII SI CRESTEREA PERFORMANTEI DE MEDIU A 

ASEZARILOR RURALE  (Subventii pentru acoperirea caselor si a altor constructii/ imprejmuiri 

/ anexe cu stuf) 

 Solicitantul trebuie să se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o 

perioada de minim 5 ani de la ultima plata; Se vor verifica asumarea angajamentul de a 

suporta cheltuielile de mentenanta a investiției din Hotararea de Consiliu Local/Hotararea AGA, 

privind implementarea si mentenanta proiectului.  

 Cladirile / locuintele  pentru care se acorda subventia trebuie sa fie construite in 

conformitate cu specificul arhitectural local, exclusiv din materiale traditionale. Se va verifica 

justificarea din Studiul de Fezabilitate. 

 
 
OPIS DOCUMENTE JUSTIFICATIVE la Cererea de finantare:  
 
 Doar pentru proiecte de INVESTITII CE INCLUD LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ: 

1.   Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (Studiile de 

fezabilitate, proiectele tehnice și/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente 

cererilor de finanţare depuse de solicitanţi pentru măsuri din SDL, trebuie să fie întocmite potrivit 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016.) 

Sau  

1.1    Pentru proiecte FARA LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ - Memoriu justificativ conform 

Anexa 3 la Ghidul Solicitantului 

 

Studiile de Fezabilitate/Memoriile justificative/Documentaţiile de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii, sa fie întocmite conform legislației în vigoare,  privind conţinutul cadru al documentaţiei 

tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
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devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum și în baza Certificatului 

de Urbanism. 

 La Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii se vor atașa, 

după caz, următoarele documente:  

- Pentru actiuni asupra obiectivelor de patrimoniu - monumente istorice, conform listei 

anexate la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015 (Lista monumentelor istorice actualizată 

poate fi consultată pe site-ul www. http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-

monumentelor-istorice), cu exceptia celor care se incadreaza in specificul arhitectural 

traditional al zonei, asa cum este descris in Anexa 10: „Ghid de arhitectura pentru incadrarea 

in specificul local din mediul rural” ( Se va verifica justificarea din Studiul de Fezabilitate), se 

va atasa :  

- Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcţiile Judeţene pentru Cultură pe raza 

cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001, cu modificările și completările 

ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din 

patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B şi că se poate interveni asupra lui 

(documentația este adecvată), cu exceptia celor care se incadreaza in specificul arhitectural 

traditional al zonei, asa cum este descris in Anexa 10: „Ghid de arhitectura pentru incadrarea 

in specificul local din mediul rural” ( Se va verifica justificarea din Studiul de Fezabilitate) 

 și  

 -Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe 

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

aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare).   

Pentru proiectele care vizează intervenții asupra obiectivelor de patrimoniu, documentaţia 

va fi întocmită conform Dispoziției Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru 

îmbunătățirea activității în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii, pentru 

investiții de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a Dispoziției nr. 

5596‐VN/01.08.2007 pentru completarea Dispoziției Nr. 4300/VN/03.11.2005.  

 

Elaborarea documentaţiilor tehnice se face doar de către specialiști sau experţi atestaţi de Ministerul 

Culturii.  Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului 

emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii, excepţie de la aceasta o fac documentaţiile de restaurare a componentelor 

artistice (decoraţiuni murale, pictură murală, etc.) ale căror avize sunt emise doar de Ministerul 

Culturii. 

http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice
http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice
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Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea rezonabilității prețurilor pentru 

investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare şi va menționa sursa de prețuri folosită. 

 

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finantare și să fie eliberat în condiţiile 

Legii 50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii 

Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este 
menţionat în Certificatul de Urbanism 

 

3. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, 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), și în situația în care, în 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investiţiile care fac obiectul proiectului, nu sunt 

incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziție globală, solicitantul trebuie să prezinte: 

și 

 - Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în 

sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării în drumuri 

publice a unor drumuri neclasificate sau schimbării categoriei de drum public (din categoria 

funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local), cu 

respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, în condiţiile legii  

sau  

- Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decat cel administrat de 

Comună (dacă este cazul) 

 sau  

- 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 puţin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG 

 

4. Hotărârea Consiliului Local / AGA pentru ONG, pentru implementarea si mentenanta proiectului 

propus spre finantare, respectiv aprobarea Studiului de Fezabilitate/Documentaţiile de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenţii/ Memoriului justificativ, cu următoarele puncte (obligatorii):  

- necesitatea şi oportunitatea investiţiei;  

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul Solicitantului pentru perioada de realizare a investiției, în cazul 

în care se obţine finanţarea;  
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- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;  

- angajamentul de a introduce investitia in circuitul turistic (punerea la dispozitia publicului vizitator) 

local, national si european (minim 100 / 300 vizitatori / an), pentru investitiile asociate cu protejarea si 

valorificarea patrimoniului cultural (daca este cazul) 

- caracteristici tehnice minimale ale investiţiei/investiţiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi 
etc.); 
 - nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului, comuna/ONG pentru relaţia cu 

AFIR în derularea proiectului;  

- angajamentul de asigurare a co-finantarii, daca este cazul.   

- numărul de locuitori deserviți de proiect (daca este cazul); 
- agenţii economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); 
- detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii 
Cererii de finantare (in cazul Comunelor) 
- raport de activitate continand detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 36 
luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare (in cazul ONG) 
 

ATENTIE! Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să mențină în 

funcțiune investiția realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia conform descrierilor formulate si a 

angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare.  

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie 

incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de 

finanțare nerambursabilă pentru minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. 

 

5.1. Certificat de Înregistrare Fiscală 

 

5.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat 

de înregistrare în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (pentru ONG) 

 

                        5.2.1 Actul de înființare şi statutul ONG  

 

          5.2.2 Actul de înființare şi statutul Aşezământului Monahal (Mânăstire, Schit) 

 

6. Copie document de identitate al reprezentantului legal 

 

7. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică  
sau 
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este 

cazul 



 
 

9 
ASOCIATIA GAL OAMENII DELTEI 

Com. Chilia Veche, str. Dunării, nr. 64, judet Tulcea, C.P.827050 / Mun. Tulcea, str. Toamnei, nr. 1, cam. 102-103, jud. Tulcea 
CIF 36513961/12.09.2016, Autorizatia de functionare nr.153/21.09.2016 emisa de MADR 

Contract de finantare subsecvent nr.1 - C19401153011623818298 / 25.11.2016 
e-mail: office@galoameniideltei.ro  website: www.galoameniideltei.ro 

telefon fix: 0371.007.414  mobil.: 0722.568.456 
 

 

8. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și 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 

și pentru siguranţa alimentelor, dacă este cazul 

 

9. Documente de mediu 
9.1. Clasarea notificării  
sau  
9.2. Decizia etapei de evaluare iniţială  
sau  
9.3. Decizia etapei de încadrare  
sau  
9.4. Acord de mediu  
sau  
9.5. Aviz Natura 2000 pentru ariile naturale protejate, eliberate de Autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului.  
9.6. Nota de constatare privind condiţiile de mediu, emisă cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii 

de finanţare (pentru modernizări) 

 

10. Extras relevant din strategia naţională/regională/județeană/locală aprobată din care să reiasă 

corelarea cu proiectul, corespunzătoare domeniului de investiții, precum si copia documentului de 

aprobare a Strategiei 

 

11. Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului, de raportare a platilor 

catre GAL – Anexa 9 

 

12. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 

cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costurile şi stadiul 

proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare 

nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

 

13. Avizul de conformitate al Operatorului Regional, pentru investitiile in infrastructura de apa / apa 

uzata(daca este cazul). 

 

14. Autorizația de funcționare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează 

înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă  

        sau  
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        Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii 

infrastructurii apă /apă uzată  

        sau  

        Programul de măsuri dispus de autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate 

publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind 

calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.  

         sau  

        Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor şi Documentele care atestă că beneficiarul a 

solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, dacă este cazul. 

 

 15. Alte documente justificative, dupa caz.  

 
 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL 
 

Procesul de evaluare si selectie la nivel de GAL Oamenii Deltei se deruleaza conform 

prevederilor cuprinse in“Procedura de evaluare si selectie GAL”, in vigoare la data lansarii apelului de 

selectie, anexa la prezentul apel de selectie, care poate fi consultata si in format electronic accesand 

urmatorul link: http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m5-6b/. 

Selecţia proiectelor se va face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului 

de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizaţiile din mediul 

urban reprezentând mai puţin de 25%.  

 

Dupa inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a 

eligibilitatii. Termenul de evaluare a proiectelor este de maxim 30 de zile lucratoare de la data 

incheierii sesiunii de depunere. Daca se considera necesar, expertii evaluatori pot solicita informatii 

suplimentare solicitantilor, termenul de raspuns incadrandu-se in termenul total de evaluare.  

In vederea verificarii veridicitatii datelor cuprinse in anexele tehnice si administrative ale 

cererii de finantare, se pot efectua de catre expertii evaluatori vizite pe teren. Concluzia privind 

eligibilitatea proiectelor se va consemna numai dupa efectuarea vizitei pe teren, daca este cazul. 

 

Toate verificările efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta principiul de verificare “4 

ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experţi - un expert care completează și un expert care 

verifică. 
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Rezultatele procesului de selecţie se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi 

semnat și aprobat de către toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selectie a proiectelor. Raportul de 

selecţie va fi datat, avizat și de către Managerul GAL OAMENII DELTEI. Toate proiectele selectate de 

GAL OAMENII DELTEI, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR / CRFIR pe raza caruia 

se va realiza proiectul, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data aprobarii Raportului de 

selectie final intocmit de GAL.  

Solicitantii ai caror proiecte au fost declarate neeligibile sau care se considera ca au fost 

dezavantajati in procesul de evaluare, pot depune contestatii la sediul GAL in maximum 5 zile 

lucratoare de la data primirii notificarii privind neselectarea proiectului.  

Contestaţiile vor fi depuse la secretariatul GAL Oamenii Deltei din Mun. Tulcea, str. Toamnei 

nr. 1, cam. 102-103, jud. Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00 – 12.00. Termenul de 

solutionare a contestatiilor este de maxim 10 zile lucratoare, de la data inregistrarii acestora la 

secretariatul GAL. 

Vor fi considerate contestatii si analizate in baza prezentei proceduri doar acele solicitari care 

contesta elemente legate de neconformitatea, eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor 

criterii de selectie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului 

declarata eligibila/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 

Contestatiile vor fi instrumentate de catre un expert GAL cu atributiuni specifice din cadrul 

Compartimentului administrativ. Contestatiile depuse in termen, impreuna cu solutia propusa de 

catre expertul evaluator GAL, vor fi inaintate in maxim 2 zile lucratoare Comisiei de solutionare a 

contestatiilor.  Acestea vor fi insotite de documentele justificative aferente, precum si de o situatie 

centalizatoare a tuturor contestatiilor depuse. 

 

Rezultatele procedurii de evaluare a contestatiilor vor fi consemnate in Raportul de 

contestatie, care va fi publicat pe site-ul GAL in sectiunea distincta cu acelasi nume 

http://www.galoameniideltei.ro/rapoarte-de-contestatie/. 

 

 

CRITERIILE DE SELECȚIE si punctajul aferent: 
 

Nr. Crt. Criteriul de selecție Punctaj 

Criterii specifice pentru investițiile în infrastructura rurala la scara mica, inclusiv investitii in 
infrastructura de apa/apa uzata si servicii locale de baza: 

S1 Principiul dezvoltarii microeconomiei locale si a cresterii calitatii vietii locuitorilor 

http://www.galoameniideltei.ro/rapoarte-de-contestatie/
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 Proiecte care contribuie direct la dezvoltarea microeconomiei 

locale, a pietei locale, prin crearea conditiilor de valorificare a 

produselor agricole si mestesugaresti specifice zonei 

(targuri/piete locale) - Se va verifica justificarea din Studiul de 

Fezabilitate. 

 

 Proiecte care contribuie indirect la cresterea calitatii vietii 

locuitorilor, prin imbunatatirea infrastructurii publice de 

apa/apa uzata si prin investiti in infrastructura de tip teren de 

sport multifunctional - Se va verifica justificarea din Studiul de 

Fezabilitate. 

 

 

15 

 

 

10 

Principiul stimularii serviciilor specifice locale de baza si cresterea nivelului de educatie al 

locuitorilor GAL in ce priveste antreprenoriatul turistic: 

S2 

 Proiecte care contribuie la cresterea nivelului de educatie al 

locuitorilor GAL in ce priveste antreprenoriatul turistic 

(centru de educatie eco turistica cu  facilitati de cazare si 

bucatarie comunitara/centre gastronomice,  in cadrul careia 

localnicii sa poata realiza produse traditionale)- Se va verifica 

justificarea din Studiul de Fezabilitate  

 

 Proiecte care contribuie indirect la dezvoltarea pietei locale, 

prin cresterea gradului de siguranta al locuitorilor (investitii 

in infrastructura de tip dispensar medical, dotari ISU) - Se va 

verifica justificarea din Studiul de Fezabilitate. 

15 

 

 

 

 

10 

 
Criterii specifice pentru investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural: 

 

S3 

Principiul dezvoltarii potentialului turistic al zonei  

 Cladirea / instalatia care face obiectul investitiei va fi 

introdusa, la finalizarea acesteia, in circuitul turistic national 

si european (minim 300 vizitatori / an) (reabilitarea / 

20 
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modernizarea/ extinderea / dotarea  de muzee locale  ale 

comunitatilor, de ex: fosta moara din localitatea  Chilia Veche) 

– Se va verifica angajamentul din Hotararea Consiliului Local /AGA 

 

 Cladirea / instalatia care face obiectul investitiei va fi 

introdusa, la finalizarea acesteia, in circuitul turistic local 

(minim 100 vizitatori / an) - Se va verifica angajamentul din Hotararea 

Consiliului Local /AGA 

 

 

 

10 

S4 

Principiul valorificarii patrimoniului cultural imaterial local – folcloric si gastronomic 

 Proiecte care valorifica patrimoniul cultural imaterial local- 

folcloric si gastronomic (ex.: studii si cercetari privind 

patrimoniul imaterial local – folcloric si gastronomic, harti 

ale traseelor culturale ale localitatilor, aplicatii mobile 

interactive, etc.) - Se va verifica justificarea din Studiul de Fezabilitate. 

 

15 

 

 

S5 

Investitii cu valoare cultural locala, in sensul concordantei acestora cu ansamblul 

peisajului cultural traditional 

 Cladirea / instalatia care face obiectul investitiei face parte din 

patrimoniul cultural national / clasa B – Se va verifica justificarea 

din  Studiul de Fezabilitate - Lista monumentelor istorice /sau orice 

document relevant care dovedeste valoarea culturala a 

obiectivului care face obiectul investitiei (monografia 

comunei, etc.)  

 Cladirea / instalatia care face obiectul investitiei se incadreaza 

in specificul arhitectural traditional al zonei, asa cum este 

descris in Anexa 10: „Ghid de arhitectura pentru incadrarea in 

specificul local din mediul rural”- Se va verifica justificarea din 

Studiul de Fezabilitate 

 

 

15 

10 

Criterii specifice pentru subventiile privind calitatea vietii si cresterea performantei de mediu a 
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asezarilor rurale 

S6 

Corespondenta cladirii / locuintei pentru care se acorda subventia cu 

specificul arhitectural traiditional al zonei (materiale exclusiv 

traditionale) : 

 Cladirea pentru care se solicita subventia este in deplina 

concordanta cu specificul architectural traditional al zonei 

(arhitectura specifica Deltei Dunarii, materiale traditionale: 

lemn, lut, stuf, piatra), conform Anexei 10: „Ghid de 

arhitectura pentru incadrarea in specificul local din mediul 

rural”- Se va verifica justificarea din Studiul de Fezabilitate 

 

 

10 

 

 

S7 

Situarea cladirii / locuintei pentru care se solicita subventia intr-o 
zona de interes turistic a localitatii: 

 Cladirea pentru care se solicita subventia este situata in 
principala zona de interes turistic a localitatii (centrul satului, 
zona limitrofa pontoanelor de acostare a navelor) Se va verifica 
justificarea din Studiul de Fezabilitate 

 Cladirea pentru care se solicita subventia este situata intr-o 
zona turistica secundara dar are in vecinatate (max. 500 m 
distanta) cel putin inca doua case care respecta specificul 
arhitectural local Se va verifica justificarea din Studiul de Fezabilitate 

10 

 

 

 

5 

TOTAL 100 

 

Punctajul minim necesar pentru accesarea măsurii este: 10 puncte.  Selectia proiectelor se va 

face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie.  

În caz de egalitate de puncte între 2 sau mai multe proiecte, departajare se va face în ordine, 

după următoarele criterii: 

 In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, acestea vor fi departajate in ordine dscrescatoare, 
functie de numarul de locuri de munca propuse a fi create prin proiect. Se vor lua in 
considerare locurile de munca nou create care sunt prevazute pe perioada nedeterminata, 
cu norma de lucru intreaga (8 ore/zi, perioada nedeterminata) si sa fie asumate prin 
propunerea unui obiectiv ferm in cadrul Studiului de fezabilitate/Memoriului Justificativ, 
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indeplinit pana la ultima cerere de plata, mai exact proiecte care crează și menţin timp de 
minim 3 ani cel puţin un loc de muncă permanent la nivelul Solicitantului. 

 

 Daca exista proiecte prin care sunt propuse acelasi numar de locuri de munca nou create, 
departajarea se va face in ordine descrescatoare perioadei de implementare a proiectului.  
 

Atenție! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiție atât la 

faza de implementare a proiectului cât si în perioada de monitorizare și pentru care a primit punctaj 

la selecție, devin condiții obligatorii. 

În cazul în care, la verificarea cererilor de plată sau în perioada de monitorizare, se constată că 

aceste condiții nu sunt respectate, plățile vor fi sistate, eventualele plăți efectuate deja vor intra în 

procedura de recuperare, iar contractul va fi reziliat. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

Rezultatele evaluarii proiectelor vor fi comunicate prin postarea pe pagina web GAL, la 

sectiunea cu acelasi nume, a Raportului de selectie: http://www.galoameniideltei.ro/rapoarte-de-

selectie/. 

Rezultatele procesului de selectie vor fi comunicate solicitantilor prin transmiterea de 

notificari, care vor contine, pentru proiectele declarate neeligibile, motivele pentru care proiectele nu 

au fost selectate – se vor mentiona criteriile de eligibilitate care nu au fost indeplinite sau punctajul 

obtinut pentru fiecare criteriu de selectie – precum si perioada de depunere si solutionare a 

contestatiilor.  

In urma procesului de solutionare a contestatiilor, rezultatele vor fi comunicate prin postarea 

pe pagina web GAL, la sectiunea cu acelasi nume a Raportului de contestatie 

http://www.galoameniideltei.ro/rapoarte-de-contestatie/. 

Dupa aparitia Raportului de contestatie pe site-ul GAL, solutia ramane definitiva, iar 

rezultatele procesului de selectie finala vor fi consemnate in Raportul final de selectie, publicat pe 

site-ul GAL, in sectiunea cu acelasi nume http://www.galoameniideltei.ro/rapoarte-de-contestatie./ 

Notificarile vor fi transmise cu confirmare de primire din partea solicitantilor, in termen de 

maxim 5 zile lucratoare de la data afisarii Raportului de selectie final.  

 

DATE DE CONTACT - GAL OAMENII DELTEI, unde beneficiarii pot obţine informaţii suplimentare sunt: 
Sediu social: Com. Chilia Veche, str. Dunării, nr. 64, judet Tulcea, C.P.827050 
Sediu administrativ: Mun. Tulcea,  str. Toamnei nr. 1,  cam. 102-103, jud. Tulcea 
Telefon fix: 0371.007.414    
Telefon mobil: 0722.568.455 / 0722.568.456 
E-mail: office@galoameniideltei.ro 
Website: www.galoameniideltei.ro 

http://www.galoameniideltei.ro/rapoarte-de-contestatie./
mailto:office@galoameniideltei.ro
http://www.galoameniideltei.ro/

