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APEL DE SELECTIE 

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei anunţă deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru 

Măsura M8/6B ”Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Câmpia Transilvaniei"  

în perioada 15.04.2019–31.05.2019 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 15.04.2019 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 31.05.2019 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Biroul GAL Câmpia Transilvaniei, din 

Localitatea Ghirișu Român,  nr. 75, 407420, jud. Cluj  în intervalul orar 09:00-14:00, de luni până vineri. 

4. Fondul disponibil alocat pe sesiune: 
Cheltuiala publică totală pentru Măsura 8/6B este de 50.000 euro. 

Intensitatea sprijinului este de 100%, acest tip de proiect fiind negenerator de profit. 

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi între minim 10.000 EURO și maximum 50.000 EURO 

 

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

- Anexa 1 format editabil la acest apel de selecție în funcție de acțiunile eligibile pentru care se solicit 

finanțare 

 

6. 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  
Solicitantul va depune următoarele documente justificative: 

- Memoriu Justificativ 

- Documente constitutive (Act constitutiv, Statut) 

- Certificat înregistrare fiscală  

- Certificat / adeverință de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

-       Copia Actului de Identitate a reprezentantului legal 
- Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului cu referire la însuşirea / aprobarea de 

către ONG a următoarelor (condiții obligatorii): 

• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

• cheltuielile sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse; 

• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului 

• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit 

- Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor 

Publice  
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Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată,  de către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile 

fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), 

pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor). Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii 

fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau 

alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

 

- Declarație pe proprie răspundere prin care solicitantul  își asumă desfășurarea de acțiuni atât pe 

teritoriul GAL, cât și în afara acestuia, cu condiția de a sprijini teritoriul GAL 

- Document din care să reiasă că are experiență de minim 1 an si  trebuie să prezinte lista principalelor 

servicii similare procedurii de selecție : minim 3 contracte specifice domeniului de activitate însoțite 

de Proces Verbal de recepție a serviciilor prestate;  

- Solicitantul trebuie sa facă dovada ca dispune de personal calificat cu competente si experiență.  Se va 

depune Extras REVISAL, copii după Diplome de studiu și CV- uri pentru personalul implicat. 

- Declarație pe proprie răspundere că solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare 

derulării activităților proiectului 

- Pentru categoriile de bunuri/ servicii copie după Baza de date  sau pt. cele care nu se regăsesc în baza 

de date, solicitantul va prezenta câte o ofertă de preț conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui 

valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care 

depășește această valoare 

- Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 

- Alte documente justificative ( se vor specfica după caz) pe care solicitantul le poate aduce în scopul 

susținerii proiectului 

 

  

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE pe care trebuie să le depună solicitanții în vederea punctării criteriilor de 

selecție:  Memoriu justificativ, Acte constitutive 

  

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

metodologia de verificare a acestora; 

Cerințele de conformitate și eligibilitate sunt descrise în Fișa de evaluare generală care este Anexa   

la acest apel de selecție. 

Conformitatea face referire la existența și corectitudinea documentelor justificative așa cum sunt ele 

prezentate în acest apel de selecție precum și în ghidul solicitantului atașat acestui apel de selecție. 
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Eligibilitatea face referire la următoarele condiții care sunt detaliate în ghidul solicitantului atașat 

acestui apel de selecție: 

 

 

 

 

 

 

□ Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

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

□ Solicitantul participant la procedura trebuie sa aibă domeniul de activitate corespunzător obiectului 

procedurii  de selecție; 

□ Solicitantul participant își asumă desfășurarea de acțiuni atât pe teritoriul GAL, cât și în afara 

acestuia, cu condiția de a sprijini teritoriul GAL. 

□ Solicitantul participant la procedura va atașa certificate/documente, eliberate de autoritățile legale 

competente, din care sa reiasă ca nu are datorii scadente, la nivelul lunii anterioare celei in care este 

prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor, a impozitelor si taxelor către bugetul general 

consolidat si taxele locale; 

□ Solicitantul participant la procedura este o entitate juridica privata organizata in baza OUG 26/2000 

privind regimul asociațiilor si fundațiilor cu o experiență de minim 1 an si  trebuie să prezinte lista 

principalelor servicii similare procedurii de selecție (minim 3 contracte specifice domeniului de 

activitate);  

□ Solicitantul trebuie sa facă dovada ca dispun de personal calificat cu competente si experiență. 

 

Actiuni eligibile:  

 

 Analize legate de resursele, oportunitățile și potențialul de pe teritoriul GAL-ului (identificarea 

patrimoniului cultural, posibilități de cazare, abilități artizanale și de meșteșug ale populației, etc.); 

 Realizarea de Focus-grupuri/interviuri în fiecare comună de pe teritoriul GAL; 

 Realizare și dezvoltare a strategiei de marketing teritorial; 

 Crearea de brand și sub-branduri teritoriale (creare nume, siglă, mesaje cheie, cercetare specific local și 

așteptări consumatori, etc); 

 Acțiuni de realizare a analizelor privind modul în care brandul teritoriului poate fi personalizat conform 
potențialului teritorial; 

 Realizarea strategiei de comunicare și promovare a identității teritoriului; 

 Producția de materiale de promovare (audio-video, pliante, bannere, hărți, ghiduri turistice, ghiduri de 

prezentare, panouri de informare, etc.); 

Atenție! 

Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul altei măsuri din PNDR), 

acesta nu poate fi depus și la GAL. 
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 Promovarea prin intermediul mass-media (realizare și difuzare spoturi, emisiuni și reportaje publicitare, 

comunicate de presă, advertoriale, etc); 

 Promovarea valorilor și tradițiilor locale; 

 Acțiuni pentru plasarea de produse; 

 Acțiuni pentru dezvoltarea unor tehnologii de ultimă generație pentru promovarea teritorială (site de 
prezentare, aplicație pentru telefoanele mobile cu localizator GPS, podcast-uri, creare de video-uri si 

animații, etc); 

 Realizarea unei cartografieri zonale și realizarea unor hărți animate care să includă toate obiectivele de 

interes; 

 Realizarea de board games-uri menite să ofere o imagine atractivă a teritoriului;  

 Promovarea prin intermediul programelor educative special concepute (broșuri motivaționale și de 
educare, vederi electronice și printate, programe de vizită cu jurnaliști care să scrie despre regiune, 

evenimente in cadrul unităților de învățământ, centre culturale si educaționale etc.); 

 Participarea la evenimente locale, naționale si  internaționale cu scopul promovării identității teritoriului 

în cadrul acelor evenimente (conferințe, expoziții, târguri de turism, schimb de experiență, etc.); 

 Realizarea de metodologii de monitorizare și urmărire a implementării strategiei de marketing și 
măsurarea impactului avut asupra teritoriului; 

 Acțiuni de formare a grupurilor de interes din teritoriul GAL (pensiuni, producători, meșteșugari etc.). 

Categorii de solicitanti: 

Beneficiarii direcţi ai  măsurii 1/6B sunt: 

-Entități juridice private organizate în baza OUG 26/2000 privind asociațiile si fundațiile. 

Beneficiarii indirecţi ai  măsurii 8/6B sunt: 

- întreaga populație a teritoriului Câmpia Transilvaniei  

- în mod special beneficiarii vor fi următoarele grupuri: agenți din domeniul turismului si alimentației publice, 

turiști, autorități publice locale, asociații, fermieri, etc 

 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Câmpia Transilvaniei 

Procedura de selecție detaliată se găsește descrisă pe www.galcampiatransilvaniei.ro . 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, 

respectiv vor fi semnate de către doi experți. 

La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 

este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 50% din membrii comitetului de 

selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Documentele de conformitate, eligibilitate (Fișa de evaluare generală a proiectului) și de selecție vor 

fi întocmite de experții GAL în baza procedurilor aprobate și a proiectelor depuse de beneficiari; 

acestea vor fi puse la dispoziție unui  Comitet de Selecție  format din 7 membri ai parteneriatului, 2 

membri din sectorul public, respectiv 5 din sectorul privat (societăți private și ONG), acesta va 
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evalua fiecare proiect și va întocmi rapoarte de selecție luând decizii cu votul majorității celor 

prezenți, din care peste 50% vor fi din mediul privat. În cazul unor contestații, care se poate depune 

la sediul GAL în maxim 5 zile de la publicarea rezultatelor pe pagina de net a GAL, o comisie de 

soluționare a contestațiilor, formată din 3 membrii va reevalua proiectele în maxim 15 zile; 

rezultatele evaluării finale nu mai pot fi contestate. Evaluarea se va face respectând regimul privind 

conflictul de interese. 

 

9. 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. 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1. M8/6B se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct prin măsurile M5/6A, M6/6A 5 p 

2. Selectarea cu prioritate a structurilor de economie socială 10 p 

3. Proiectul are o planificare strategică care să demonstreze o atenție particulară pentru conservarea 

zonei și folosirea și promovarea metodelor ecologice 

10 p 

4. Proiectul prezintă o identificare clară a publicului țintă la care se adresează și un număr clar a 

persoanelor participante la acțiuni 

5 p 

5. Proiecte care încorporează în cadrul metodologiei și planificări de risc, asigurări de eveniment și 

tehnici de coordonare de eveniment 

5 p 

6. Proiecte care au în componența lor un plan de monitorizare calitativă și cantitativă 5 p 

7. Proiecte care promovează integrarea socială a minorităților 5 p 

8. Proiecte care prevăd componenta online (aplicații mobile cu localizare GPS a teritoriului); 10 p 

9. Proiecte care să prevadă realizarea unui traseu turistic (care sa includă Siturile Natura 

2000/lacurile piscicole 

10 p 

10. Proiecte care să creeze identitate vizuală pentru branduri locale 10 p 

11. Numărul de evenimente realizate în teritoriu eligibil LEADER și în afara acestuia 10 p 

12. Numărul de focus-grupuri/comună 10 p 

13. Proiectul are plan clar de măsurare a rezultatelor și cu accent pe beneficiile pe care le aduce în 

plan turistic 

5 p 

TOTAL 100 p 

PUNCTAJ MINIM 15 P 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul proiectelor 

cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel: 

Numărul de evenimente realizate în teritoriu eligibil LEADER și în afara acestuia;  
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Proiecte care să creeze identitate vizuală pentru branduri locale 

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL Câmpia Transilvaniei și parcurge, în mod obligatoriu, 

toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul 

SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. 

Procedura de evaluare și selecție, precum și Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de 

Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR – Axa IV LEADER GAL 

Câmpia Transilvaniei, sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro. 

 

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de Selecție); 

După evaluarea realizată rezultatele procesului de selecție se vor publica pe pagina GAL 

www.galcampiatransilvaniei.ro cel târziu în prima zi lucrătoare de la semnarea și aprobarea raportului de 

selecție de toate părțile. Notificarea beneficiarilor se va face în aceleași condiții. 

 

            11. Datele de contact ale GAL  

 

GAL Câmpia Transilvaniei: 

Adresa: comuna Mociu, sat Ghirișu Român, nr. 75,  jud. Cluj  

Tel 0264-704979 ; 0761781204 

E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com   sau  galcampiatransilvaniei@galcampiatransilvaniei.ro 

Web: www.galcampiatransilvaniei.ro 

 

12. Alte informații relevante 

Contractele de finanțare pentru proiectele selectate se vor încheia între solicitant și AFIR.  

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL Câmpia 

Transilvaniei. 
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