
ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE S.18/2019 M7/6B „Protejarea și valorificarea 

patrimoniului de interes local” 

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER – 

Data lansării apelului de selectie este 04.06.2019 - Sesiune continuă anul 2019. 

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 

30.11.2019/ data epuizării fondurilor disponibile. 

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor 

nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00. 

Fondurile disponibile pentru Măsura M7/6B, în această sesiune sunt de   15.000 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 

15.000 euro. 

Intensitatea sprijinului se diferențiază astfel: 

• Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de venit.. 

• Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit. 

• Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis 

primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al 

ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate public. 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), 

Click aici. 

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 pentru Măsura M7/6B  sunt următoarele: 

• Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, 

întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind aprobarea 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). 

• Memoriul justificativ (în cazul dotărilor). 

http://gal-covurlui.ro/?page_id=105


Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu cultural clasa (grupa) 

B, documentaţia va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele 

măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii şi 

Cultelor, pentru investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a 

DISPOZIȚIEI nr. 5596-VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 

4300/VN/03.11.2005. 

Intervențiile 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, excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a componentelor 

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

Culturii. 

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

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

executării lucrărilor de construcţii. 

3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin 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 situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile 

care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie 

globală, solicitantul trebuie să prezinte: 

3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor 

la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, 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), 

sau 

3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare al ONG-urilor, 

Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate/societăților comerciale pe o perioada de 10 ani 

asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare; 

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

înainte de semnarea Contractului de Finanțare. 

5.1. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la 

următoarele puncte (obligatorii): 

• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

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

investiţiei în cazul obţinerii finanţării; 



• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

• caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi 

etc.) 

• nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei/ONG pentru relaţia cu AFIR 

în derularea proiectului. 

5.2 Hotărârea Adunării Generale/ Organului de conducere pentru implementarea 

proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult, Persoană fizică 

autorizată/Societate Comercială), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele 

puncte (obligatorii): 

• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a 

investiţiei, în cazul obţinerii finanţării; 

• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

• caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi 

etc.); 

• nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR 

în derularea proiectului. 

6.1. Certificatul de înregistrare fiscală 

6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă / 

Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, sau 

6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc), 

sau 

6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă 

ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC. 

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 finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 

(va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor 

eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii 

care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi 

tipuri de investiţii. 



9. Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi 

sănătate publică sub forma 

9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică, 

sau 

9.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate publică, 

dacă este cazul. 

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

deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Judeţene pentru Cultură pe 

raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, 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 sau neclasificat şi că se poate interveni asupra lui 

(documentația este adecvată). 

11. Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare). 

12. 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. 

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

14. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor 

AFIR (se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a 

proiectului). 

15. Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B conform 

Legii 422/2001 și copie Monitorul Oficial al României Partea I în care a fost publicat, 

dacă este cazul. 

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

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

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

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor 

de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici. 

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

inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsesc în Ghidul Solicitantului – Secțiunea 9 – 

Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici. 

http://gal-covurlui.ro/wp-content/uploads/2016/09/GHIDUL-SOLICITANTULUI-M7-Final.pdf
http://gal-covurlui.ro/wp-content/uploads/2016/09/GHIDUL-SOLICITANTULUI-M7-Final.pdf


Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în 

Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL Covurlui Click 

aici. 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect 

sunt prezentate în următorul tabel: 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

Documente 

verificate 

1 

Proiecte realizate în parteneriat: 

-      Minim 2 parteneri 

-      Mai mult de 2 parteneri 

Max. 20 

10 

20 

Acord de parteneriat 

2 Proiecte cu un impact benefic asupra mediului. 20 
Studiu de Fezabilitate/ 

Memoriu Justificativ 

3 

Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc 

de muncă: 

-      1-2  locuri de muncă 

-      Minim 3 locuri de muncă 

Max. 20  

  

15 

20 

Studiu de Fezabilitate/ 

Memoriu Justificativ 

4 

Proiecte depuse de organizații ale minorităților 

naționale sau care au ca grup țintă membrii unor 

asemenea comunități. 

20 
Studiu de Fezabilitate/ 

Memoriu Justificativ 

5 
Solicitanții care nu au primit anterior sprijin 

comunitar pentru o investiție similară. 
20 

Raport asupra utilizării 

programelor de finanţare 

nerambursabilă din 

fonduri europene 

  TOTAL 100   

Punctajul minim necesar va fi de 15 puncte   

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –

SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici. 

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

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului - Secțiunea 7 

– Selecția proiectelor Click aici. 

Comitetul de selecție se întrunește  pentru anul 2019, (numai dacă se depun  proiecte) astfel: 

• În luna iulie pentru proiecte depuse până la 05.07.2019, 

http://gal-covurlui.ro/wp-content/uploads/2017/06/REGULAMENT-PRIVIND-PROCEDURA-DE-SELECTARE-A-PROIECTELOR-%C3%8EN-CADRUL-GAL-2.pdf
http://gal-covurlui.ro/wp-content/uploads/2017/06/REGULAMENT-PRIVIND-PROCEDURA-DE-SELECTARE-A-PROIECTELOR-%C3%8EN-CADRUL-GAL-2.pdf
http://gal-covurlui.ro/wp-content/uploads/2016/09/GHIDUL-SOLICITANTULUI-M7-Final.pdf
http://gal-covurlui.ro/wp-content/uploads/2016/09/GHIDUL-SOLICITANTULUI-M7-Final.pdf


• În luna septembrie pentru proiecte depuse până la 31.08.2019, 

• În luna decembrie pentru proiecte depuse până la 30.11.2019. 

Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a 

proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-

ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie. 

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să 

aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor 

finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi 

să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 

ani de la data efectuării ultimei plăti. 

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada 

de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau 

beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de 

AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina 

beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact: 

www.gal-covurlui.ro 

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                     

Telefon :   0742 760 016 

                  0742 292 703         

 

http://www.gal-covurlui.ro/
http://www.gal-covurlui.ro/
mailto:asgalcovurlui@gmail.com

