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Organizațiile societății civile sunt motorul dezvoltării comunității rurale în colaborare cu 
autoritățile locale. Activitatea lor poate fi mai complementară în cazul în care activitatea 
acestor organizații pot fi incubate în centre de resurse ale societății civile. Incubarea 
organizațiilor societății civile poate induca dezvoltarea viabilă și sustenabilă în mediul 
rural. Nivelul de activitate al societății civile demonstrează faptul că populația locală are 
voința de a influența formarea propriilor condiții de viață. Implicarea ONG-urilor în 
dezvoltarea mediului rural va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice. 
 
Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 

• consolidarea societății civile; 
• participarea activă a societății civile în dezvoltarea comunității; 
• implicarea societății civile în dezvoltarea echilibrată a mediului rural; 
• crearea și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea durabilă a comunității 

rurale; 
• creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii 

îmbunătățite. 
 

Data lansării apelului de selecție: 01 octombrie 2019 

Data limită de depunere a proiectelor: 11 octombrie 2019, ora 14,00. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect de 
importanță locală este 10.000 euro/proiect, respectiv 100.000 euro/proiect pentru 
realizarea centrelor de resurse din totalul cheltuielilor eligibile. 
 
Intensitatea finanțării:  
Ponderea maximă a intensității sprijinului este:  
• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;  
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 
  
Fondul total disponibil pentru sesiunea octombrie 2019: 17.264 Euro  

 

             Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

• Sediul Asociaţiei LEADER „Csík” din Siculeni nr. 45, județul Harghita, în intervalul 
orar de luni până vineri 9:00-14:00 

 

Fondul disponibil: 

• Fondul total disponibil pentru sesiunea octombrie 2019: 17.264 Euro  

• Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  

• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;  
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• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

 

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): 

Beneficiarii direcți sunt: 

• ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
• Instituții de cult conform legislației în vigoare. 
Beneficiari indirecți (grup țintă): 

• populația locală; 

 

Tip de sprijin  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, în cazul proiectelor 
de investiții. 

 

 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile : 

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

În cadrul submăsurii, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale pentru: 
Investiții în active corporale: 

- Înființarea, dezvoltarea și dotarea infrastructurii centrelor de resurse ale societății 
civile; 

- Reabilitarea și/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății 
civile; 

- Amenajarea și/sau dotarea spațiilor de agrement și de sport cu interes local; 
- Dotarea centrelor multifuncționale pentru asigurarea serviciilor sociale locale de 

bază realizate în parteneriat cu autoritățile publice locale; 
- Construirea, reabilitarea și/sau dotarea unităţilor pentru situaţii de urgenţă. 

 
Investiții în active necorporale: 

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

- Onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți , inclusiv studiile de fezabilitate 
în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 
construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd achiziția 
simplă. 
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• modelul Cererii de finanțare se găsește pe site-ul GAL: www.csikleader.ro, 

• Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului 
solicitantului elaborat de către GAL: 

 

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriu justificativ (în cazul proiectelor fără construcții-montaj), 
întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii.  

Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea 
rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere 
prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită. 

Pentru categoriile de bunuri/ servicii care nu se regăsesc în Baza de date privind prețurile 
de referință din pagina AFIR, solicitantul va prezenta câte o ofertă 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. 

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în 
condiţiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si completările ulterioare, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  În Cererea de Finanţare trebuie specificat 
numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în Certificatul de Urbanism. 

3. Documente pentru sediul, terenurile și/sau clădirile aferente realizării 
investițiilor:  

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de 
utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:  

a) Dreptul de proprietate privată  

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile 
constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv 
translativ sau declarativ de proprietate, precum:  

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, 
donație, schimb, etc;  

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-
judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 
10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării 

http://www.csikleader.ro/
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sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de 
construcție prevăzute prin proiect, în copie.  

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind 
retrocedarea.  

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă 
de concedent care să specifice:  

- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 
acestui proces;  

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a 
redevenţei şi alte clauze.  

c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 
ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării 
sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de 
construcție prevăzute prin proiect, în copie. 

Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi 
documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară 
(extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în 
cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de 
valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără 
montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții 
asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor 
prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 
depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:  

a) dreptul de proprietate privată,  

b) dreptul de concesiune,  

c) dreptul de superficie,  

d) dreptul de uzufruct;  

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  

f) împrumutul de folosință (comodat)  

g) dreptul de închiriere/locațiune.  

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, 
contract de comodat.  

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui 
criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării 
prezentului ghid.  

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiţii 
(situaţii) de mai jos:  
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A. vor fi însoțite de:  

- Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de 
cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte 
înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de 
OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea 
depunerii proiectului)  

SAU  

B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate 
publica sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.  

Atenție! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar 
public.  

Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini 
(ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei 
şi graficul de rambursare a creditului. 

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

5.1 Hotărârea Adunării Generale/Consiliului Director cu referire la 
însuşirea/aprobarea următoarelor puncte (obligatorii): 

- necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 
- lucrările vor fi prevăzute în buget pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul 

obţinerii finanţării; 
- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 
- numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi  
- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
- nominalizarea reprezentantului legal al proiectului pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului. 
- Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

5.2 Actul de înfiinţare şi statutului organizației 

Din actul de înfiinţare şi statutului organizației trebuie să reiasă că obiectivele 
asociației/fundației includ şi investiţiile specifice submăsurii M11/6B al Asociației 
LEADER ”Csík”. 

Asociațiile vor atașa inclusiv extrasul din Registrul special de la Judecătorie – nu mai 
vechi de 30 de zile. 

6. Certificat de înregistrare fiscală 

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 investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista 
cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru 
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solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 
pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

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

sau 

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

10. 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. 

11. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice 
strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, 
corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a 
strategiei. 

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

13. Extras de cont care confirma cofinanțarea investiției, dacă este cazul. 

14. Alte documente justificative: 

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

14.2 pentru a aplica pentru sprijin de 100.000 euro (centre de resurse), solicitantul va 
atașa cererii de finanțare Hotărâre de Adunare Generală de la Asociația Microregională 
din care face parte comuna aplicantă, prin care se dovedește că centrul de resurse 
deservește teritoriul LEADER în întregime. 

14.3 declarația solicitantului că nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similară (același tip de investiție în aceeași locație) 

14.4 construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze 
arhitectura specifică  locală şi să prezintă dovada participării la un eveniment de 
animare/informare realizat de un membru al comitetul arhitecţilor contractați de GAL 
LEADER „Csík”. În acest sens, solicitantul va anexa dovada participării emis de arhitecții 
contractanți de GAL „Csík”, dacă este cazul. 

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

14.6 Specimen de semnătură 

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

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate  
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• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER ”Csík”; 
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 
• Consultarea prealabilă de către potențialii beneficiari la proiectele care includ 

construcții încă de la începerea elaborării acestora a Comitetului arhitecţilor 
desemnați și contractați de către GAL. 

 

Criterii de selecție  

• Experiența relevantă în domeniu; 
• Proiecte realizate în parteneriat; 
• Proiecte de construcții, renovare, echipare cu soluții de energie regenerabilă; 
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
• Solicitanții care nu au mai beneficiat sprijin în cadrul acestei măsuri; 
 

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 „Csík”, 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 Ghiul Solicitantului pentru măsura M11/6B 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 
proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia 
de verificare a acestora: 

Nr. 
criteriu 

Denumire criteriu Punctaj acordat 

1 Experiența relevantă în domeniu 30 puncte 

2 Proiecte realizate în parteneriat  10 puncte 

3 Proiecte de construcții, renovare, echipare 
cu soluții de energie regenerabilă 

5 puncte 

4 Solicitanții care nu au primit anterior 
sprijin comunitar pentru o investiție 
similară 

20 puncte 

5 Solicitanții care nu au mai beneficiat 
sprijin în cadrul acestei măsuri 

35 puncte 

TOTAL  100 puncte 
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 Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obțină un punctaj minim de 30 de puncte. 

 

Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului: 

 
S1 – Experiența relevantă în domeniu 
Beneficiarul descrie prin Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ activitatea 
relevantă din punctul de vedere al obiectivelor propuse prin proiect desfășurată pe 
ultimele 3 ani (de ex. particiare la evenimente culturale, sportive, numărul și tipul 
intervențiilor, etc.).  Pentru acest criteriu se acordă 30 puncte.  
S2 – Proiecte realizate în parteneriat  
Solicitantul anexează cererii de finanțare contract/acord de parteneriat/de cooperare, 
care dovedește faptul, că proiectul va fi realizat în parteneriat cu cel puțin o entitate 
constituită juridic, sau vor beneficia împreună din rezultatele proiectului 

Pentru a aplica pentru sprijin de 100.000 euro (centre de resurse), solicitantul va atașa 
cererii de finanțare Hotărâre de Adunare Generală de la Asociația Microregională din care 
face parte comuna aplicantă, prin care se dovedește că centrul de resurse deservește 
teritoriul LEADER în întregime. 

S3 – Proiecte de construcții, renovare, echipare cu soluții de energie regenerabilă 

Măsura oferă posibilitatea de construire, reabilitare sediilor pentru beneficiari. Optarea 
pentru construcții, precum utilizarea soluțiilor care conduc la eficientizarea consumului 
de energie și sunt sprijiniți și înființarea sistemelor care utilizează sisteme regenerabile.  
Astfel investițiile, care includ orice formă a utilizării resurselor de energie regenerabilă 
sau de eficiență energetică incluse în Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ, 
primesc 5 puncte. 

S4 – Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similară 

Solicitantul prezintă în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ/Cerere de finanțare 
proiectele pentru care a primit finanțare interior depunerii prezentei Cereri de finanțare, 
precum și o declarație că nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similară (același tip de investiție în aceeași locație). Solicitantul primește 20 puncte 
pentru acest criteriu. În cazul în care a primit anterior sprijin comunitar pentru o 
investiție similară (același tip de investiție în aceeași locație) primește punctaj 0 la acest 
criteriu.  

S5 – Solicitanții care nu au mai beneficiat de sprijin în cadrul acestei măsuri 
Dacă solicitantul nu a primit sprijin în cadrul măsurii, primește 35 puncte.  Un solicitant 
poate să depună un al doilea proiect în cadrul acestei măsuri, dar pierde punctajul acordat 
la acest criteriu de selecție. Punctajul poate fi acordat solicitanților, care nu au mai depus 
proiecte în cadrul acestei măsuri. Excepție fac proiectele retrase/neconforme/neeligibile 
redepuse printr-un alt  proiect, dar numai în cadrul unei sesiuni lunare următoare.  
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Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este 
același pentru mai multe proiecte: 

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

1. valoarea totală a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare, în limita 
valorii totale a apelului de selecţie  

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

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării 
Generale a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD); 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 
solicitanților, publicarea Raportului de Selecție): GAL postează pe site-ul său Raportul 
de selecţie cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării raportului de selecţie. 

 În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica 
solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, în scris sau email, cu confirmare 
de primire din partea solicitantului. 

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

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

 Web: www.csikleader.ro 

 Tel: 0745-654922, 0266-379045 

mailto:office@csikleader.ro
http://www.csikleader.ro/
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