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Nr. 50/ AP/ 02.06.2021 

 

APEL DE SELECŢIE 

MĂSURA 1/6B - DEZVOLTAREA MICROREGIUNII PRIN REALIZARE DE 

INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURĂ, ECHIPAMENTE ŞI DOTARE 

 

1. Data lansării apelului de selecţie: 17.06.2021, ora 09:00 

 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 30.06.2021, ora 16:00 

 

 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

 

Sediul Administrativ al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru (GAL TC), din 

comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Judeţul Timiş, Cod poştal 307200, de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. 

 

4. Fondul disponibil pentru măsură alocat în această sesiune: 52.342,00 euro. 

 

Valoarea proiectelor va fi cuprinsă între 15.000 - 52.342,00 euro/proiect pentru 

investiţii şi 5.000 - 20.000 euro/proiect pentru servicii. 

Intensitatea sprijinului pentru Măsura 1/6B SDL: 

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

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit şi 90% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit, şi nu va depăşi 100.000 

euro/proiect pentru investiţii şi 20.000 euro/proiect pentru servicii. 

 

Avizat CDRJ:   
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Tipuri de beneficiari eligibili: 

 Autorităţi publice locale prin structuri specializate din cadrul/subordinea autorităţilor 

administraţiei publice locale şi autorităţi executive din unităţile administrativ teritoriale 

organizate la nivel de comună/oraş (oraş până în 20.000 locuitori); 

ATENŢIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept 

al acestuia 

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară. 

 

 Societăţile comerciale de drept privat în care acţionar unic sau majoritar sunt Consiliile 

Locale ale Autorităţilor Publice Locale. 

Investiţii şi cheltuieli eligibile: 

Cheltuieli  eligibile pentru proiecte de investiţii 

 Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor publice; 

 Realizarea de prcuri şi pieţe locale; 

 Achiziţia de echipamente specializate necesare instituţiilor publice şi care ajută 

autorităţile publice în gestionarea administraţiei locale şi deservesc comunitatea; 

 Extinderea şi/sau modernizarea reţelelor de iluminat public; 

 Dotare cu aparate specializate, inclusiv de supraveghere video a comunităţilor locale; 

 Investiţii intangibile: achiziţionarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe 

drepturi de autor, mărci necesare promovării mediului rural şi urban (oraşe sub 20.000 

de locuitori). 

 Dotarea cu echipamente IT necesare activităţilor propuse 

 

Cheltuieli eligibile pentru proiecte de servicii 

 Elaborarea studiilor necesare dezvoltării Unităţii Administrativ Teritoriale; 

 Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală; 

 Elaborarea planurilor/programelor de eficientizare energetică; 

 

5.  Modelul de cerere de finanţare pe care trebuie să-l folosească solicitantul este disponibil 

pe site-ul GAL TC în cadrul Măsurii 1/6B “Dezvoltarea microregiunii prin realizare de 

investiţii în infrastructură, echipamente şi dotare” 

Atenţie! 

În situaţia în care, pe parcursul derulării apelului de selecţie intervin modificări ale 

legislaţiei, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite 

solicitanţilor depunerea proiectelor în conformitate cu cerinţele apelului de selecţie adaptate 

noilor prevederi legislative. 
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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 sunt următoarele: 

1. Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ 

Memoriu justificativ, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul 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). Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv în cazul în care 

pe amplasamentul pe care se propune investiţia există suprapuneri parţiale cu proiecte anterior 

finantaţe, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un 

raport de expertiză tehnico - economică din care să reiasă stadiul investiţiei, indicând 

componentele/acţiunile din proiect deja realizate, componentele/acţiunile pentru care nu mai 

există finanţare din alte surse, precum şi devizele refăcute cu valorile rămase de finanţat. 

Cheltuielile aferente tronsoanelor executate parţial sau total sunt neeligibile şi se includ în 

bugetul proiectului în coloana cu cheltuieli neeligibile. Acest document se va avea în vedere 

pentru evaluarea și punctarea criteriilor de selecție și se regăsește în Anexa 2 a Ghidului de 

Finanțare. Se va depune odată cu Cererea de Finanțare. 

2. Certificat de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile 

Legii nr. 50/1991, rebublicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii. Se va depune odată cu Cererea de Finanțare doar dacă 

proiectul impune. 

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). 

şi 

3.2 În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care 

fac obiectul proiectului nu sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificte, 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, în vederea 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 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel 

administrat de primărie (dacă este cazul); 

Aceste documente de depun de către Autoritățile Publice Locale odată cu Cererea de 

Finanțare. 
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3.4. Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, 

uzufruct, superficie, servitute/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile 

la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; 

 

Aceste documente de depun de către ONG și Societăţile comerciale de drept privat în care 

acţionar unic sau majoritar sunt Consiliile Locale ale Autorităţilor Publice Locale odată cu 

Cererea de Finanțare. 

4. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la ANPM: 

4.1 Clasarea notificării sau 

4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) 

sau 

4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului 

sau 

4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului şi de 

evaluare adecvată (dacă este cazul). 

4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care  impun doar evaluare adecvată. 

Aceste documente se vor depune în faza de contractare, doar dacă poriectul impune. 

5.  Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul). Se va depune odată 

cu Cererea de Finanțare doar dacă proiectul impune. 

6.  Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/ Hotararea 

Adunării Generale în cazul ONG sau Societăţile comerciale de drept privat în care 

acţionar unic sau majoritar sunt Consiliile Locale ale Autorităţilor Publice Locale, pentru 

implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei; 

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

investiţiei în cazul obţinerii finanţării; 

 angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă 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 şi denumire); 

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

derularea proiectului; 

 angajamentul de asigurare a cofinanţării, daca este cazul; 

 angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit, sau că proiectul va fi generator 

de venit, dar de utilitate publică. 

Se va depune odată cu Cererea de Finanțare. 

 

7.1 Certificatul de Înregistrare Fiscală; Se va depune odată cu Cererea de Finanțare. 
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7.2. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, definitivă şi 

irevocabilă/ Certificat de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/ Certificat 

Certificat constatator emis de ONRC în termen de valabilitate; Se va depune odată cu 

Cererea de Finanțare în funcție de tip de beneficiar. 

7.2.1. Actul de înfiinţare şi Statutul ADI. Se va depune odată cu Cererea de Finanțare dacă 

proiectul impune. 

8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante şi graficul de reeşalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul). Se va depune în faza de contractare. 

9. Certificatul de cazier judiciar. Se va depune în faza de contractare. 

10. Document de la bancă/Trezorerie care să conţină 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);  

Se va depune în faza de contractare. 

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 

sau 

11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate 

publică, dacă este cazul. 

Se va depune odată cu Cererea de Finanțare dacă proiectul impune. 

12. Lista agenţilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, 

activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană şi valoarea totală a investiţiei, 

pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a instituţiilor sociale şi de interes public deservite 

direct de proiect. Se va depune odată cu Cererea de Finanțare dacă proiectul impune. 

13. 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. Se va depune odată cu Cererea de Finanțare. 

14. Notificare care să certifice conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru 

domeniul sanitar – veterinar şi că prin realizarea investiţiei în conformitate cu proiectul 

verificat de DSVSA judeţeană, construcţia va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare pentru 

domeniul sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, dacă este cazul. Se va depune odată 

cu Cererea de Finanțare dacă proiectul impune. 

15. Extrasul din strategie care confirmă dacă investiţia este în corelare cu orice strategie de 

dezvoltare naţională/ regională/ judeţeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiţii, precum şi copia hotărârii de aprobare a strategiei. Se va depune odată cu Cererea de 

Finanțare. 

16. Proiectul 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. Se va depune în faza de contractare. 
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17. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. Se va depune în 

faza de contractare. 

18. Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor Cererilor de Plată, inclusiv cea pentru 

decontarea TVA unde este cazul. Se va depune în faza de contractare. 

19. Cazier fiscal al solicitantului. Se va depune în faza de contractare. 

20. Dovada achitarii integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de 

întârziere, dacă este cazul. Se va depune în faza de contractare. 

21. Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului de 

raportare catre GAL (Anexa 6 din Ghidul Solicitantului). Se va depune odată cu Cererea 

de Finanțare. 

22. Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de acord 

verificare si monitorizare (Anexa 5 din Ghidul Solicitantului). Se va depune odată cu 

Cererea de Finanțare. 

23. Declaratie incadrare in categoria de IMM (Anexa 7 din Ghidul Solicitantului). Se va 

depune odată cu Cererea de Finanțare doar dacă proiectul impune. 

24. Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate (Anexa 8 din Ghidul 

Solicitantului). Se va depune odată cu Cererea de Finanțare. 

25. Declaratie privind prelucrare datelor cu caracter personal (Anexa 10 din Ghidul 

Solicitantului). Se va depune odată cu Cererea de Finanțare. 

26. Alte documente justificative (se vor specifica 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. 

 

7. Cerinţele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

 

Pentru proiectele de investiţii 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 

Se vor verifica actele juridice de înfiinţare şi funcţionare, specifice fiecărei categorii de 

solicitanţi. 

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

Cerinţa de mai sus va face obiectul Declaraţiei de eligibilitate, document care se găseşte în 

anexele prezentului Ghid, disponibil pe site-ul GAL, care se va anexa la Cererea de Finanţare; 

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreţinerea/mentenanţa şi funcţionarea 

investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăţi; 
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Prin acţiunile propuse în proiect trebuie să se asigure Fezabilitatea proiectului şi continuitatea 

activităţii după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuţie şi monitorizare a 

proiectului. 

 

 Investiţia să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură 

Se va verifica Cererea de Finanţare, dacă investiţia se încadrează în cel puţin unul din tipurile 

de sprijin prevăzute prin măsură. 

 

 Investiţia trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală şi/sau judeţeană 

aprobată; 

Prin Studiul de Fezabilitate, proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-

economică a investiţiei; 

 

 Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul reprezentat de GAL TIMIŞUL DE 

CENTRU 

Se va verifica dacă investiția se realizează la nivelul localităților componente ale GAL 

Timișul de Centru. Documente verificate: secțiunea din cererea de finanțare legată de 

amplasamentul proiectului și al investiției vizată prin acesta, Memoriul Justificativ/Studiul de 

Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, Inventarul bunurilor ce 

aparţin domeniului public al comunei/comunelor, Hotărârea/hotărârile Consiliului Local 

privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar, avizul administratorului 

terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este 

cazul), Documente doveditoare privind dreptul de prorietate sau de creanță. 

 

Pentru proiectele de servicii 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 

Se vor verifica actele juridice de înfiinţare şi funcţionare, specifice fiecărei categorii de 

solicitanţi. 

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

Cerinţa de mai sus va face obiectul Declaraţiei de eligibilitate, document care se găseşte în  

anexele prezentului Ghid, disponibil pe site-ul GAL, care se va anexa la Cererea de Finanţare; 

 

 Solicitantul se angajează să asigure elaborarea studiilor în termen de maxim 2 ani de la 

ultima plată 

Se verifică Declaraţia pe propria răsundere/ Hotărârea consiliului local (consiliilor locale în 

cazul ADI)/ Hotărârea Adunării Generale aferente, precum și Studiul de Fezabilitate / 

Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii / Memoriu justificativ. 

 

 Investiţia să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură 

Se va verifica Cererea de Finanţare, dacă investiţia se încadrează în cel puţin unul din tipurile 

de sprijin prevăzute prin măsură. 

 

 Investiţia trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală, iar dacă aceasta nu 

existăva ţine cont de strategia de dezvoltare judeţeană şi/sau naţională aprobată 



 

8 

 

Prin Studiul de Fezabilitate, proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-

economică a investiţiei; 

 

 Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul reprezentat de GAL TIMIŞUL DE 

CENTRU; 

Se va verifica dacă investiția se realizează la nivelul localităților componente ale GAL 

Timișul de Centru. Documente verificate: secțiunea din cererea de finanțare legată de 

amplasamentul proiectului și al investiției vizată prin acesta, Memoriul Justificativ/Studiul 

de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, Inventarul 

bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, Hotărârea/hotărârile 

Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar, avizul 

administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de 

primarie (dacă este cazul), Documente doveditoare privind dreptul de prorietate sau de 

creanță. 

 

8.  Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL: 

Procedura de selecţie nediscriminatorie şi transparentă a proiectelor este stabilită în 

SDL de către GAL şi este aprobată de AM prin selecţia strategiei. Procedura de selecţie este 

publicată, în vederea asigurării transparenţei, pe pagina web a GAL Timişul de Centru 

(www.timisuldecentru.ro). 

Angajaţii GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie 

pentru proiectele declarate eligibile. Aceasta cuprinde toate criteriile de selecţie ale măsurii 

în care se încadrează proiectul şi punctajul obţinut. Fişele de verificare ale conformităţii, 

eligibilităţii, fişa verificării pe teren şi a criteriilor de selecţie trebuie să fie datate şi să 

prezinte numele şi semnătura a doi angajaţi din cadrul GAL, implicaţi în procesul de 

evaluare a proiectelor, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la încheierea 

termenului de depunere a proiectelor, în cazul în care nu au fost solicitate informaţii 

suplimentare. Astfel GAL va elabora Raportul de Selecţie Intermediar în max. 40 de zile 

lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a proiectelor. 

Expertul verificator poate să solicite informaţii suplimentare în etapa de verificare a 

eligibilităţii, dacă este cazul, în următoarele situaţii: 

− informaţiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate; 

− prezentarea unor informaţii contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de 

Finanţare; 

− necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea Cererii de Finanţare; 

− necesitatea corectării bugetului indicativ. 

Termenul de răspuns la solicitarea de informaţii suplimentare nu poate depăşi 5 zile 

începând cu ziua următoare de la primirea formularului E3.4L de către solicitant. În situaţii 

excepţionale, se pot solicita şi alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii 

răspunsului la informaţiile suplimentare solicitate iniţial. 

Reprezentanţii GAL Timişul de Centru pot realiza vizite pe teren la amplasamentul 

proiectului (înştiinţând, în prealabil solicitantul) pentru toate proiectele depuse. Verificarea 
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pe teren se va face în conformitate cu prevederile procedurale aferente acestei etape din cadrul 

Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare. 

Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL Timişul de Centru vor respecta 

principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care 

completează şi un angajat care verifică. 

Verificarea finală a proiectelor va fi realizată de Comitetul de Selecţie care semnează 

şi Raportul de Selecţie cu privire la rezultatul procesului de evaluare şi selectare. 

Comitetul de selecţie şi Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor este stabilit de către 

organele de decizie (Adunarea Generală/Consiliul Director). Comitetul de selecţie a 

proiectelor este format din 7 membri ai parteneriatului Grupului de Acţiune Locală Timişul 

de Centru. 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor este formată din 5 membri ai parteneriatului 

Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru. Pentru fiecare membru al comitetului de 

selecţie şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va stabili de asemenea, un membru 

supleant. În situaţia în care persoana desemnată în Comitetul de Selecţie/Comisia de 

Soluţionare a Contestaţiilor nu poate participa la lucrările unei sesiuni de selecţie, înlocuirea 

acesteia se face prin convocarea supleantului care va prelua atribuţiile titularului. Membrii 

supleanţi ai Comitetului de Selecţie/Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor pot fi parteneri 

publici, parteneri privaţi, societate civilă respectiv persoane fizice relevante. Comitetul de 

Selecţie/Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor trebuie să fie constituit din minimum 51% 

reprezentanţi ai mediului privat şi ai societăţii civile (inclusiv persoane fizice relevante – 

maximum 5%), şi maximum 25% entităţi provenite din mediul urban. Componenţa 

Comitetului de Selecţie/Comisiei de Soluţion are a Contestaţiilor şi membri supleanţi poate 

fi modificată prin hotărârea Adunării Generale/Consiliul Director, păstrând în formă identică 

natura comitetului de selecţie mai sus menţionată cu privire la constituirea acestora. 

Obligaţile Comitetului de Selecţie a proiectelor: 

- Fiecare membru al Comitetului de Selecţie respectă condiţiile de evitare a 

Conflictelor de interese şi semnează o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate privind 

evitarea conflictelor de interese (inclusiv experţii tehnici care verifică şi semnează proiectele 

verificate) 

- Verifică proiectele propuse pentru selecţie de către experţii tehnici, decide cu 

privire la proiectele care vor fi finanţate în cadrul strategiei de dezvoltare locală, respectiv 

studiază şi semnează rapoartele de selecţie a sesiunii. 

Obligaţiile Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor: 

- Fiecare membru al Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor respectă condiţiile de 

evitare a Conflictelor de interese şi semnează o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate 

privind evitarea conflictelor de interese; 

- Verifică conformitatea şi eligibilitatea contestaţiilor, decide cu privire la aprobarea 

sau respingerea proiectelor respective, semnează rapoartele de contestaţie întocmite de către 

experţii tehnici. 

La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 
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membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate 

civilă. 

GAL Timişul de Centru va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de 

evaluare şi selecţie cu transmiterea unei Notificări şi va publica pe pagina proprie de web 

Raportul de Selecţie Intermediar şi îl va afişa la sediul GAL-ului. Notificările transmise 

solicitanţilor vor conţine motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile şi/sau selectate - 

se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut 

pentru fiecare criteriu de selecţie - precum şi perioada de depunere şi soluţionare a 

contestaţiilor. Contestaţiile primite vor fi analizate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi 

neselectate, pot depune contestaţii la biroul administrativ GAL Timişul de Centru în 

maximum 5 zile calendaristice de la data primirii notificării sau în maximum 10 zile 

lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie Intermediar pe pagina de web a GAL. 

În maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor se va 

anunţa raportul de soluţionare a contestaţiilor şi Raportul de Selecţie pe site-ul GAL-ului şi 

prin afişare la sediul GAL. 

PARTENERI PUBLICI 28,57 % 

Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 

COMUNA SÎNMIHAIU ROMÂN MEMBRU AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ 

COMUNA TORMAC MEMBRU AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ 

COMUNA NIŢCHIDORF 
MEMBRU 

SUPLEANT 
AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ 

COMUNA PECIU NOU 
MEMBRU 

SUPLEANT 
AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ 

PARTENERI PRIVAŢI 42,86  % 

Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 

DR. BOBIC NARCIS SRL MEMBRU Activităţi veterinare 

DEN-DY-DEN SRL  MEMBRU Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

GRUP SIN ELECTRIC SRL MEMBRU Lucrări de instalaţii electrice 

AGRONICULA SRL 

MEMBRU 
SUPLEANT 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase si a plantelor producatoare de 

seminte oleaginoase 

EUROPEAN PURCHASING CONSULT 
SRL 

MEMBRU 
SUPLEANT 

Intermedieri în comerţ cu produse diverse 

ROXINOV CONSTRUCT SRL 
MEMBRU 

SUPLEANT 
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 

nerezidenţiale 

SOCIETATE CIVILĂ 28,57   % 

Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 

ASOCIAŢIA TIMIŞUL VERDE MEMBRU 
Asociaţia reprezintă domeniul protecţiei 

mediului 

ASOCIAŢIA EUROPA DE STUDII 

POLITICE ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ  
MEMBRU Dezvoltare personală şi educaţională 

ASOCIAŢIA CULTURALA GHIOCELUL 
GIROC 

MEMBRU 
SUPLEANT 

Asociaţia promovează valorile culturale şi 
tradiţionale locale 

ASOCIAŢIA LUNCA POGĂNIŞULUI 
MEMBRU 

SUPLEANT 
Dezvoltare comunitară 

PERSOANE FIZICE 0   % 
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Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 

   

 

9.  Criteriile de selecţie 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos menţionate, 

iar sistemul de punctare este următorul: 

Nr. crt. Criterii de selecţie Punctaj 

1. Numărul de locuitori care beneficiază de 

servicii/infrastructură îmbunătăţită 

max. 25 

Minim 200 locuitori 25 

Minim 100 locuitori 20 

Minim 50 locuitori 15 

2. Investiţia include măsuri de îmbunătăţire  a 

calităţii mediului inconjurător şi de crestere a 

eficienţei energetice 

25 

3. Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează 

energie regenerabilă 

25 

4. Solicitanţii care nu au primit anterior sprijin 

comunitar pentru o investiţie similară 

25 

TOTAL 100 puncte 

   Punctajul minim este de 15 puncte. 

Criterii de departajare: 

În cazul în care există proiecte cu punctaj egal se va utiliza regula primul venit, primul servit. 

Metodologia de verificare a criteriilor de selecţie 

1. Numărul de locuitori care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătăţită  

Documente care se verifică/documente justificative: 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate.  

Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 
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2. Investiţia include măsuri de îmbunătăţire  a calităţii mediului inconjurător şi de 

crestere a eficienţei energetice  

Ca şi exemplu: pot fi punctate proiectele care includ investitii pentru eficientizarea utilizării 

resurselor de tipul energie sau apă (reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat in clădiri, 

reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum), 

reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii. 

Documente care se verifică/documente justificative: 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este descris în detaliu în Studiul de 

Fezabilitate. 

Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

3. Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă  

Ca şi exemplu: pot fi punctate proiectele care includ investitii de producere a energiei din surse 

regenerabile (biomasă, biogaz), utilizarea energiei solare pentru producerea de caldură şi 

electricitate 

Documente care se verifică/documente justificative: 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este descris în detaliu în Studiul de 

Fezabilitate. 

Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

4. Solicitanţii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară 

În contextul acestui criteriu de selecţie, printr-un proiect similar se înţelege o investiţie în orice 

fel de structură de tip social – medical (de exemplu centru comunitar, centru de zi). 

Documente care se verifică/documente justificative: 

Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate. 

Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

 

Atenţie! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât 

la faza de implementare a proiectului cât şi in perioada de monitorizare, activităţi pentru care 

cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 

În situaţia în care la verificarea oricărei Cereri de Plată, sau în verificările efectuate in 

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. 
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10. Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie: 

Anunţarea rezultatelor se va face în termen de 20 de zile lucrătoare (în cazul în care nu 

au fost solicitate informaţii suplimentare) de la încheierea termenului de depunere a proiectelor 

prin Raportul de Selecţie Intermediar aprobat de către Comitetul de Selecţie al GAL. Raportul 

va fi publicat pe pagina de internet a GAL-lui. Şi afişat la sediul GAL. Toţi solicitanţii vor fi 

notificaţi în scris despre rezultatele evaluării proiectelor şi despre modul şi perioada dreptului 

de contestaţie. 

Contestaţii privind decizia de finanţare a proiectelor pot fi depuse la sediul GAL în 

termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea notificării asupra rezultatului selecţiei. În 

maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor se va 

anunţa rezultatul final al selecţiei de proiecte a acesteti sesiuni prin publicarea Raportului de 

selecţie Final pe site-ul GAL –ului şi prin afişare la sediul GAL. Solicitanţii care au depus 

contestaţie vor fi notificaţi în scris despre rezultatul soluţionării contestaţiilor. 

Proiectele trebuie realizate în aria acoperită de GAL TIMIŞUL DE CENTRU. 

Teritoriul acoperit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru include 15 

localităţi, din care 14 localităţi (2 oraşe – Ciacova şi Buziaş şi 12 comune – Tormac, Sînmihaiu 

Român, Moşniţa Nouă, Niţchidorf, Şag, Parţa, Giroc, Ghiroda, Chevereşu Mare, Giulvăz, 

Sacoşu Turcesc şi Peciu Nou) fac parte din judeţul Timiş şi o localitate – Vermeş care face 

parte din judeţul Caraş – Severin. 

Beneficiarii au obligaţia de a raporta către GAL toate plăţile autorizate şi rambursate 

în cadrul proiectelor selectate, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiari. Raportarea se va 

realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii, 

în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii. Modelul de declaraţie prin care  

beneficiarul va face raportarea se poate procura din biroul tehnic al GAL sau se poate descărca 

de pe pagina de internet a GAL-ului din documentaţia aferentă apelului de selecţie.  

  11. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine mai multe informaţii:  

- la Sediul Administrativ al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru, din 

comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Judeţul Timiş, Cod poştal 307200. 

- pe site-ul Asociaţiei: timisuldecentru.ro 

- la adresa de email: contact@timisuldecentru.ro 

 

GAL are obligația de a lansa apeluri de selecție adresate entităților interesate și de a întreprinde 

toate demersurile pentru a asigura implementarea până la finalul anului 2023, inclusiv depunerea 

și efectuarea ultimei plăți, a cel puțin un proiect pentru fiecare din aceste măsuri. 
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