
 

 
-Anunț detaliat lansare apel depunere proiecte- 

 
 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiect: M4/6B/1 
 

Data publicării: 25.07.2017 
 
Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CRASNEI ȘI BARCĂULUI anunță lansarea, în 
perioada 25.07.2017-08.09.2017, a primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de 
finanțare pentru Măsura 4/ 6B- ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru teritoriul 
G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului”.  
 

I. Data lansării apelului de selecție: 25.07.2017 

 

II. Data limită de depunere a proiectelor: 08.09.2017 

 

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

 

Proiectele se depun la Biroul G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului, din Comuna Crasna, 
Județul Sălaj. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada 25.07.2017-08.09.2017, de 
luni până vineri în intervalul orar 09:00-14:00. 
 
Data limită de primire a proiectelor este: 08.09.2017, ora 14:00. 
 
Dosarele Cererilor de Finanțare se depun personal de către responsabilul legal, așa cum 
este precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de către un împuternicit al 
responsabilului legal, prin procura legalizată, în original. Proiectele primite prin orice alte 
mijloace decât cele menționate mai sus vor fi returnate, fără a intra în procesul de 
evaluare. 
 

IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin 

Măsura 4/ 6B sunt: 

 

• Autorități publice locale și asociațiile acestora 

• ONG-uri înființate conform OG 26/2000  

• Întreprinderi sociale (altele decât cele înființate pe OG 26/2000) 

 

Notă: Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin 
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii 
sociale. Beneficiarii Măsurii4/6B trebuie să asigure sustenabilitatea proiectului din surse 
proprii sau prin obținerea unei finanțări din cadrul Programului Operațional Capital Uman 
(POCU). 
 



 

Finanțările sunt accesibile doar pentru investiții propuse în teritoriul Grupului de Acțiune 
Locală Valea Crasnei și Barcăului, format din 13 comune: Agrij, Balc, Boghiș, Camăr, 
Carastelec, Crasna, Halmășd, Măeriște, Meseșenii de Jos, Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos, 
Vârșolț.  
 

V. Fondul disponibil- alocat în această sesiune: 

Contribuția publică totală a măsurii este de 533.149,41 EURO 
Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit sau proiecte generatoare de venit dar cu 

utilitate publică 

• 90% pentru proiectele generatoare de venit. 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 56.000 EURO/proiect. 
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin această măsură este de 20.000 
EURO, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 
 
Notă: În cazul în care intensitatea sprijinului va fi de 90% este necesar ca solicitantul să 
prezinte dovada co- finanțării prin extras de cont, care va fi vizat și datat de bancă cu cel 
mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului. 
 

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

Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din măsurile 
SDL, se va utiliza Cererea de Finanțare și formularele standard ale Cererii de Finanțare 
adaptate de G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului care pot fi accesate pe internet 
www.crasnabarcau.ro , secțiunea Apeluri de selecție. 
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanțare (eliminarea, modificarea 
secțiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate aduce la respingerea 
Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. 
 

VII. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare: 

 

1. Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite 

conform legislației în vigoare; 

 

2. Certificat de Urbanism, dacă este cazul, completat și eliberat conform reglementărilor 

legale în vigoare și valabil la data depunerii Cererii de Finanțare; 

 

 

3. Copie după documentele care dovedesc dreptul de proprietate/ administrare al 

solicitantului și/sau partenerului, dacă este cazul, asupra imobilului care face obiectul 

investiției sau, solicitantul și/sau partenerul au în concesiune sau folosință 

imobilul: 

• Act de proprietate/documente cadastrale și înregistrarea terenurilor în 

registre (extras de carte funciară/ intabulare); 
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• Contract de concesiune/ comodat și drept de administrare, care acoperă o 

perioadă corespunzătoare implementării și monitorizării proiectului de la 

data depunerii Cererii de Finanțare; 

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentația de la ANPM 

înainte de semnarea contractului de finanțare; 

 

5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul altor persoane 

juridice (ONG/Unități de cult) pentru implementarea proiectului, cu referire la 

însușirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG/Unitate de Cult/GAL a 

următoarelor puncte (obligatorii): 

• necesitatea, oportunitatea investiției;  

•  scurtă descriere a relevanței proiectului față de obiectivele și prioritățile 

Măsurii M4/6B;  

•  scurtă descriere a contribuției proiectului la domeniile de intervenție 

principal al Măsurii M4/6B;  

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției în cazul obținerii finanțării;  

•  în cazul în care proiectul nu va fi generator de venit – Hotărârea va conține 

angajamentul solicitantului în acest sens;  

•  angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a 

investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei 

plăți;  

•  angajamentul ca ulterior finanțării proiectului de infrastructură socială, 

beneficiarul să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte 

surse de finanțare, inclusiv prin accesarea Programului Operațional Capital 

Uman, axa prioritară 5, obiectivul specific 5.2;  

•  numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi/beneficiari;  

•  populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite;  

•  caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);   

•  nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al 

comunei/orașului/ ONG-ului pentru relaţia cu GAL Valea Crasnei și 

Barcăului, respectiv AFIR în derularea proiectului 

•  angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

 

6. Certificat de înregistrare fiscală; 

6.1 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ 

Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; 

6.2 Actul de înfiinţare şi statutul ONG; 

 

7. 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); 

 



 
8. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de soicitant; 

 

9. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă 

și sănătate publică (doar pentru proiectele care necesită acest aviz)  

sau 

 

9.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate 

publică  

sau 

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

sănătate publică, dacă este cazul; 

 

10.  Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare 

pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate 

cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu 

legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța 

alimentelor, dacă este cazul; 

 

11.  Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice 

strategie de dezvoltare națională/regional/județeană/locală aprobată, 

corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a 

strategiei; 

 

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

 

13.  Declaratie pe proprie raspundere pentru solicitanții înregistrați în registrul 

debitorilor AFIR atât pentru programul SAPARD cât și pentru FEADR că achită 

integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la 

semnarea Contractului de Finanțare; 

 

14.  Acordul de parteneriat, în original (în cazul parteneriatului); 

 

15.  Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Valea 

Crasnei și Barcăului toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate 

de AFIR către beneficiar; 

 

16.  Declarație prin care beneficiarul își dă acordul ca experții din cadrul GAL Valea 

Crasnei și Barcăului să realizeze activitatea de verificare și monitorizare, pe toată 

perioada de realizare și implementare a proiectului; 

 

17.  Declarație de eligibilitate; 

 



 

18.  Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare 

pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate 

cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu 

legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța 

alimentelor, dacă este cazul; 

 

19. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice 

strategie de dezvoltare națională/regional/județeană/locală aprobată, 

corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a 

strategiei 

 

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

 

VIII. Cerințele de conformitate și eligibilitate: 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească toate criteriile de conformitate și 
eligibilitate specificate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 4/6B, care pot fi 
consultat gratuit la sediul Asociației Grup de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului, 
cu sediul în Comuna Crasna, nr. 13, Județul Sălaj, cât și pe pagina de web: 
www.crasnabarcau.ro . 
 
Solicitantul depune Cererea de Finanțare cu anexele tehnice și administrative atașate, 
la secretariatul G.A.L. în trei exemplare (un original și două copii), pe suport de hârtie, 
însoțite de un CD, conținând dosarul scanat. În cele două dosare copie, pe documentele 
emise de alte autorități se va aplica ștampila ”Conform cu originalul” și semnătura 
solicitantului. 
 
Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: dacă este corect 
completată, prezentată pe suport de hârtie, şi în format electronic şi dacă anexele 
tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un original şi două 
copii, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul). 
 
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare este făcută pe baza documentelor 
provenite de la solicitant și constă în: 

• Verificarea criteriilor de eligibilitate; 

• Verificarea Cererilor de Finanțare în vederea evitării dublei finanţări; 

• Verificarea bugetului indicativ; 

• Verificarea rezonabilității prețurilor; 

• Verificarea viabilităţii economico-financiare a investiţiei; 

• Verificarea în teren a Cererilor de Finanţare conforme și solicitarea informațiilor 

suplimentare, dacă este cazul; 

 

IX. Procedura de selecție: 
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Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie al 
proiectelor (CSP), format din membrii parteneriatului. CSP reprezintă organismul 
tehnic cu responsabilităţi privind evaluarea și selectarea pentru finanţare a proiectelor 
depuse la GAL Valea Crasnei și Barcăului, în conformitate cu prevederile Strategiei de 
Dezvoltare Locală a teritoriului reprezentant de G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului 
pentru perioada 2016- 2023.  
Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selectare în termen 
de maxim 90 de zile de la data încheierii Apelului de selecție, urmând ca Raportul de 
Selecţie să se posteze pe site-ul Asociaţiei. În aceeaşi dată, pe site-ul Asociaţiei, 
precum şi la sediul acesteia va fi disponibil un comunicat de presă/anunţ privind 
finalizarea selecției proiectelor, termenul de depunere a contestaţiilor, precum şi 
modalitatea în care pot fi depuse contestaţii. 
 
 
X. Criteriile de selecție: 

Pentru această măsură pragul minim este de 40 puncte şi reprezintă pragul sub care 
niciun proiect nu poate intra la finanţare. Toate proiectele eligibile vor fi punctate în 
acord cu criteriile de selecție menționate mai jos. Punctajul proiectului se calculează 
în baza următoarelor criterii de selecţie: 
 

Criteriu 
selecție 

Criterii de selecție pentru Măsura 4/6B- 
Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din 

teritoriul G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului 

Punctaj 

CS1 Proiecte care se implementează în UAT-uri cu indicele de 
dezvoltare umană locală (IDUL), corespunzător anului 
2011, mai mic de 55 

5 puncte 

CS2 Număr de servicii sociale oferite per centru Maxim 10 
puncte 

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de 
numărul de servicii sociale oferite per centru și anume: 

 

Pentru 2 servicii sociale oferite 5 puncte 

Pentru 3 sau mai multe servicii sociale oferite 10 puncte 

CS3 Proiecte care se implementează în Parteneriat Maxim 10 
puncte 

Punctajul se acordă în funcție de structura parteneriatului 
care solicită finanțare 

 

Un singur solicitant 5 puncte 

Mai mult de trei parteneri publici 10 puncte 

CS4 Capacitatea centrului social Maxim 20 
puncte 

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de 
capacitatea de deservire: 

 

Peste 30 de persoane deservite  
(din care minimum 50% persoane de etnie romă) 

10 puncte 

Peste 40 persoane deservite  15 puncte 



 

(din care minimum 50% persoane de etnie romă) 

Peste 50 persoane deservite  
(din care minimum 50% persoane de etnie romă) 

20 puncte 

CS5  Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă Maxim 30 
puncte 

Proiecte care demonstreză crearea unui loc de muncă la 
nivelul microregiunii ca urmare a implementarii 
proiectului 

20 puncte 

Proiecte care demonstreză crearea a două sau mai multor 
locuri de muncă la nivelul microregiunii ca urmare a 
implementarii proiectului 

30 puncte 

CS6 Proiecte care vizează investiții în vederea creșterii 
eficienței energetice a clădirilor, cu efecte pozitive asupra 
mediului şi climei prin reducerea consumului de energie 

Maxim 15 
puncte 

Dacă investiția deține caracteristici de unde rezultă după 
caz: un consum mai mic de combustibil, noxe, zgomot, 
energie; echipamente de clasa energetica A+, becuri 
economice, etc 

5 puncte 

Dacă sunt incluse investitii de producere a energiei din 
surse regenerabile, utilizarea energiei solare pentru 
producerea de caldură și electricitate 

10 puncte 

CS7 Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri 
îmbunătățite 

Maxim 10 
puncte 

Peste 4.500 locuitori 5 puncte 

Peste 6.000 locuitori 10 puncte 

TOTAL 100 
puncte 

 
Evaluatorii desemnați vor verifica punctajul în baza criteriilor de selecție sus 
menționate conform Cererilor de Finanțare și Anexelor depuse de către potențialii 
beneficiari, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, care se regăsește 
pe site-ul www.crasnabarcau.ro . 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de 
următoarele priorități:  
1. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă ca urmare a implementării lor;  
2. Populația netă deservită de centrul social; 
3. Capacitatea de furnizare a serviciilor sociale. 
 
XI. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) 

 

G.A.L. va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; 

transmiterea se realizează cu confirmare de primire sau va fi predată personal - cu 

semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar. 

În cazul proiectelor neselectate notificările transmise solicitanților vor conține 
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motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor 

menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut 

pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare 

a contestațiilor. 

 

XII. Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obține la numărul de telefon: 0260-
636.066/0786-227-223  sau pe adresa de e-mail: info@crasnabarcau.ro , dar şi la sediul 
Grupului de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului, de luni până vineri între orele 
08:00 - 16:00, unde puteţi solicita în mod gratuit informații despre măsură și ghidul 
măsurii. 

 
XIII. Alte informații: 

Beneficiarul va depune la secretariatul G.A.L. declaraţia pe propria răspundere prin 
care se angajează să transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie 
cu AFIR - Copie la Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte 
aditionale ale contractului (deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie la Notificarile de plata 
aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către mine, în calitate de beneficiar al 
proiectului. De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de 
finanțare, beneficiarul va furniza către GAL orice document sau informaţie în măsură 
să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți 
proiectului și va accepta vizite pe teren ale proiectului, din partea personalului G.A.L., 
dacă este cazul. 
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