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Aprobat, 

Primar 
Dragoș Chitic 

 
 

ANUNȚ CONSTITUIRE ASOCIAȚIA GAL PIATRA NEAMȚ 

În conformitate cu prevederile OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a HG nr.93/2016 de aprobare a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.40/2015 și aplicând conceptul Dezvoltării Locale 
Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), acest nou instrument de dezvoltare teritorială 
propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, în concordanță cu 
Strategia Europa 2020 și care vizează combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, de la nivel urban, 
prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local 
și implementarea unor strategii integrate de dezvoltare locală pentru zonele urbane marginalizate, 

U.A.T. Municipiul Piatra Neamţ inițiază demersurile necesare pentru constituirea Asociației GAL 
Piatra Neamț, entitate care va oferi structura organizațională necesară pentru implementarea 
conceptului de Dezvoltarea Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) la nivelul 
comunității din zonele marginalizate, conform prevederilor Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare”, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la 
nivelul comunității, Obiectiv specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 
20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea 
de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, Ghidul Specific privind 
depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, Etapa a II-a a mecanismului DLRC, corelat 
cu Programul Operațional Regional AP 9/OS 9.1 "Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității".  

Astfel, municipalitatea anunță organizarea unei proceduri de selecție a membrilor fondatori ai 
Asociației GAL Piatra Neamț (denumită în continuare Asociația); vor putea deveni membri ai 
acesteia următoarele categorii de entități: 

1. Reprezentanți ai autorității publice locale, în baza unei Hotărâri a Consiliului Local; 
2. Reprezentanți ai sectorului public, instituții publice locale sau județene, cum ar fi: Consiliul 

Județean, Agenția Locală/Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul Școlar 
Județean, Direcția Generală de Asistență Socială Protecția Copilului, Direcția de Sănătate 
Publică, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Județeană de Statistică (DJS), precum și 
diferite instituții locale, precum școli sau licee; 

3. Reprezentanți ai sectorului privat, operatori economici (de ex. firme micro, mici, mijlocii 
sau mari) și organizații de reprezentare ale acestora, camere de comerț, cooperative, 
entităţi de economie socială, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii etc.; 

4. Reprezentanți ai societății civile: ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, 
furnizori de servicii sociale în condițiile legii, unități de cult etc.;  

Selecția se va face in  conformitate cu prevederile: 

 OUG nr.40/2015   privind   gestionarea   financiară   a  fondurilor   europene  pentru   
perioada de programare 2014-2020; 

 HG nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind   gestionarea   financiară a  
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 
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 Metodologia de selecție a partenerilor în vederea depunerii unor cereri de finanțare 
pentru proiecte implementate în cadrul POCU 2014-2020. 

Demersurile obligatorii la nivelul membrilor GAL în vederea depunerii SDL, conform ghidului 
specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală Etapa a II-a mecanismului 
DLRC, ce poate fi accesat pe www.fonduri-ue.ro, sunt:  

1. Înființarea noului GAL 
2. Realizarea unui Studiu de referință la nivelul teritoriului SDL 
3. Declararea zonei urbane marginalizate/zonelor urbane marginalizate pentru care este 

dezvoltată strategia DLRC și stabilirea teritoriului SDL 
4. Mobilizarea comunității marginalizate și consultarea actorilor locali 
5. Asigurarea/dezvoltarea competențelor în domeniile vizate de SDL 

Activitatea de selecție are la bază următoarele principii: 

 Transparență 

 Nediscriminare 

 Tratament egal 

 Eficiența utilizării fondurilor europene 

Profilul membrilor GAL – competențe și experiență în următoarele activități ce se vor desfășura în 
cadrul GAL: 

 Animarea partenerilor sociali și înființarea unui GAL, conform cerințelor DLRC, pentru 
perioada de programare 2014-2020; 

 Demarcarea și caracterizarea zonei urbane marginalizate (ZUM) adresate; 

 Caracterizarea comunităților dezavantajate din ZUM; 

 Identificarea nevoilor comunităților din ZUM prin realizarea unei analize sociologice; 

 Elaborarea SDL și a listei de operațiuni/ proiecte prin care GAL consideră că vor fi atinse 
obiectivele strategiei. 

Condiții generale de eligibilitate: 

(conform Orientărilor Generale privind Oportunitățile de Finanțare în cadrul POCU 2014-2020) 

 NU se fac vinovați de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU 
responsabil sau nu au furnizat aceste informații; 

 Potențialii membri GAL NU se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma 
rezilierii contractelor de finanțare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului 
sau a refuzat să semneze contractul de finanțare; 

 Potențialii membri GAL sunt organizații cu personalitate juridică din Romania (exclusiv 
Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) și trebuie să fie 
implicați cel puțin într-o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege acea 
activitate cadru, așa cum este definită in Profilul membrilor GAL. 

 Potențialii membri GAL nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute în cadrul 
Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților: 

 Nu este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative 
teritoriale, respectiv conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu 
modificările și completările ulterioare, după caz; 

 Nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată 
împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata; 

 Nu se afla în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de 
administrare judiciară, și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii 
de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află in situații 

http://www.fonduri-ue.ro/
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similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de 
reglementările naționale; 

 reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 
partenerului nu au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanță, 
pe care autoritatea contractanta le poate justifica; 

 Nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, 
într-una din situația în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor 
datorate in ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală; 

 reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 
partenerului nu au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru 
fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale in 
detrimentul intereselor financiare ale Comunităților; 

 Potențialii membri GAL nu se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, 
așa cum este definit în legislația națională și comunitară în vigoare 

 Potențialii membri GAL trebuie să fie implicați în cel puțin o activitate relevantă. Prin 
activitate relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea 
indicatorilor (de exemplu: formare profesională, informare și consiliere profesională, 
programe de tipul „a doua șansă”, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație 
preuniversitară, economie socială etc). 

 Potențialii membri GAL sunt obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului prin 
asigurarea unei părți din cota de cofinanțare a proiectului. 

Capacitatea operațională: 

Potențialul membru GAL are experiență în implementare a cel puțin unui proiect cu finanțare 
nerambursabilă și/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului pentru 
care este responsabil. 

Capacitatea operațională și condițiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII. 

Procedura de evaluare: 

Evaluarea potențialilor membri GAL se va face în funcție de domeniul de competență, selecția fiind 
în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Element de evaluare Criterii de evaluare 
Punctaj 
maxim 

1 

Experiența potentialilor 
parteneri în domeniul 
derulării de proiecte 
europene (în calitate de 
solicitant/ partener/ 
furnizor) 

1 proiect finalizat 

  
5 

2 – 3 proiecte finalizate 

  
7 

≥ 4 proiecte finalizate 15 

   
Max 15 

2 
Numărul de activități în 
care partenerul dorește să 
se implice 

1 activitate 5 

2 activități 10 

Peste 2 activități 20 
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Max 20 

3 
Număr experti relevanți 
disponibili, având în vedere 
profilul de partener solicitat 

1 – 2 experti 5 

3 – 4 experti 10 

≥ 5 experti 15 

   
Max 15 

4 
Experiența specifică 
relevantă pentru prezenta 
propunere  

Animarea teritoriului prin 
organizarea de evenimente 
(sunt acceptate si activități de 
promovare) 

5 

Experiență  ca membru in 
structuri asociative sau GAL 

5 

Realizarea de studii specifice SDL 5 

Elaborarea unui document 
strategic (ex.SDL) 

5 

   
Max 20 

5 
Situația financiară (media 
veniturilor pe ultimii 3 ani) 

Până la 450.000 lei 5 

Între 450.000 și 1.350.000 lei 10 

Între 1.350.001 și 4.050.000 lei 
și peste 

15 

   
Max 15 

6 
Dovada experienței de cel 
puțin 6 luni în domeniul 
activităților proiectului 

Între 6 si 12 luni 5 

Între 12 si 24 luni 10 

Mai mult de 24 luni 15 

   
Max 15 

TOTAL 
100 
puncte 

 
Pentru fiecare categorie vor fi selectați solicitanții care au cumulat cel mai mare punctaj.  
Vor fi selectați ca membri GAL următoarele categorii de entități: 

- cel puțin 1 reprezentant al sectorului privat, 
- cel puțin 1 reprezentant al sectorului public, 
- cel puțin 1 reprezentant al societății civile. 
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Depunerea documentelor: 

Organizațiile/companiile interesate vor depune documentele solicitate completate, semnate și 
ștampilate de reprezentantul legal, în plic sigilat, pe care se va specifica: “În atenția UAT municipiul 
Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, județul Neamț, pentru selecția de membri în cadrul 
Asociației GAL Piatra Neamț - POCU Axa prioritară 5, Etapa II”, astfel: 

1. Scrisoarea de intenție – Anexa 1 – original 
2. Fișa potențialului membru GAL – Anexa 2 – original 
3. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal – Anexa 3 – original 
4. Orice alte documente pe care candidatul/aplicantul le consideră relevante pentru 

acordarea punctajului (contracte de finanțare, acorduri de parteneriat, recomandări, 
autorizări, bilațuri contabile, CV-uri, contracte de muncă, diplome etc.) – copie conform cu 
originalul 

5. Lista resurselor umane care pot fi puse la dispoziția proiectului – original 

Plicul se va depune la Registratura instituției – Camera 20, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunț sau se va trimite prin poștă sau curier, cu respectarea termenului 
indicat. 

Persoană de contact: Oana Chiperi 

e-mail: oana.chiperi@primariapn.ro  

Clarificări 

Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face cu maxim 2 zile 
înainte de depunerea dosarelor. Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate se va efectua 
în termen de 1 zile. 

Respingerea dosarului 

În etapa de verificare  a eligibilității, dosarul  poate  fi respins dacă: 

 Documentația a fost înregistrată după termenul limită de depunere, specificat în anunțul 
de selecție 

 Documentația de participare nu conține toate documentele solicitate 

 Aplicantul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate specifice, descrise în anunțul de 
selecție. 

Rezultatul procedurii: 

Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul primăriei printr-un Raport, care va conține 
informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informații privind candidații/ofertanții participanți la 
procedură, admiși și respinși și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectați 
vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în Fisa potențialului membru GAL. 

Propunerile eligibile vor fi selectate și aprobate în baza evaluării de către comisia de selecție, 
stabilită prin Dispoziția Primarului. Rezultatele procedurii de selecție vor fi publicate pe site-ul 
Municipiului Piatra Neamţ, după avizarea raportului comisiei de evaluare de către reprezentantul 
legal al instituției. 

Faptul că o entitate a fost selectată ca potențial membru GAL conform acestei proceduri, nu 
creează nicio obligație pentru Municipiul Piatra Neamţ, în situația în care SDL depusă nu a fost 
selectată pentru finanțare. Toate activitățile desfășurate în timpul realizării SDL nu fac obiectul nici 
unei pretenții de natură financiară sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părți. 

Selectarea ca partener într-un proiect care se va depune spre finanțare nu generează obligații in 
sarcina Municipiului Piatra Neamţ sau a celor selectați, decât în măsura în care proiectul a fost 
contractat doar pentru elementele convenite în parteneriat. 

 

mailto:oana.chiperi@primariapn.ro


6 
 

 

Finanțare 

Candidatul va avea în vedere că va exista o contribuție/cotizație anuală stabilită de comun acord în 
momentul înființării GAL. 

In momentul identificării ZUM(urilor) numărul partenerilor, respectiv al angajaților din cadrul GAL 
poate fi mărit în funcție de complexitatea SDL (populația vizată, bugetul aferent SDL și activitățile 
specifice). 

 


