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ANUNȚ DETALIAT 

privind prelungirea sesiunii 1/2017 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii: 

 

M8/7.3. SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ, INCLUSIV 
CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA, ȘI EXTINDEREA ACESTEIA, INFRASTRUCTURA PASIVĂ 

DE BANDĂ LARGĂ ȘI FURNIZAREA ACCESULUI LA BANDĂ LARGĂ, PRECUM ȘI E-
GUVERNARE PUBLICĂ 

 

conform priorităților descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului 
omogen Poarta Almăjului, implementată de Grupul de Acțiune Locală, Asociația 

Poarta Almăjului. 

Măsura lansată prin apelul de 
selecție: 

M8/7.3. 
Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, 

inclusiv crearea, îmbunătățirea, și extinderea 
acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și 
furnizarea accesului la bandă largă, precum și E-

Guvernare publică 

Data lansării apelului de 
selecție: 

30.06.2017 

Data limita de depunere a 
proiectelor: 

Pana la epuizarea fondurilor 

Locul si intervalul orar în care 
se pot depune proiectele: 

Locul  de depunere a proiectelor: 
 

Sediul Asociației Poarta Almăjului din România, 
Județul Caraș Severin, Comuna Iablanița, Sat Petnic, 

Numărul 1, 
 

Intervalul orar de depunere a proiectelor: 
 

Zilnic, de luni până vineri, între orele  
09:00-16:00 

Fondul disponibil alocat în 
sesiunea curentă 

Alocarea financiară totală la nivelul sesiunii: 
 

96.224 euro 
 
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru 
finanțarea unui proiect va respecta cuantumul 
maxim prevăzut în fișa tehnică a Măsurii din SDL, 
respectiv: 
 

96.224 euro 
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Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea 
aprobată de DG AM PNDR pentru Măsura M8/7.3., prin 
aprobarea SDL, respectiv: 
 

100% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Modelul de cerere de 
finanțarea pe care trebuie să 
îl folosească solicitanții 
(versiune editabilă) 

Modelul de Cerere de Finanțare pe care îl vor folosi 
solicitanții se regăsește pe pagina web 
www.poartaalmajului.ro și constituie o adaptare în 
format editabil a modelului de cerere de finanțare 
aplicabil sM 7.2 din PNDR, particularizat la nivelul M 
8/7.3., conform recomandărilor din Anexa 1 la Ghid 
sM. 19.2 – versiunea 01. 
 

Utilizarea modelului de cerere de finanțare disponibil 
pe web-site-ul www.poartaalmajului.ro este 
obligatorie 

Beneficiarii eligibili pentru 
sprijinul acordat prin Măsura 
M8/7.3 
 

 agenții economici care se încadrează în categoria 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform 
legislației în vigoare Legea 346/2004 și care 
activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;  

 GAL în situația în care în urma lansării primului 
apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL 
Asociația Poarta Almăjului poate fi beneficiarul 
măsurii, cu respectarea legislației specifice; 

 entități publice, ADI, APL cu respectarea 
legislației specifice. 

Documentele justificative pe 
care trebuie să ler depună 
Solicitantul odată cu 
depunerea proiectului, în 
conformitate cu cerințele fișei 
măsurii din SDL și ale Ghidului 
Solicitantului aprobat de GAL 
Asociația Poarta Almăjului 

1. Studiu de Fezabilitate (Anexa 9/10 la GS) 

2. Avizul Tehnic al INSCC privind componenta 
tehnică din cadrul Studiului de Fezabilitate 

3. Situațiile financiare pentru anii n, n-1, n-2, sau, 
după caz, Declarația de inactivitate 

4. Documente pentru terenurile și clădirile pe/ în 
care sunt/vor fi realizate investițiile 

5. Certificatul de Urbanism, inclusiv avizele de 
principiu/Autorizația de construire 

6. Documente de mediu (Clasarea Notificării/ 
Decizia etapei de evaluare inițială/ Decizia 
etapei de încadrare/Acord de Mediu/ Aviz Natura 
2000/ Nota de constatare privind condițiile de 
mediu) 

7. Declarație pe propria răspundere privind 
finanțarea cheltuielilor neeligibile (Anexa 4 la 
GS) 

8. Document de la bancă cu datele de identificare 
ale băncii și ale contului aferent proiectului 
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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. Pentru 
solicitanții instituții publice, documentul va fi 
emise în mod obligatoriu de către Trezorerie 

9. Certificate de atestare fiscală emise în 
conformitate cu art. 112 si 113 din OG 92/2003, 
privind Codul de Procedură Fiscală (inclusiv 
Decizia de rambursare aprobată a sumelor 
negative solicitate la rambursare prin deconturile 
de TVA și/sau alte documente aprobate pentru 
soluționarea cererilor de restituire, dacă e cazul 
și Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în 
care aceasta eșalonare a fost acordată 

10. Adeverința de la primărie cu nr. de 
gospodării/instituții publice/ agenți economici în 
zona alba în care se implementează proiectul 

11. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerțului care specifică faptul că solicitantul 
are codul CAEN conform activității pentru care 
solicita finanțare, existența punctului de lucru în 
localitatea în care se realizează investiția și ca 
nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare 
(Legea 31/1990, republicată), reorganizare 
judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 cu 
modificările și completările ulterioare 

12. Declarație privind încadrarea întreprinderii în 
categoria întreprinderilor mici și mijlocii 

13. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului conform legislației în 
vigoare 

14. Raport asupra utilizării programelor de finanțare 
nerambursabilă 

15. Autorizație generală, emisă de ANCOM, însoțită 
de Notificarea privind furnizarea rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice cu anexele 
aferente, depuse de solicitant în vederea 
obținerii acestei autorizații 

16. Declarație privind asigurarea accesului tuturor 
operatorilor interesați să-și dezvolte propria 
rețea de acces, în condițiile pieței și 
nediscriminatoriu la rețelele de distribuție 
finanțate în cadrul măsurii, în limita capacitaților 
tehnice disponibile – conform Anexa 7 
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17. Declarație pe propria răspundere a 
solicitantului cu privire la neîncadrarea în 
categoria „întreprindere în dificultate” după 
caz  - conform Anexa 5 

18. Declarație pe propria răspundere a solicitantului 
privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis – 
conform Anexa 6 

19. Cazier fiscal al Solicitantului 

20. Declarație pe propria răspundere a solicitantului 
privind angajamentul de a asigura 
întreținerea/mentenanța investiției pe o 
perioadă de 5 ani de la ultima plată – conform 
Anexa 8 

21. Extras relevant din strategia 
națională/regională/județeană/locală aprobată 
din care să reiasă corelarea cu proiectul 

22. Adresă prin care Primăria confirmă faptul că a 
emis/nu a 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. 

23. Carte de identitate a reprezentantului legal 

24. Certificat de înregistrare fiscală 

25. Încheiere privind înscrierea în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / 
Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor 
și Fundațiilor 

26. Actul de înființare și statutul ADI/ONG 

27. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile 
Consiliului Local în cazul ADI/ Hotărârea Adunării 
Generale în cazul agenților economici / ONG 
pentru implementarea proiectului 

28. Act constitutiv al agenților economici 

29. Alte documente 

Cerințele de conformitate și 
eligibilitate pe care trebuie să 
le îndeplinească Solicitantul 

1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 
beneficiarilor eligibili și să respecte 
restricțiilor aplicabile acestora, menționate la 
Secțiunea 2.1. din GS 

2. Investiția prevăzută prin proiect va fi realizată 
în una dintre localitățile din spațiul rural 
inclusă în lista localităților nedeservite, la data 
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de referință 31.01.2017, de rețele de acces 
și/sau de distribuție (backhaul) la puncte fixe în 
măsură să asigure servicii de comunicații 
electronice cu viteze de transfer al datelor de 
minim 30 Mbps 

3. Solicitanții care se încadrează în categoria IMM, 
trebuie să deruleze activitate în domeniul 
telecomunicațiilor și să fie autorizați de 
Autoritatea Națională pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM) 

4. Solicitanții vor prezenta o documentație 
tehnico-economică sub forma unui Studiu de 
Fezabilitate 

5. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic 
General sau Planul Urbanistic Zonal aferent 
zonelor acoperite de investiție 

6. Solicitanții trebuie să prezinte toate 
avizele/autorizațiile de mediu necesare 
investiției sau să prezinte dovada că a făcut 
demersurile pentru a obține toate avizele și 
acordurile conform legislației în vigoare, în 
domeniul mediului 

7. Solicitantul trebuie să dovedească viabilitatea 
investiției. Investiția se realizează în baza unui 
Studiu de fezabilitate pentru rețeaua în bandă 
largă, fiind necesar avizul Institutului Național 
de Studii și Cercetări pentru Comunicații 
(INSCC București) 

8. Solicitantul trebuie să garanteze o viteză de 
transfer best effort de minim 30 Mbs pentru 
fiecare punct de conexiune 

9. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura 
finanțarea cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului 

10. Solicitantul nu trebuie să fie întreprindere în 
dificultate 

11. Solicitantul trebuie să dea o declarație pe 
propria răspundere privind respectarea 
regulilor ajutoarelor „de minimis” primite în 
anul fiscal al depunerii cererii de finanțare și în 
ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau 
ale autorităților locale, fie din surse comunitare) 

12. Beneficiarul ajutorului „de minimis” va da 
asigurări că, în vederea evitării monopolurilor 
locale în domeniul comunicațiilor electronice în 
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bandă largă, acesta va oferi acces în condițiile 
pieței și nediscriminatoriu la rețelele de 
distribuție finanțate în cadrul acestei măsuri, 
tuturor operatorilor interesați să-și dezvolte 
propria rețea de acces, în limita capacitaților 
tehnice disponibile și urmare a unei cereri 
exprese din partea acestora 

13. Solicitantul trebuie să declare faptul că nu 
prezintă fapte înscrise în cazierul fiscal 

14. Solicitantul respectă condiția de eligibilitate 
privind accesul deschis 

15. Solicitantul respectă condiția de eligibilitate 
privind transparența 

16. Solicitantul își va asuma angajamentul de a 
asigura întreținerea/mentenanța investiției pe 
o perioadă de 5 ani de la ultima plată 

17. Solicitantul nu trebuie să se afle în situație de 
insolvență, faliment, inactivitate sau 
suspendare temporară a activității 

18. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin 
una din tipurile de acțiuni eligibile sprijinite 
prin măsură 

19. Investiția trebuie să fie în corelare cu orice 
strategie de dezvoltare națională/ regională/ 
județeană/ locală aprobată, corespunzătoare 
domeniului de intervenție 

Metodologia de verificare a 
cerințelor de conformitate și 
eligibilitate 

Verificarea cerințelor de conformitate și eligibilitate 
se va realiza de către personalul specializat al GAL 
Asociația Poarta Almăjului, pe baza documentelor 
justificative solicitate prin Ghidul Solicitantului și 
depuse de către Solicitanți odată cu Cererea de 
Finanțare. În situația unor aspecte ambigue cu privire 
la stabilirea conformității și/sau eligibilității vor fi 
solicitate informații suplimentare pe parcursul 
procesului de evaluare. Informații detaliate privind 
modul de dovedire a îndeplinirii cerințelor de 
conformitate și eligibilitate sunt disponibile în Ghidul 
Solicitantului și în procedurile aplicabile. 

Procedura de selecție aplicată 
de Comitetul de Selecție al 
GAL 

Selecția proiectelor se va realiza în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obținute în cadrul 
fiecărei sesiuni, în limita fondurilor disponibile, aria 
de selecție fiind reprezentată de proiectele care 
îndeplinesc cerințele de conformitate și eligibilitate. 
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Criteriile de selecție cu 
punctajele aferente 

Nr. 
Crt. 

Criteriul de selecție Punctaj 

S1 

Gradul de acoperire a populației deservite: 20 

 Număr de gospodării beneficiare mai mare 
sau egal cu 200 

 Număr de gospodării beneficiare mai mare 
sau egal cu 100 

 Număr de gospodării beneficiare mai mic 
decât 100 

20 

 

15 

 

10 

S2 

Principiul densității populației deservite: 10 

 Localități cu densitate mai mare sau egală 
cu 35 loc/kmp 

 Localități cu densitate mai mică decât 35 
loc/kmp 

10 

 

5 

S3 

Principiul prioritizării investițiilor, în 
funcție de clasificarea ANCOM cu privire la 
situația conexiunilor în localitățile din 
zona albă 

20 

 Investiții de tip A, conform clasificării AN-
COM (Anexa 2) 

 Investiții de tip C, conform clasificării AN-
COM (Anexa 2) 

 Investiții de tip D, conform clasificării AN-
COM (Anexa 2) 

 Investiții de tip E, conform clasificării AN-
COM (Anexa 2) 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

S4 
Proiecte care asigură conectarea la rețea a 
instituțiilor publice din localitate (conform 
detalierii din Studiul de Fezabliltate) 

10 

S5 

Principiul vitezei de transfer a datelor 
pentru utilizatorul final, ce reiese din 
soluția tehnică: 

20 

 Viteză de transfer mai mare sau egală cu 
100 Mbs 

 Viteză de transfer mai mare sau egală cu 50 
Mbps 

 Viteză de transfer mai mare sau egală cu 30 
Mbps 

20 

 

10 

 

5 

S6 Proiecte care crează și mențin timp de 5 
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minim 3 ani cel puțin un loc de muncă 
permanent la nivelul Solicitantului 

S7 
Proiecte care se adresează lucrărilor de 
modernizare a infrastructurii de 
broadband 

5 

S8 

Prinicipiul prioritizării tipului de investiție 
în funcție de gradul de dezvoltare socio-
economică a zonei determinat în baza 
studiilor de specialitate.  În determinarea 
gradului de dezvoltare socio-economică se are 
în vedere ierarhia comunelor în funcție de 
potenţialul socio-economic de dezvoltare al 
zonelor rurale. Formula de calcul este: 

Coeficient comună/0,5545 x 10  

Rezultatul va fi exprimat sub forma unui 
număr cu 4 zecimale. Coeficienții 
comunelor vor si stabiliți conform extrasului 
din „Studiul privind stabilirea potențialului 
socio-economic de dezvoltare al zonelor 
rurale”,  înscris în tabel, - Anexa 13 la Ghid. 

În cazul ADI, coeficientul comuna se 
calculeaza prin media aritmetică a 
coeficienților comunelor deservite de 
investiție și care fac parte din ADI   

max. 10 
puncte 

TOTAL 100 puncte 
 

Punctajul minim pentru 
selectarea unui proiect 

35 de puncte 

Criteriile de departajarea a 
proiectelor cu același punctaj 

În caz de egalitate de puncte între 2 sau mai multe 
proiecte, departajare se va face în ordine, după 
următoarele criterii: 

 Punctajul superior obținut la criteriul S1 

 Punctajul superior obținut la criteriul S5 

 Punctajul superior obținut la criteriul S6 

 Numărul de locuri de muncă nou create 

 Densitatea superioară a populației în localitatea în 
care se realizează investiția. 

Metodologia de verificare a 
punctajelor 

Verificarea punctajelor se realizează de către 
Comitetul de Selecție al GAL, pe baza documentelor 
depuse de către Solicitant odată cu Cererea de 
Finanțare. În situația unor aspecte ambigue cu privire 
la verificarea criteriilor de punctaj, vor fi solicitate 
informații suplimentare pe parcursul procesului de 
selecție. Informații detaliate privind modul de 
verificarea a îndeplinirii criteriilor de punctaj sunt 
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disponibile în Ghidul Solicitantului și în procedurile 
aplicabile. 

Data de anunțare a 
rezultatelor procesului de 
selecție 

Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate 
până cel mai târziu la data de 19.09.2017 (data 
limită de publicare a Raportului de Selecție) 

Modul de anunțare a 
rezultatelor procesului de 
selecție 

Anunțarea rezultatelor procesului de selecție se va 
realiza individual, prin notificarea solicitantului 
privind rezultatul procesului de selecție, precum și 
colectiv, prin publicarea Raportului de Selecție pe 
site-ul www.poartaalmajului.ro 

Alte informații 

Informații detaliate privind accesarea și derularea 
Măsurii M8/7.3. sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului 
elaborat de GAL Asociația Poarta Almăjului pentru 

Măsura M8/7.3., disponibil la adresa web:  
www.poartaalmajului.ro 

 
De asemenea, la sediul GAL Asociația Poarta 
Almăjului există disponibilă spre consultare 
versiunea pe suport tipărit a informațiilor 

detaliate aferentă Măsurii M8/7.3. 
 

Datele de contact ale GAL Asociația Poarta Almăjului unde solicitanții pot obține 
informații detaliate sunt: 

Sediul GAL: Comuna Iablanița, Sat Petnic, Numărul 1, Județul Caraș Severin  

Email: poartaalmajului@yahoo.com  

Site: www.poartaalmajului.ro  

Persoane de contact:  

- Președinte: Victor TERTELEACĂ, la tel: 0762.648.520  

- Responsabil cu verificarea, evaluarea si selecția proiectelor: Mihai-Adrian 
ROSTESCU, la tel: 0765.855.008 


