
 

 
Proiect finanțat din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene și ale Guvernului României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER din Programul 

Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
A pályázatot, vissza nem térítendő támogatás formában, az Európai Unió és a Román Kormány támogatja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) 19. sz. 

LEADER intézkedése keretében. Támogatáskezelő a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak alárendelt Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR). 
 

 

 

APEL DE SELECȚIE 

 

 

MĂSURA M9 6B 
 

” Sprijinirea centrelor comunitare multifuncționale” 
 

 

În scopul întocmirii unui proiect cu succes, vă rugăm să citiți cu atenție acest apel de 

selecție, precum și documentația completă al depunerii candidaturilor, sau adresați-vă 

colectivului de lucru GAL LEADER ”Csík”. 

 

Conform analizei SWOT s-a identificat dispersarea fizică a infrastructurii de bază, slaba 

echipare a acestuia, iar analiza diagnostic evidențiază că în pofida faptului că serviciile 

de asistență medicală de bază sunt accesibile în proporție de 87,5% din UAT-uri, pentru 

asistență medicală de specialitate sau analize medicale populația din mediul rural se 

deplasează în afara teritoriului LEADER. Unele servicii sociale sunt bine organizate în 

teritoriu (îngrijirea la domiciliu, ocrotirea socială a copilului) dar sunt altele care lipsesc 

sau nu se înființează pentru că nu dispun de infrastructură adecvată. 

Măsura contribuie la realizarea centrelor comunitare multifuncționale care asigură 

infrastructura pentru următoarele servicii: în domeniul ocupării, de sprijinire a 

dezvoltării serviciilor sociale și/sau de sănătate/a serviciilor medico-socio-educaționale, 

de servicii complexe de protecția civilă și de situații de urgență, de educație, de locuire, 

de asistență juridică, acțiuni în domeniul combaterii discriminării sau a segregării. 

Aceste servicii vor contribui la satisfacerea nevoilor locuitorilor, precum și la 

valorificarea infrastructurii  care va deservi aceste servicii din teritoriul LEADER „Csík”. 

În analiza nevoilor au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea 

teritoriului LEADER ”Csík”:  

• dezvoltarea și accesibilizarea serviciilor cu precădere în domeniul ocupării, de 

sprijinire a dezvoltării serviciilor sociale și/sau de sănătate/a serviciilor medico-socio-

educaționale, de servicii complexe de protecția civilă și de situații de urgență, de 

educație, de locuire, de asistență juridică, în domeniul combaterii discriminării sau a 

segregării; 
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• îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și utilizarea surselor regenerabile; 

• reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială; 

• crearea de noi locuri de muncă în mediul rural. 

Această măsură vizează  satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea 

socio-economică a teritoriului, precum și crearea a noi locuri de muncă. În cadrul 

centrelor comunitare multifuncționale pot fi asigurate servicii sus-menționate. Conform 

nevoilor identificate, potențialii beneficiari au solicitat deopotrivă modernizarea 

infrastructurii medicale, extinderea serviciilor medicale în localitate și/sau la nivel 

micro-regional și  înființarea unor servicii precum cele din domeniul ocupării, a 

sprijinirii și a dezvoltării serviciilor sociale, a serviciilor medico-socio-educaționale, de 

servicii complexe de protecția civilă și de situații de urgență,  de educație, de locuire, de 

asistență juridică, din domeniul combaterii discriminării sau a segregării. Prin urmare în 

cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite atât investiții în modernizarea și/sau extinderea 

serviciilor medicale și accesibilizarea lor la nivel local și micro-regional cât și cele din 

domeniul social, educațional și de ocupare. Pentru asigurarea sustenabilității proiectelor 

depuse în cadrul acestei măsuri care vizează înființarea sau îmbunătățirea 

infrastructurii sociale, beneficiarii pot solicita finanțare prin Axa 5 POCU, prin 

depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. În acest caz în 

cadrul acestei măsuri nu vor fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial. În cazul 

proiectelor de infrastructură socială beneficiarul trebuie să asigure funcționarea prin 

operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizori de servicii 

sociale. 

Sprijinul acordat prin investițiile de înființare, modernizare și/sau dotare a centrelor 

comunitare multifuncționale va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii a locuitorilor 

comunelor din zonă și la inversarea tendințelor de declin economic și social și de 

depopulare a zonelor rurale. 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 

• ameliorarea calității vieții prin dezvoltarea și accesibilizarea serviciilor pentru 

populație; 

• îmbunătăţirea duratei de viaţă şi independenţei beneficiarilor serviciilor; 

• îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui tip 

de persoană care beneficiază de aceste servicii; 

• creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel 

profesional ridicat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat; 

• sporirea beneficiilor economici pentru beneficiarii serviciilor sociale ca urmare a 

eficientizării de timp şi a îmbunătăţirii productivităţii muncii. 

 

 



MĂSURA M9 6B al GAL LEADER ”Csík” - ”Sprijinirea centrelor comunitare multifuncționale” 
 

 
 

Asociația LEADER ”Csík”, Siculeni nr.45, tel: 0266 – 379045, 0745-654922 

 
 

Data lansării apelului de selecție: 31 mai 2018 

Depunerea proiectelor este continuă, până la sfârșitul sesiunii, cu selecție lunară, sau  

până la atingerea sumei de 200% a fondurilor alocate pentru această măsură. 

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente submăsurii se opreşte 

atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse ajunge la 200% din nivelul 

alocării sesiunii.  

Data limită de depunere a proiectelor: ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, începând din 

luna iunie 2018 

Sesiunea este deschisă între 31 mai și 31 august 2018, ora 14,00, cu posibilitate de 

prelungire. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 

este de maxim 200.000 euro/proiect din totalul cheltuielilor eligibile. 

Intensitatea finanțării: 90 sau 100% din totalul cheltuielilor eligibile  

Fondul total disponibil pentru sesiunea mai 2018: 197.285 Euro  

 

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  

• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

 

             Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

• Sediul Asociaţiei LEADER „Csík” din Siculeni nr. 45, județul Harghita, în 

intervalul orar de luni până vineri 9:00-14:00 

 

Beneficiarii direcți sunt: 

Entități publice: 

- autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora. 

Entități private:  

- ONG-uri definite conform legislației naționale în vigoare; 

- GAL-ul - dacă nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de 

evitare a conflictului de interese.  

Tip de sprijin  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
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• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, în cazul proiectelor 

de investiții. 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

În cadrul măsurii, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale pentru: 

Investiții în active corporale: 

- Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare multifuncționale. 

Investiții în active necorporale: 

- construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea de mașini și 
echipamente noi 

- onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, inclusiv studiile de fezabilitate, în 
limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 
construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție. 

 

• modelul Cererii de finanțare se găsește pe site-ul GAL: www.csikleaer.ro, 

• 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 elaborat de către GAL: 

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriu justificativ (în cazul proiectelor fără contrucții-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. 
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. 

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

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). În cazul în care terenul/clădirea pe care se va amplasa 
investiția este proprietatea comunei/lor, dar nu este trecut în Inventarul domeniului 
public, solicitantul va depune HCL de includere a bunului aflat în proprietate în 
domeniul public. HCL va respecta prevederile Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare a administraţiei publice locale, in 
privința supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii. HCL 

http://www.csikleaer.ro/
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de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la 
inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului) 

și 

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
spațiile/construcțiile pe care vor fi amplasate obiectele proiectului nu sunt incluse în 
domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală sau nu sunt clasificate, 
solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotărârile 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 privința 
supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este 
suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul 
de legalitate) 

sau  

3.3 Pentru ONG: 

- Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului și/sau construcțiilor 
sau 
- contract de concesiune asupra clădirii / terenului pe care va fi amplasată construcția, 
valabil pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare. 
Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concedent care trebuie să 
conțină: 
- situația privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a 
investițiilor prevăzute în contract si alte clauze; 
- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări 
privind retrocedarea sau diminuarea si dacă DA, să se menționez, care este suprafața 
supusă acestui proces. 
sau 
- Document care atestă dreptul de proprietate/document încheiat la notariat care atestă 
dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/transforma, pe 
o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare. 
 

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM 
înainte de semnarea contractului de finanțare. 

 

5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea 
Adunării Generale a ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la 
însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/Adunarea Generală a următoarelor puncte 
(obligatorii): 

- necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 

investiţiei în cazul obţinerii finanţării; 

- valoarea investiției 
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- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 

- numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi  

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

- agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 

- nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în 

derularea proiectului. 

- Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

Din actul de înfiinţare şi statutului ADI/ONG trebuie să reiasă că obiectivele ADI/ONG 
includ şi investiţiile specifice submăsurii M9/6B al Asociației LEADER ”Csík”. 

Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin 
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii 
sociale. Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asume prin 
Hotărâre asigurarea sustenabilității proiectelor din surse proprii sau prin obținerea 
finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea 
condițiilor specifice POCU. 

6. Pentru proiectele de infrastructură socială: 

6.1. În cazul furnizorilor publici de servicii sociale: 
- organigrama și regulamentul de funcționare a structurii specializate din 
cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din 
unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, 
sau 
- organigrama și regulamentul de funcționare a autorităţilor administraţiei publice 
centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite 
prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de 
beneficiari; 
sau 
- organigrama și regulamentul de funcționare a unităţii sanitare, unităţile de învăţământ 
şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. 
 
sau 
 
6.2. În cazul furnizorilor privați de servicii sociale: 
- actul de înființare și statutul/autorizație de funcționare a organizației 
neguvernamentale, respectiv asociație si fundație, inclusiv GAL; 
sau 
- actul de înființare, și statutul cultelor recunoscute de lege;  
sau 
- actul de înființare și statutul filialelor si sucursalelor asociațiilor si fundațiilor 
naționale/ internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare; 
sau 
- operatorii economici cu scop lucrativ, ca și parteneri/furnizori de servicii cociale - 
pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor 
prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 
77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83. 
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sau 
 
6.3. Acord de parteneriat între autoritatea publică locală ( APL) și un furnizor de servicii 

sociale, precum și actele, care dovedesc statutul de furnizor de servicii sociale ale 

partenerului; 

 

sau 

 

6.4. Dovada, că a depus documentația pentru acreditare, ca furnizor de servicii sociale, 

precum și declarația pe proprie răspundere, că va obține acreditarea până la semnarea 

contractului de finanțare.  

 

7.1. Certificat de înregistrare fiscală 

7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si 
irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

şi 

7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG. 

8. 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). 

9. 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. 

10.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănătate 
publică 

sau 

10.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate 
publică, dacă este cazul. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

14. Extras de cont care confirmă cofinanțarea investiției, dacă este cazul. 
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15. Alte documente justificative: 

15.1 contract/acord de parteneriat/de cooperare, care dovedește faptul, că proiectul va 
fi realizat în parteneriat cu cel puțin o entitate constituită juridic, sau vor beneficia 
împreună din rezultatele proiectului. 

15.2 solicitantul va atașa cererii de finanțare Hotărâre de Adunare Generală de la  
Asociația Microregională din care face parte comuna aplicantă, prin care este acceptată 
caracterul/impactul microregional al proiectului. 

15.3 declarația solicitantului că nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o 
investiție similară (același tip de investiție/aceleași obiective…). 

15.4 construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze 
arhitectura specifică  locală şi să fie vizată de comitetul arhitecţilor contractați de GAL 
LEADER „Csík”. În acest sens, solicitantul va anexa opinia arhitecților consultanți ai GAL 
„Csík”, dacă este cazul. 

15.5 Orice document/print screen, care dovedește existența numărului de identificare 
de la APIA 

15.6 Specimen de semnătură 

15.7 Declarație pe propria răspundere cu privire la Obligația de notificare al GAL „Csík” . 

 

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate  

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 

județeană aprobată; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER „Csík” și să aibă impact micro-

regional; 

• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă în cazul 

modernizării unei clădiri; 

• Consultarea prealabilă de către potențialii beneficiari la proiectele încă de la 

începerea elaborării proiectelor cu Comitetul arhitecţilor desemnați și 

contractați de GAL cu scopul luării în considerare a caracteristicilor 

arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj; 

• Investiția să respecte Planul Urbanistic General. 

 

Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin 

operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii 
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sociale; beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure 

sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 

5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. 

Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial. 

 

Pentru proiectele de infrastructură socială, furnizori de servicii sociale pot fi: 

1. Furnizori publici de servicii sociale : 

- structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale 

şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de 

comună, oraş, municipiu; 

- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau 

coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii 

sociale pentru anumite categorii de beneficiari; 

- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel 

comunitar, servicii sociale integrate. 

 

2. Furnizorii privați: 

- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile si fundațiile, inclusiv GAL; 

- cultele recunoscute de lege;  

- persoanele fizice autorizate în condițiile legii; 

- filialele si sucursalele asociațiilor si fundațiilor internaționale recunoscute în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale 

organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a 

asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute 

la art. 83. 

 

3. Parteneriat între autoritatea publică locală ( APL) și un furnizor de servicii sociale 

 

Criterii de selecție  

• Întreținerea și asigurarea funcționării centrului multifuncțional în 

parteneriat; 

• Investiții în infrastructura socială; 

• Numărul serviciilor sociale și/sau de asistență medicală; 

• Solicitanții care nu au mai beneficiat sprijin în cadrul acestei măsuri; 

• Solicitantul își asumă asigurarea vizitabilității investiției; 

• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 

similară. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 
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  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor GAL „Csík”, care cuprinde procedura de selecție aplicată de 

Comitetul de Selecție al GAL este postată pe pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. 

 

• Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora.  

 

Nr. 

criteriu 

Denumire criteriu Punctaj acordat 

S1 Întreținerea și asigurarea funcționării 

centrului multifuncțional în parteneriat 

10 puncte 

S2 Investiții în infrastructura socială; 30 puncte 

S3 Numărul serviciilor sociale și/sau de 

asistență medicală 

- un tip de serviciu – 0 puncte 

- două tipuri – 5 puncte 

- trei tipuri – 10 puncte 

- mai mult de trei – 20 puncte 

20 puncte 

S4 Solicitanții care nu au mai beneficiat 

sprijin în cadrul acestei măsuri; 

5 puncte 

S5 Solicitantul își asumă asigurarea 

vizitabilității investiției; 

10 puncte 

S6 Crearea de noi locuri de muncă cu normă 

întreagă; 

1 loc de muncă – 10 puncte 

mai multe locuri de muncă – 20 puncte 

20 puncte 

S7 Solicitanții care nu au primit anterior 

sprijin comunitar pentru o investiție 

similară 

5 puncte 

TOTAL  100 puncte 

 

 Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 30 de puncte. 

 

Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului: 
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S1 – Solicitantul anexează cererii de finanțare contract/acord de parteneriat/de 

cooperare, care dovedește faptul, că întreținerea/asigurarea funcționării centrului 

multifuncțional va fi realizat în parteneriat, sau vor beneficia împreună din rezultatele 

proiectului.  

S2 – Solicitantul dovedește prin descriere în Studiul de fezabilitate, precum și 

precontracte/Acorduri, etc, că prin proiect se vor realiza investiții în infrastructura 

socială; 

S3 – Solicitantul dovedește prin descriere în Studiul de fezabilitate, precum și 

precontracte/Acorduri, etc, că în centrul multifuncțional vor funcționa mai multe servicii 

sociale și/sau de asistență medicală. Dacă va dovedi intenția înființării unui serviciu 

social și/sau de asistență medicală, care va funcționa în centrul multifuncțional, 

primește 0 puncte, pentru 2 servicii primește 5 puncte, pentru 3 servicii primește 10 

puncte, iar pentru mai mult de 3 servicii sociale/de asistență medicală diferite, primește 

20 de puncte. 

S4 – Un solicitant poate să depune un al doilea proiect în cadrul acestei măsuri, dar 
pierde punctajul acordat la acest criteriu de selecție. Punctajul va fi acordat 
solicitanților, care nu au mai depus proiecte în cadrul acestei măsuri. Excepție fac 
proiectele retrase/neconforme/neeligibile, și redepuse, sau dacă în locul unui proiect 
retras/neconform/neeligibil solicitantul depune un alt proiect. 

S5 – Solicitantul descrie în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ modalitatea de 

asigurare a  vizitabilității investiției pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după încheierea 

lucrărilor prevăzute în proiect. 

S6 – Solicitantul include în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ/Cerere de 
finanțare, crearea a cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă. Pentru crearea unui loc 
de muncă primește 10 puncte, iar pentru 2 sau mai multe locuri de muncă, 20 de puncte.  
Constituirea de PFA sau îI, care va funcționa în Centrul multifuncțional este considerat 
creare de loc de muncă. 

S7 - Solicitantul prezintă în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ/Cerere de 
finanțare, și proiectele pentru care a primit finanțare interior depunerii prezentei Cereri 
de finanțare, și depune Declarație pe propria răspundere, că nu a primit anterior sprijin 
comunitar pentru o investiție similară.  În cazul în care a primit anterior sprijin 
comunitar pentru o investiție similară (același tip de investiție/aceleași obiective), 
primește punctaj 0 la acest criteriu. 

 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este 

același pentru mai multe proiecte: 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 
următoarele criterii și în următoarea ordine: 

1. valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare  

2. relevanța proiectului față de obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL LEADER 

„Csík”. 
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Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării 

Generale a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD). 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție): GAL postează pe site-ul său 

Raportul de selecţie cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării raportului de 

selecţie. 

 În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica 

solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, în scris sau email, cu confirmare 

de primire din partea solicitantului. 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

 Asociația LEADER ”Csík”, Siculeni nr. 45, Email: office@csikleader.ro 

 Web: www.csikleader.ro 

 Tel: 0745-654922, 0266-379045 

 

Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate 

plățile autorizate și rambursate în cadrul proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR 

către beneficiar. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării 

beneficiarului cu privire la confirmarea plății,  în maximum 5 zile de la data efectuării 

plății. 

 

Anexa Nr. 1 - Model de declaraţie 

Declaraţie pe propria răspundere 

 

Subsemnatul/a................................, domiciliat/ă în localitatea....., str....., nr. ..., bl. ..., ap...., et..., 

sc..., judeţul ..............., codul poştal ............., posesoare a actului de identitate ... seria ..., 

nr. ………..., codul numeric personal ……………………………...., în calitate de solicitant al 

finanţării GAL Asociatia LEADER „Csík”, pentru proiectul..................................................., mă 

angajez: 

- ca după ce proiectul depus de mine va fi selectat, să raportez către GAL 

LEADER „Csík”,  toate plăţile aferente proiectului, ce vor fi efectuate de AFIR 

către mine, în calitate de beneficiar al proiectului; 

mailto:office@csikleader.ro
http://www.csikleader.ro/
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- Să realizez această raportare, după primirea de la CRFIR a Notificării cu 

privire la confirmarea plăţii şi în maximum 5 zile lucrătoare de la data 

efectuării plăţii. 

Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este conformă 

cu realitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data:       

 

 

Acest apel va fi publicat pe pagina de internet a GAL-ului și pe suport tipărit la sediul 

GAL. 

 

 


