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 03 ianuarie 2022 
 

 
A P E L  D E  S E L E C Ţ I E   
cu nr. de referinţă 1/2022 

 
 

GAL / Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni prin APELUL DE SELECŢIE cu nr. de referinţă 1/2022 în perioada 
03 ianuarie 2022 – 02 februarie 2022 deschide sesiune a cererii de proiecte aferent  Măsurii cuprinsă în SDL, finanțat 
prin programul LEADER, sM19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 
din cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală (PNDR). 
Fondurile nerambursabile disponibile și suma maximă nerambursabilă a unui proiect alocate de Grupul de Acțiune 
Locală (în continuare GAL) din teritoriul Asociației Târnava Mică - Bălăușeri - Sărățeni în această sesiune pentru 
finanțarea proiectelor sunt: 
 

   Măsura SDL Beneficiari eligibili 

Fonduri 
nerambursabile 

disponibile 
euro 

Valoarea 
maximă eligibilă 

a unui proiect  
euro 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

euro 

Ajutor 
public 

% 
 

63/6C „Infrastructura de 
banda largă în spațiul 

rural” 

Entități private - care se încadrează  
în categoria IMM,  și care activează 
sau urmează să activeze în 
domeniul TIC, 
- GAL 
- Entități publice, ADI, APL 

                            din teritoriul GAL 

48.583,52 53.981,69 48.583,52 
90% 

100% 

 

 
Depunerea proiectelor aferent Măsurii se va face în perioada: 03.01.2022 - 02.02.2022, la sediul GAL din orașul 
Sângeorgiu de Pădure, P-ța. Rhedey Claudia, nr. 1, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 
15:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este 02.02.2022, ora 15:00. 
Ghidul Solicitantului și Anexele acestora pentru Măsură sunt publicate pe pagina de internet a GAL 
www.leadertarnavamica.ro, care conține date complementare, specifice  aplicate de GAL, criteriile de selecţie, 
modelul Cererii de Finanțare (versiune editabilă) pe care trebuie să-l folosească solicitanții.  

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate 
menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri, care se pot descărca gratuit de pe pagina de 
internet a GAL (www.leadertarnavamica.ro). 

Selecția proiectelor se realizează de Comitetul de Selecție GAL. Comitetul de Selecție este format din președinte, 
vicepreşedinte și 5 membrii, cu apartenență sectorială de 28,5% publică, 28,5% privată, 43% societate civilă. 
Funcționarea comisiei, procedura de selecție (selecția, rezolvarea contestațiilor și toate detaliile), adică Procedura de 
evaluare şi selecţia a proiectelor și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a 
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se regăsesc pe site-ul www.leadertarnavamica.ro într-o secțiune distinctă:  
Utile >> Proceduri de lucru GAL. 

 

Modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor: 
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 Perioada depunerii proiectelor: 03.01.2022 – 02.02.2022;  

 Intervalul orar în care se primesc proiecte: luni – vineri: 10:00 – 15:00;  

 Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 18.02.2022;  

 Termen de contestații 5 zile lucrătoare, până în data de: 25.02.2022; 

 Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile lucrătoare, până în data de: 04.03.2022, data publicării 
Raportului de rezolvare a contestațiilor; 

 Publicarea Raportului de Selecție se face în data de: 09.03.2022 

Raportul de evaluare  şi cel de selecţie va fi publicat pe pagina de internet a GAL (www.leadertarnavamica.ro), iar 
notificarea solicitanţilor se va face prin e-mail sau prin alte căi de comunicare cu confirmare de primire, în aceeaşi zi 
cu publicarea raportului. 

 

GAL își rezervă dreptul de a modifica datele comunicatului în funcție de cerințe obiective. 
 

MĂSURA 63/6C  -  Infrastructură de bandă largă în spațiul rural 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază, inclusiv accesul local la 

infrastructura de comunicații în bandă largă. 

 Facilitarea accesului comunităților de pe teritoriul GAL la servicii publice online și infrastructura TIC îmbunătățite 

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

A. Investitii in infrastructura de broadband 

a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix: 

i.  crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau „last mile") în zonele fără acces la internet în 
bandă largă; 
ii. modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată (care reprezintă calitate scăzută, 
capacitate scăzută, siguranța scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband 
către populație. 
iii. investițiile aferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei  conexiuni adecvate la 
rețeaua magistrală (backbone network). 
 
b. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale care, pe lângă acțiunile de la pct.a. i) și ii) presupune 
și: 
i. crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de 
inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), 
pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone; 
ii. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate 
la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone. 
 
Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile: 
- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last mile network), de la punctele locale de acces în bandă 
largă (PLABL) la utilizatorul final; 
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare; 
- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în 
funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.); 
- finanțarea sistemelor de software necesare; 
- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora (ca de exemplu switch local digital și routere, puncte de 
prezență etc.); 
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Notă: Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor, dezvoltare de soft pentru toate domeniile, 
nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor de broadband. 
Solicitantul trebuie aibă unul din codurile CAEN prevăzute în secțiunea J grupa 61 „Telecomunicații” pentru investiţia vizată  prin 
proiect. Pentru încadrarea corectă a activităţii prevăzute prin proiect, se va verifica încadrarea acesteia în codul CAEN Revizuit 2 
editat de Institutul Naţional de Statistică – Centrul Naţional de Pregătire în Statistică care cuprinde detalierea activităţilor. 
În funcție de tipul acțiunii, soluția tehnică și zona acoperită de investiție, costurile lucrărilor de inginerie civilă pot reprezenta 
până la 80% din costurile de construire a infrastructurilor broadband. 
Aceasta măsură implică sprijin financiar pentru lucrări de inginerie civilă (cum ar fi conducte, microconducte și guri de vizitare) și 
alte elemente de rețea pasive (ca de exemplu turnuri de antene, piloni, fibra optica neechipată, cadre de distribuție, etc). 
Dacă este posibil, o astfel de construcție trebuie preluată în sinergie cu alte lucrări civile. 
- Costurile aferente realizării rețelei de backhaul pot include: achiziționarea echipamentelor și a lucrărilor pentru punctul de 
conectare al rețelei de distribuție la o rețea magistrală (backbone) și alte costuri unitare necesare conectării (ex. taxa de 
conectare). 
- Costurile aferente realizării sau modernizării rețelei locale de acces pot include: realizarea de PLABL, achiziționarea 
echipamentelor și a lucrărilor de instalare și de amenajare a PLABL, achiziționarea echipamentelor și a lucrărilor de instalare și de 
amenajare a rețelelor locale. 
- Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 vor fi susținute și costurile generale legate de întocmirea proiectului 
precum taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația națională, 
achiziționarea de patente și licențe, în limita unui procent de maxim de 10% din valoarea totală a proiectului în cazul în care 
proiectul prevede construcții, iar pentru proiectele care nu prevăd construcții în limita a maxim 5% din valoarea eligibilă 
proiectului. 
- Potrivit dispozițiilor art.25 din Legea nr.159/2016 în situația în care proiectul presupune instalarea de elemente de 
infrastructură fizică (canale, conducte, țevi, camerele de tragere și de vizitare, cabinete, clădiri și intrări în clădiri, structuri de 
susținere a antenelor, turnuri, stâlpi, piloni s.a.necesare instalării sau susținerii rețelelor  publice de comunicații electronice), vor 
fi impuse obligații privind accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică a operatorilor 
de rețea. 
În cazul în care proiectul selectat va fi unul care presupune instalarea de elemente de infrastructură fizică astfel cum au fost 
exemplificate mai sus, vor fi impuse beneficiarului obligații de acces la respectivele elemente de infrastructură fizică prin 
intermediul contractului de finanțare. 
Important! Potențiali beneficiari au obligații  în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 159/2016. 

Potrivit art. 40 alin. (3) din Legea nr. 159/2016, furnizorul de rețele publice de comunicații electronice, operatorilor de rețea, 
organismelor din sectorul public și autorităților administrației publice centrale ori locale, precum și persoanelor care participă la 
implementarea proiectelor finanțate din fonduri publice au obligația de a transmite ANCOM, precum și de a actualiza informații 
complete privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de 
infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune. Modalitatea concretă prin 
care beneficiarii proiectelor de investiții își vor executa această obligație se stabilește prin decizie a președintelui ANCOM.  

 
B. Investitii în sisteme de e-guvernare 

Exemplele de mai jos sunt orientative și nu exhaustive: 

Implementarea sistemelor de e-guvernare: sisteme online de evidenta si plata a impozitelor locale, sisteme online de tipul 
„ghiseu electronic”, proiecte de tipul „functionarul electronic”, punerea in folosinta a unor sisteme de informare publica 
/actualizarea acestora, infiintarea unui sistem public de anunturi locale, afisier electronic, alte aplicații/programe/softuri/sisteme 
noi care vizează îmbunătățirea serviciilor publice.  

Pentru aceasta actiune pot fi eligibile :  

- finanțarea sistemelor pentru stocarea și gestionarea bazelor de date  

- finanțarea sistemelor de software necesare;  

-instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital și routere, echipamente IT, periferice, 
etc. 
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C. Investitii in dotarea cu echipamente it in domeniile e-educatie, e-incluziune, e-sanatate, e-cultura. 

Exemplele de mai jos sunt orientative și nu exhaustive: 

Implementarea sistemelor de e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura prin realizarea de:  
- Platforme școlare de e-learning/de învățare, inclusiv a Bibliotecii școlare virtuale, precum și a altor 

tehnologii/instrumente digitale educaționale integrate care să permită managementul inovativ, atât la nivelul procesului de 
predare - învățare – evaluare, cât și la nivel instituțional și al leadership-ului)  

- Asigurarea infrastructurii necesare pentru utilizarea serviciilor de telemedicină, care se adresează în special categoriilor 
de pacienți din grupurile vulnerabile, din teritoriul GAL, care necesită opinie medicală de specialitate, monitorizarea pacienților 
cronici, pacienților singuri etc  

- Asigurarea infrastructurii necesare infiintarii unei Biblioteci virtuale, care sa aigure pe de o parte, inventarierierea, 
catalogarea și organizarea tematica a datelor de referință în format digital existente, iar, pe de altă parte, a unui cadru funcțional 
coerent și standardizat de integrare și de valorificare de noi resurse digitale de tip OER, inclusiv a literaturii clasice, moderne și 
contemporane, a lucrărilor științifice și de popularizare a științei selectate, precum și a oricăror materiale documentare 
multimedia, de interes educațional, pentru studiu individual.  
Pentru aceasta actiune pot fi eligibile achizitiile de echipamente IT: laptop, desktop, imprimante, multifunctionale, eBook Reader, 
etc., alte echipamente periferice, sisteme software necesare  
 
Pentru toate tipurile de investiții sprijinite prin această măsură, cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și 
management, inclusiv onorariile pentru consultant privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea 
certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele 
privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională, 
cheltuieli pentru consultanță în vederea organizării procedurilor de achiziții sunt eligibile .  
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă 
respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc 
următoarele condiții:  

a) Sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare 
implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020;  

b) Sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, 
proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  

c) Sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții ‐ montaj.  
 

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se 
vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru 
întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Studiile de Fezabilitate 
şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru 
Măsuri/sub‐măsuri din PNDR 2014‐ 2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare.  
Conţinutul‐cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului‐cadru al documentaţiei 
tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  
 
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:  

a) Sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor 
investiţiei;  

b) Sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor (încadrarea în preţurile stabilite în 
Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor 
corespunzătoare tipului de achiziţie realizată: o ofertă pentru preţuri sub 15.000 euro şi trei oferte pentru preţuri peste 15.000 
euro);  

c) Sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;  
d) Sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de 

originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.  
 
Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în 
special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. 
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 ACȚIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE 
- Cumpărarea de teren și/sau de imobile; 

- Impozite și taxe fiscale 

- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 

- Cheltuieli de înființare și cheltuieli similare 

- Achiziționarea de bunuri second-hand; 

- Investiţii în infrastructura de bandă largă în localităţile care nu sunt incluse în anexa Lista Zonelor Albe, actualizate în ianuarie 

2017 de către ANCOM, care se poate regăsi pe site-ul MADR: http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare Rurală >> 

Implementare PNDR 2014-2020 >> LEADER 2014-2020, precum și pe site-ul ANCOM: http://www.ancom.org.ro/- secțiunea 

Consultare >> Observații. 

- Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurării mentenanței sau orice alte cheltuieli generate de simpla înlocuire în 

conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 

- Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice/proiectului tehnic, a planurilor de afaceri, 

memorilor justificative și a studiilor de fezabilitate; 

- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

- Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc. 

- Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare 

- Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și anume: 

✔ dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii 
pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

✔ achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
✔ taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 
 
 

Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 7.2. din PNDR. 

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: 

1.1 Studiul de fezabilitate/ DALI (în cazul proiectelor cu lucrări de construcții și instalații) (Anexa 2 din Ghidul solicitantului) 
Atenție! În situația în care în Studiul de Fezabilitate/DALI/MJ se regăsesc informații identice din alte proiecte similare, se poate 
decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 
- Cheltuieli pentru proiectare, sau neeligibilitatea acestora, în cazul în care nu se dovedește o particularizare la specificul  
proiectului. În cadrul documentului se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente: 
- codul CAEN al firmei de consultanță trebuie menționat în Studiul de fezabilitate. 
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoană care le-a întocmit și să poarte ștampila elaboratorului 
documentației. 
- existența „foii de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialiști condus de un șef de proiect care a 
participat la elaborarea documentației și ștampila elaboratorului. 
- detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare și engineering și capitolul 5 – organizare de șantier prin devize care să 
justifice în detaliu sumele respective, pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziții și autorizare plăți. 
- părțile desenate din cadrul secțiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secțiuni etc.), să fie semnate, 
ștampilate de către elaborator în cartușul indicator. 
1.2. Memoriu justificativ (în cazul proiectelor ce conțin dotări) (Anexa 2 din Ghidul solicitantului) 
1.3 Avizul INSCC privind componenta tehnica din cadrul SF/DALI/MJ (în cazul investițiilor în broadband) 
Atenție! În cazul investițiilor în broadband documentele de la pct. 1.1 și 1.2 trebuie să fie însoțite de avizul INSCC privind 
componenta tehnică din cadrul SF/DALI/MJ. 
2.  Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 și 40), precedente 
anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din 
contul de profit și pierdere ‐ formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)  
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune 
ultimele doua situaţii financiare.  
Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.  
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sau  
Declaraţie unică privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia 
Financiară (formularul 212) însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) 
obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)  
Sau  
Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior 
depunerii proiectului.  
Pot apărea următoarele situații:  
a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.  
b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din 
contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului Declarație Unică, care poate fi și negativ.  
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară 
Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare sol icitantul 
va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.  
Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate:  
Declarație unică privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară 
 
3. Documente pentru terenurile și clădirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile :  

Pentru rețele: 

3.1. Acorduri de acces la proprietăți în condițiile Legii nr. 159/2016  

și, dacă este cazul, 

3.2. Acorduri de interconectare în condițiile Legii nr. 159/2016. 

Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții: 

3.3. Document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă 
solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația de construire: 
- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, 
de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune; 
Sau 
- drept de creanță dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de construire în baza unui 
contract de comodat/locațiune se poate face numai pentru construcții cu caracter provizoriu și acordul expres al proprietarului 
de drept. 

3.4. Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra 
bunurilor imobile la care se vor realiza investiția, conform cererii de finanţare; 
3.5. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului/comunei/comunelor întocmit conform legislației în vigoare 
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Minitorul Ofic ial al 
României (copie după Monitorul Oficial). 
și 
3.6. În situația în care Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public investițiile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse 
în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotărârile consiliului local 
privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției 
globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii ( este 
suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate). 
 
4. Certificat de urbanism/Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții. 

5. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM şi alte avize şi acorduri necesare 

investiţiei înainte de semnarea contractului de finanțare. (Anexa 4) 

6. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru 

implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): 

• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării; 
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 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță 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 sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea 
proiectului. 

Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 
 
7. Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea (conf. Anexa 4) 

8. Adeverința de la primărie cu nr. de gospodării/instituții publice/agenți economici în zona albă în care se implementează 
proiectul. (în cazul investițiilor în broadband) 
 
9. Adresă de la primăriile comunelor de care aparțin localitățile unde se implementează proiectul de investiții, din care să rezulte 
dacă acestea au emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză 
(peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă. (în cazul investițiilor în broadband) 
 
10. Declarația privind încadrarea în categoria IMM (conf. Anexa 4) 
 
11.1 Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislației în vigoare. 
11.2 Certificat de înregistrare fiscală (pentru entități publice) 
11.3 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în 
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

şi 
11.4 Actul de înfiinţare şi statutul ONG (GAL)/ADI și Autorizația GAL 

12. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR 

(denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). 

13. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, 
costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de 
programe de finanțare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru același tip de activitate. 
 
14. Autorizație generală emisă de ANCOM, însoțită de Notificarea privind furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații 
electronice cu anexele aferente, depuse de solicitant în vederea obținerii acestei autorizații. (în cazul investițiilor în broadband) 
 
15. Declarație privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesați să-și dezvolte propria rețea de acces, în condițiile pieței 
și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul măsurii, în limita capacităților tehnice disponibile (conf. Anexa 4). 
(în cazul investițiilor în broadband) 
 
16. Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” după 

caz (conf. Anexa 4). 

17. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor 

de minimis (conf. Anexa 4). 

18. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului 

19. Declarație pe propria răspundere a solicitantului prin care își asumă obligația de a comunica cu ANCOM, în ceea ce privește 

dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică 

necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune.(Anexa 4) (în cazul investițiilor în broadband) 

20. Declarație pe propria răspundere privind raportare către GAL (Anexa 4) 

21. Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații (în cazul ONG(GAL) și APL). (în cazul 

investițiilor în broadband) 
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22. Declarație pe propria răspundere privind asigurarea sustenabilității investiției (Anexa 4) 
23. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică (doar pentru proiectele 

care necesită acest aviz)  

sau  

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

sau  

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

24. 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. 

25. Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4) 

26. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii 

proiectului 

 

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

verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate: 

A. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BROADBAND  

  Investiția prevăzută prin proiect va fi realizată în spațiul rural fără acoperire broadband la punct fix, pe baza unei liste a 
zonelor albe (Lista Zonelor Albe, actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, care se poate regăsi pe site-ul MADR: 
http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare Rurală > > Implementare PNDR 2014-2020 >> LEADER 2014-2020, precum și 
pe site-ul ANCOM: http://www.ancom.org.ro/- secțiunea Consultare >> Observații) întocmită și/sau agreată de 
autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM);  

  Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare investiției;  

  Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de 
investiții;  

  Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizațiile de mediu , necesare investiției sau să prezinte dovada că a făcut 
demersurile pentru a obține toate avizele și acordurile conform legislației în vigoare, în domeniul mediului;  

  În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile/acordurile/avizele solicitate înainte de semnarea 
contractului, proiectul devine neeligibil;  

  Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie sa o asigure pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator final 
persoană fizică sau juridică) este de minimum 30 Mbps, potrivit cerințelor Agendei Digitale pentru România 2020.  

  Proiectul trebuie să conțină un studiu de fezabilitate prin care solicitantul sprijinului să demonstreze viabilitatea 
investiției.  

  Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanțarea proiectului.  

  Solicitantul nu trebuie să fie întreprindere în dificultate.  

 Investițiile pentru infrastructura de broadband intră sub incidența prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013*.  

 În vederea evitării monopolurilor locale în domeniul comunicațiilor electronice în banda larga, beneficiarul ajutorului „de 
minimis” va oferi acces în condițiile pieței și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul acestei măsuri, 
tuturor operatorilor interesați sa-și dezvolte propria rețea de acces, în limita capacităților tehnice disponibile și urmare a 
unei cereri exprese din partea acestora.  

B. INVESTITII IN SISTEME DE E-GUVERNARE (condiții identice cu titlul C.)  
C. INVESTITII IN DOTAREA CU ECHIPAMENTE IT IN DOMENIILE E-EDUCATIE, E-INCLUZIUNE, E-SANATATE, E-CULTURA. 

 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trebuie să demonstreze că va asigura întreținerea/ mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani 
de la data ultimei plăti;  

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

 Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea investiției;  

 Investiția se va realiza pe teritoriul GAL;  

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din tipurile de acțiuni prevăzute la punctele B și/sau C prin măsură;  

 Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR);  
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 Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, (dacă este reziliat din proprie inițiativă), sau 24 de luni 
dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale și nu se află într-o situație litigioasă cu 
AFIR, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată;  

 Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanțarea proiectului, daca este cazul;  

 Solicitantul trebuie să respecte regula ajutoarelor „de minimis”, dacă este cazul;  

 Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele/acordurile și autorizațiile necesare investiției;  

 Solicitantul nu trebuie sa fie întreprindere în dificultate, daca este cazul;  
Notă: Metodologia de verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate este detaliată în E63 - Fișa de verificare a eligibilității. 

Criterii de selecție: 

• Proiectele care prin investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare din populație care beneficiază de 
servicii/aplicații TIC;  

• Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor pentru utilizatorul final.  

• Proiecte ce sprijină aplicații tip e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-sănătate, e-cultura, pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice oferite locuitorilor  

Notă: Metodologia de verificare a criteriilor de selecție este detaliată în S63 - Fișa de evaluare a criteriilor de selecție. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M63/6C. 

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. crt. Criteriu de selecție Punctaj 

1 Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât 

mai mare din populație care beneficiază de servicii/aplicații TIC  

Se va verifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ 
numărul de locuitori specificați, care vor fi deserviți de proiect sau 
celor care vor beneficia de servicii publice îmbunătățite. 

30 

 

2 Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de 

transfer al datelor pentru utilizatorul final. 

Se va verifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI dacă 

viteza de transfer oferită în proiect este mai mare de 30 Mbps. 

30 

3 Proiecte ce sprijina aplicatii tip e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, 

e-sanatate, e-cultura, pentru imbunatatirea serviciilor publice oferite 

locuitorilor 

Se va verifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ dacă 

investiția propusă prin proiect sprijina realizarea de investitii care se 

încadrează în acțiunile eligibile mentionate la punctele B si C. 

40 

Total: 100 

Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 30 de puncte. 
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Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte: 

- Localitățile din Lista Zonelor Albe sunt localități în care pot să existe anumite rețele de comunicații electronice prin intermediul 

cărora se asigură servicii de internet la viteze sub 30 Mbps (servicii de internet care nu satisfac cerințele Agendei Digitale 2020) 

sau alte servicii de comunicații electronice (de exemplu, retransmisia programelor de televiziune). Aceste rețele ar putea fi 

modernizate astfel încât să devină capabile să asigure servicii de internet la viteze peste 30 Mbps. 

- Un solicitant care intenționează să modernizeze o rețea de comunicații electronice pentru a furniza servicii de internet la viteze 

peste 30 Mbps va propune costuri mai reduse în raport cu cele aferente instalării unei noi rețele în bandă largă.  

Astfel, criteriile de departajare a proiectelor care vizează același teritoriu (parțial sau integral) ca de exemplu: costul și tipul 

lucrării. Pentru proiecte concurente pe același teritoriu, vor fi prioritizate proiectele care se adresează lucrărilor de 

modernizare (cost mai mic) înaintea celor care au ca obiect construirea infrastructurii de broadband. 

 

În alte cazuri se va lua în considerare valoare totală a proiectelor, în sensul că proiectele cu valoarea mai mare vor avea 

prioritate. 

 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

------------ 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție): 

GAL / Asociaţia  Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni va publica Raportul de Selecţie  pe pagina de web proprie - 
www.leadertarnavamica.ro cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării Raportului de Selecţie. 

Cel târziu în ziua următoare de la aprobarea Raportului de Selecţie, GAL / Asociaţia  Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni va notifica 
solicitanții în scris, prin email sau alte căi de comunicare cu confirmare de primire, asupra rezultatelor procesului de selecţie.  

 

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

Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni 

Sediu: Orașul Sângeorgiu de Pădure, P-ța Rhedey Claudia, nr.1 

email: kktt.leader@gmail.com 

Site: www.leadertarnavamica.ro 

Tel: 0786 899072, 0786 899073, 0786 899074, 0786 899075 


