APEL DE SELECȚIE

MĂSURA 1/6C
Investiții privind infrastructura de broadband
1. Data lansării apelului de selecție: 28 august 2017
2. Data limită de depunere a proiectelor este 27 octombrie 2017, ora 16:00.
3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Dosarul Cererii de finanţare conţine
Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, va fi depus, în format letric şi scanat
pe suport CD, la sediul GAL – Asociaţia Microregională Ţara Făgetului, localitatea Dumbrava, nr.
157, comuna Dumbrava, judeţ Timiş, în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 –
14:00. În ultima zi a sesiunii proiectele se depun până la ora 16.
4. Fondul total disponibil alocat în această sesiune este de 100.000 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect de este 100.000
euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 90%.
5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții se regăsește la adresa
www.tarafagetului.ro, la secțiunea aferentă măsurii 1/6C.
6. Documentele pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în
conformitate cu fișa măsurii din SDL și Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 1/6C,
sunt următoare:
1. Studiul de fezabilitate însoțit de avizul tehnic INSCC / DALI/ Memoriu justificativ, 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.
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Important! Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet
la adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii SF/DALI/MJ.
2. Situațiile financiare pentru anii n, n-1 și n-2, unde n este anul anterior depunerii cererii de finanțare
(rezultatul de exploatare din bilanț să nu fie negativ), din care rezultatul operațional să nu fie negativ,
sau situațiile financiare prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare, sau declarația
de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au desfașurat
activitate anterior depunerii proiectului.
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.154/2012 privind regimul infrastructurii
reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare și dacă este cazul
3.2. Acorduri de interconectare în condițiile Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a
rețelelor de comunicații electronice
Pentru investițiile care prevăd lucrari 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, (dobîndit 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.
4. Inventarul bunurilor
4.1 Pentru comune și ADI 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.
şi
4.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în
sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției 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, adică să fi fost supusă
controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii
și/sau
4.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de
primarie (dacă este cazul)
Important! HCL de modificare/completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la
inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului).
5.Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale pentru ADI/ONG, 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 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.)
•
numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcți
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•
Agentii economici deserviți direct de investiție(dacă este cazul, numar și denumire)
•
nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei/ADI pentru relaţia cu GAL şi
AFIR în derularea proiectului.
•
Angajamentul de asigurare a cofinanţării, dacă este cazul.
6. Certificat 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,
eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG sau în situaţia în care
investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul
reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ .
7. Documente care atestă cofinanțarea
7.1. Declarație pe propria răspundere privind confinanțarea (Anexa 6)
7.2 Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii și ale contului aferent proiectului
FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).
Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.
8. Adeverință de la primărie cu nr. de gospodării/instituții/agenti economici în zona albă în care se
implementează proiectul.
9. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului care specifică faptul că solicitantul are
codul CAEN conform activității pentru care solicită finanțare, existența sediului și punctului de lucru
(dacă este cazul), în teritoriul GAL și că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare,
reorganizare judiciară sau faliment.
10. Declarație privind încadrarea în categoria IMM (Anexa 8)
11. Certificat de înregistrate fiscală
12. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă / Certificat de
înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
13. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG
14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va
cuprinde 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.
15. Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr.
987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații
electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de ANCOM
pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru situațiia în care
solicitanul FEADER este deja autorizat.
16. Declarație privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesați sa-și dezvolte propria rețea de
acces, în condițiile pieței și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul măsurii, în
limita capacităților tehnice disponibile ( Anexa 7)
17. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în categoria „intreprindere in dificultate”
(Anexa 9)
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18. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică,
sau
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate publică, dacă este
cazul.
19. 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, investitia va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și
pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
20. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului
21. Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere,
dacă este cazul.
22. Extras din strategie, care confirmă dacă investiţia este în corelare cu orice startegie de dezvoltare
naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii precum şi
copia hotîrârii de aprobare a strategiei
23. Adresă de la primăriile comunelor de care aparțin localitățile (satele) unde urmează să se efectueze
investiția, 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.
Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze proiectul de investiții,
solicitantul sprijinului financiar trebuie să solicite de la primăriile comunelor de care aparțin
localitățile (satele) respective, o adresă 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. Adresa prin care primăria confirmă faptul că nu a
emis o astfel de autorizație de construire, se depune la dosarul cererii de finanțare. În caz contrar
localitatea respectivă nu este eligibilă.”
24. Adresă de la ANCOM privind încadrarea localității unde se realizează investiția, în lista zonelor
albe (LZA).
25. Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului de raportare catre GAL
(Anexa 4)
25. Declaratie privind ajutorul de minimis (Anexa 10)
26.Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).
7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul, sunt
următoarele:
1. Solicitantul face parte din categoria de beneficiari eligibili
Se vor verifica actele juridice de înfiinţare şi funcţionare, specifice fiecărei categorii de solicitanţi,
certificat de înregistrare fiscală, declarație pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile
fiscale restante din cererea de finanțare.
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2. Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani,
de la ultima plată.
Se va verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/sau
Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant.
3. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată
Se va verifica Declarația pe propria răspundere (Anexa 9), alte documente specifice, după caz,
fiecărei categorii de solicitanți.
4. Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura din cadrul
SDL.
Se va verifica Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/
Memoriu justificativ; Fișa măsurii din SDL; Avizul tehnic al INSCC.
5. Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ regională/ judeţeană/
locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii .
Se va verifica Extrasul din strategie care confirma ca investiția este în corelare cu orice strategie de
dezvoltare națională / regională/ județeană / locală, corespunzătoare domeniului de investiții
Copia hotararii de aprobare a strategiei; Se va verifica Avizul tehnic al INSCC, secțiunea referitoare la
respectarea specificațiilor tehnice prevăzute de Strategia Națională Agenda Digitală România 2020.
6. Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General.
Se va verifica Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism
faza PUG: în situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, Certificatul de
Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ.
7. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia:
Se va verifica Hotărârea consiliului local (consiliilor locale în cazul ADI), Hotărârea Adunarii
generala aferent ONG, Studiul de Fezabilitate/DALI/MJ; Avizul tehnic al INSCC.
8. Investiţia prevazută prin proiect va fi realizata în teritoriul GAL fara acoperire broadband la punct
fix.
Se va verifica Lista Zonelor Albe, actualizată în ianuarie 2017 de către ANCOM la solicitarea AM
PNDR, Studiul de fezabilitate, Adresa din partea primariei 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; Adresă de la ANCOM privind
încadrarea localității unde se realizează investiția, în lista zonelor albe (LZA).
9. Solicitanţii trebuie sa prezinte toate avizele/acordurile şi autorizaţiile necesare investiţiei.
Se vor verifica: Avizul tehnic al INSCC; Adresă de la ANCOM privind încadrarea localității unde se
realizează investiția, în lista zonelor albe (LZA) ; Notificare DSP; Notificare DSVSA.
10. Beneficiarul ajutorului „de minimis” va oferi acces în condiţiile pieţei şi nediscriminatoriu la
reţelele de distribuţie finanţate în cadrul acestei masuri, tuturor operatorilor interesaţi sa-şi dezvolte
propria reţea de acces, în limita capacitaţilor tehnice disponibile şi urmare a unei cereri exprese din
partea acestora.
Se va verifica Declaraţia pe propria răspundere (Anexa 10).
11. Viteza de transfer pe care solicitantul/solicitanţii sprijinului trebuie să o asigure va fi în
conformitate cu prevederile Strategiei Naționale Agenda Digitală 2020, respectiv o viteză de transfer
de minimum 30 Mbps partajat atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice.
Se vor verifica: Studiul de Fezabilitate /DALI/Memoriu justificativ, Avizul tehnic al INSCC, Adresă
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de la ANCOM privind încadrarea localității unde se realizează investiția, în lista zonelor albe (LZA).
8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL este în conformitate cu Ghidul
solicitantului aferent măsurii 1/6C și cu Strategia de dezvoltare Locală a Asociației Microregionale
Țara Făgetului.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe pagina web a GAL
într-o secțiune distinctă.
9. Criteriile de selecţie.
Pentru această măsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect
nu poate intra la finanţare.
Nr.crt.
Criteriul de selecție
Punctaj
Metodologie de
punctare
1
Investiția propusă se adresează
Maxim 50 de puncte
Lista zonelor
unui numarăr cât mai mare de
albe(LZA)
gospodării
Minim 20 de gospodării vor
20 pct.
SF/MJ
beneficia de servicii
Minim 30 de gospodării vor
beneficia de servicii
50 pct.
2
Proiectele a căror soluție
Maxim 50 de puncte
tehnică oferă cea mai mare
SF/MJ
viteză de transfer a datelor
pentru utilizatorul final
Viteza de transfer pe care
solicitantul/solicitanţii sprijinului
20 pct.
trebuie să o asigure va fi în
conformitate cu prevederile
Strategiei Naționale Agenda
Digitală 2020, respectiv o viteză
de transfer de minimum 30 Mbps
Viteza de transfer pe care
solicitantul/solicitanţii sprijinului
trebuie să o asigure va fi în
conformitate cu prevederile
Strategiei Naționale Agenda
Digitală 2020, respectiv o viteză
de transfer de minimum 50 Mbps
Total

50 pct.

100 pct.

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea
Raportului de Selecție):
După publicarea raportului de evaluare, toti solicitantii vor fi notificati prin email, fax sau poștă.
În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul www.tarafagetului.ro a Raportului de
contestaţii se va realiza selecţia proiectelor, astfel se va întocmi Raportul de selecţie final.
11. Solicitanții pot obține informații detaliate la sediul GAL din sat Dumbrava, comuna Dumbrava, nr.
157, în intervalul orar 08:00-14:00, la tel: 0256 - 325 721 sau la adresa de e-mail:
galtarafagetului@tarafagetului.ro.
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