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APEL DE SELECȚIE  

~varianta detaliată~ 

Măsura M 2/6B;6A  – ”Dezvoltarea și îmbunătățirea mediului rural” 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M2/6B;6A - 01/17- 18.10.2017 

Asociația GAL Pădurea Craiului anunță lansarea, în perioada 19.09.2017 – 18.10.2017, a primei 

sesiuni de depunere proiecte pentru Măsura M 2/6B;6A  – ”Dezvoltarea și îmbunătățirea mediului 
rural”. 

1. Data lansării apelului de selecție: 19.09.2017 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 18.10.2017 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la 

sediul Asociației GAL Pădurea Craiului din loc. Roșia, nr. 397, jud. Bihor, de luni până vineri, în 
intervalul orar 09.00 – 14.00. 

4. Fondul disponibil – alocat în sesiunea 01/17: este de 1.040.000 euro 
� Suma maximă nerambursabilă este de: 

- 130.000 euro/proiect. 
� Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) respectă cuantumul maxim prevăzut în fișa 

tehnică a măsurii din SDL. 

� Intensitatea sprijinului: 
- 100% din totalul cheltuielilor eligibile (valoarea maximă eligibilă) pentru proiectele 
negeneratoare de venit; 
- 90% din totalul cheltuielilor eligibile (valoarea maximă eligibilă) pentru proiectele generatoare 
de venit; 

5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea excel, 
editabilă) poate fi accesat pe site-ul www.galpadureacraiului.ro, secțiunea MASURI, 
subsecțiunea Măsura 2/6B;6A – Dezvoltarea și îmbunătățirea mediului rural. 

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 solicitatului 
elaborat de către GAL pentru M ăsura 2/6B;6A, și disponibile pe site-ul Asociației GAL Pădurea 
Craiului ( www.galpadureacraiului.ro): 
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1. Studiu de Fezabilitate/Documentație de avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite, avizate și 

verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice 

fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 

2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în 

termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.  

3.Pentru comune și ADI  

3.1. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform 

legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a 

Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României.  

3.2. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul 
bunurilor ce aparțin domeniul public al comunei cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea 
nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraŃiei publice locale, 
adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiŃiile legii.  

3.3 Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de 
primărie (dacă este cazul). 

3.4. Pentru Asociații și Fundații/ONG-uri/Întreprinderi sociale 

Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al Asociațiilor și fundațiilor/ 
ONG‐urilor/ Întrepinderiilor sociale pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor 

efectua lucrări, conform cererii de finanțare;  

4. Se depun la contractare: Document care să ateste că solicitantul a depus documentația la ANPM:  

4.1. Clasarea notificării  

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)  

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

4.4. Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este 
cazul).  

4.5. Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.  
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5.1. Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/ Hotărârea Adunării 
Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (Asociații și 
fundații, ONG-uri, Intreprinderi sociale), pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele 
puncte (obligatorii):  

� necesitatea oportunitatea investiŃiei; 
� lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetel locale pentru perioada de realizare a investiŃiei, în 

cazul în care se obŃine finanŃarea; 
� angajamentul de a suporta cheltuielile de întreŃinere/mentenanŃă a investiŃiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăŃi; 
� numărul de locuitori deserviŃi de proiect / utilizatori direcŃi (pentru structuri tip „after-school”, 

creşe); 
� agenŃii economici deserviŃi direct de investiŃie (dacă este cazul, număr și denumire); 
� caracteristici tehnice ale investiŃiei/investiŃiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităŃi etc.); 
� nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaŃia cu AFIR în derularea 

proiectului; 
� angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

6.1. Certificatul de înregistrare fiscală. 

6.2. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat 

de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor; 

6.2.1. Actul de înființare și statutul ADI;  

6.2.2. Actul de înființare și statutul Asociații și fundații/ONG/Întreprinderii sociale; 

6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, 
Certificat constatator eliberat de ONRC. 

7. Se depun la contractare: Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de 

reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul).  

8.  Se depun la contractare: Certificatul de cazier judiciar. 

9. Se depune la contractare: 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 operațiunile cu AFIR).  

10.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiŃiile de igienă şi sănătate publică;  
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10.2. Notificare că investiŃia nu face obiectul evaluării condiŃiilor de igienă şi sănătate publică, dacă 
este cazul.  

11. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și ca 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 

12. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul 
proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanŃii care au mai beneficiat de finanŃare 
nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiŃii.  

13. Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia documentului 
de aprobare a Strategiei.  

14. Se depune la contractare: Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind 
conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a 

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 
intervenŃii.  

15. Copia Documentului de Identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

16. Se depune la contractare: Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile 

și majorările de întârziere, dacă este cazul.  

17. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției, aceasta va fi 

înscrisă într‐o rețea de promovare turistică (Anexa 8 - în cazul investițiilor în infrastructura de 

agrement și turistic). 

18. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității proiectului 
(Anexa 7), dacă este cazul. 

19. Acord de parteneriat, (Anexa 10) dacă este cazul.  

20. Declarația de raportare plății (Anexa 11). 

21. Rezumatul proiectului prin care solicitantul detaliază modul în care proiectul se încadrează în 
SDL, criteriile de eligibilitate pe care le îndeplinește și criteriile de selecție pentru care este punctat. 
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22. Alte documente justificative (se vor specifica după caz). 

7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, 
inclusiv metodologia de verificare. 

7.1. Cerințe de conformitate 
Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează în 

baza formularului ”GE 2.1L – Fișa de verificarea a conformității ”. 

Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanțare: 
- dacă este corect completată; 
- prezentată atât în format tipărit cât și în format electronic; 

- dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în două exemplare: unul original și o 

copie, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

7.2. Cerințe de eligibilitate: 
EG1.Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: 
Se vor verifica actele juridice de înfiinŃare şi funcŃionare, specifice fiecărei categorii de solicitanŃi. 

EG2. Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenŃă sau incapacitate de plată: 
Se vor verifica: declaraŃia pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă, alte 
documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanŃi. 

EG3. Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției, respectiv 
sustenabilitatea activități pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plată (în cazul investițiilor 
care vizează infrastructura socială, ulterior finan țării proiectelor de infrastructur ă socială, 
beneficiarul va asigura sustenabilitatea din surse proprii/alte surse de finanțare, cum ar fi 
accesarea Obiectivului specific 5.2. din cadrul POCU 2014-2020): 
Se vor verifica, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea 

Adunării Generale a ONG, Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea 

sustenabilității investiției(pentru investițiile care vizează infrastructura socială). 

EG4. InvestiŃia trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzute prin măsură: 
A) Pentru proiecte de investiții: 
a) Investiții în crearea îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii la scară mică: 
� Înființarea şi/sau extinderea sistemelor de supraveghere; 
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� Renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi al căror aspect a fost stricat sau reabilitarea, 

renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de mesteșuguri, tradiții și alte tipuri de 

activități tradiționale; 

� Îmbunătățirea infrastructurii educaționale şi sociale; 

� Înființarea şi/sau extinderea spațiilor de acces pietonal – trotuare. 

b) Investiții în stabilirea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale, inclusiv 
recreație și cultură și a infrastructurii aferente: 
� Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală (exceptie fotbal); 

� Înființarea/dezvoltarea şi dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale;  

� Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de 

către persoane cu dizabilități; 

� Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru dotarea serviciilor publice locale în cadrul 

primăriilor pentru situații de urgență, prevenire și intervenție inundații/calamități/incendii, 

întreținerea spații publice, deszăpezire (buldoexcavator; camion; autoutilitara; PSI; tractor echipat 
cu remorca, freza de curatat pasune/rigole şi alte dotări; atv;); 

� Construirea de facilitati pentru servicii funerare (capele mortuare); 

� Construire clădire de utilitate publică. 

c) Investiții pentru a fi utilizate de către public în infrastructură recreațională, informații 
tuistice și infrastructură turistică de scară mică:  
� Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea infrastructurii de agrement şi turistic de uz public 
conform specificului local. 
B) Pentru proiecte de servicii: 
a) Alte activități: 
� Realizare de materiale informative şi promoționale; realizare de materiale educaționale; 
realizare de studii şi evaluări; 

� Elaborarea documentaŃiei pentru includerea pe lista de monumente; 

� Elaborare de studii şi proiecte, istoriografii locale;  

� Întocmirea listei obiectivelor de interes local; 

� AcŃiuni de promovare şi marketing (elaborare plan de promovare, site de promovare, 

participare la târguri de profil, achiziŃia şi montarea de panouri informative/direcționale, etc). 

EG5. InvestiŃia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare judeŃeană/ locală 
aprobată, corespunzătoare domeniului de investiŃii: 
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Se va verifica extrasul din strategie din care rezultă că investiŃia este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare judeŃeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiŃii, precum şi copia 
hotărârii de aprobare a Strategiei. 

EG6. InvestiŃia să se realizeze în teritoriul LEADER GAL PADUREA CRAI ULUI: 
Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente. 

Documente verificate Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.  
și 
Inventarul bunurilor ce aparŃin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaŃiei 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) și în situaŃia în care, în 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt 
incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziŃie globală, solicitantul trebuie să prezinte 

și 
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în 

sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării în drumuri 
publice a unor drumuri neclasificate sau schimbării categoriei de drum public (din categoria 

funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local), 
cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraŃiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinŃa supunerii acesteia controlului de 
legalitate al prefectului, în condiŃiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către 

InstituŃia Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii). 
sau 
avizul administratorului terenului aparŃinând domeniului public, altul decat cel administrat de 
Comună (dacă este cazul) 
sau 
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ 

contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 

10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul Asociațiilor și 

fundațiilor/ONG/Întreprinderiilor sociale. 

Condiții de eligibilitate general: 

EG7. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General: 

Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în 
temeiul reglementărilor DocumentaŃiei de urbanism faza PUG. 
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În situaŃia în care investiŃia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va depune 
Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor DocumentaŃiei de urbanism faza PUZ. 

EG8. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia: 
Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea 
Adunarii Generale a Asociațiilor și fundațiilor/ONG/Întreprinderiilor sociale, Studiile de 
Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții inclusiv capitolul privind 
analiza cost-beneficiu. 

Verificarea eligibilităŃii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant, pe suport letric, 
prin completarea formularului ”GE3.1L – Fișa de verificarea a eligibilității ”.  

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în: 
� Verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului; 
� Verificarea bugetului indicativ al cererii de finanțare; 
� Verificarea studiului de fezabilitate/planului financiar și a tuturor documentelor anexate. 

Toate verificările efectuate de către evaluatori (fie că sunt experți externalizați sau experți GAL) vor 

respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți. În cazul 

serviciilor de evaluare externalizate, fișele de verificare vor fi semnate și de către experții GAL. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL 
(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are 

obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare 

referitoare la evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea 

mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.  
În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la nivelul GAL (inclusiv 

experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) implicate în acest proces vor completa 

o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie menționate 

cel puțin următoarele aspecte:  

- Numele și prenumele declarantului;  
- Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării);  
- Rolul în cadrul procesului de evaluare;  
- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 

10 și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;  

- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraŃie nu este conformă cu 
realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul 
în declaraŃii. 
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8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL.  

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit „Regulamentului de 

evaluare şi selecŃie” al Asociației GAL Pădurea Craiului,  afişat pe site-ul 
www.galpadureacraiului.roşi la sediul GAL.  

Procedura de evaluare şi selecŃie este detaliatã în secŃiune distinctã în Ghidul Solicitantului pentru 
măsura M2/6B;6A. 

9.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. 
crt. 

Principii de 
selecție 

Criterii de selecție Punctaj Observații 

MAXIM 25 PUNCTE 

CS1 
Proiecte cu 
impact micro-
regional 

SCS
1.1 

Proiecte cu 
impact micro-
regional 

25 p 

Se verifică în Cererea de 
finanțare/Studiul de 

Fezabilitate/Documentația de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

solicitantul și ce își propune prin 

investiția propusă. 

În cazul în care solicitantul își 

propune o investiție care să acopere 
teritoriul a doua sau mai multor 
unități administrative expertul 
înscrie 25 în coloana Scor.  
Dacă solicitantul prin investiția 
făcută acoperă teritoriul unei singure 
unități administrative expertul 
înscrie 0 în coloana Scor. 

MAXIM 25 PUNCTE 

CS2 

Solicitanții 
care nu au 
primit anterior 
sprijin pentru 
o investiție 
similară; 

SCS 
2.1 

Sprijinirea 
solicitanțiilor 
care nu au 
beneficiat de 
sprijin anterior 
pentru o 

25 p 

Se verifică:  
- Informațiile menționate de 

solicitant în secțiunea C din cererea 

de finanțare;  
-  Raportul asupra utilizării 
programelor de finanțare 
nerambursabilă; 
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investiție 
similară 

- În Bazele de date FEADR dacă 
solicitantul se regăsește si cu ce tip 
de investiție; 
În cazul în care solicitantul se 
regăsește în Bazele de date FEADR 
că a beneficiat de sprijin pentru 
investiții similare (acelasi tip de 

investiție), începând cu anul 2007 
expertul înscrie 0 în coloana Scor.  
Dacă solicitantul nu a beneficiat de 
sprijin pentru o investitie similar 
începând cu anul 2007, expertul 
înscrie 25 în coloana Scor. 

CS3 Proiecte care MAXIM 25 PUNCTE Se aplica numai în cazul tipurilor 
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propun 
adaptarea 
infrastructurii, 
inclusiv a 
echipamentelor 
şi utilajelor 
pentru accesul 
şi operarea de 
către persoane 
cu dizabilităŃi; 

SCS 
3.1 

Proiecte care 
propun 
adaptarea 
infrastructurii, 
inclusiv a 
echipamentelor 
şi utilajelor 
pentru accesul 
şi operarea de 
către persoane 
cu dizabilităŃi; 

25 p 

de investiții:  
b) Investiții în stabilirea, 
îmbunătățirea sau extinderea 
serviciilor de bază locale, inclusiv 
recreație și cultur ă și a 
infrastructurii aferente: 

� Adaptarea infrastructurii, 
inclusiv a echipamentelor și 
utilajelor pentru accesul și 
operarea de către persoane 
cu dizabilități; 

Se verifică în Cererea de 
finanțare/Studiul de 

Fezabilitate/Documentația de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții. 

Dacă proiectul vizează investiții în 
adaptarea infrastructurii, inclusiv a 
echipamentelor și utilajelor pentru 

accesul și operarea de către persoane 
cu dizabilități, expertul înscrie 25 în 
coloana Scor. 
Dacă proiectul NU vizează vizează 
investiții în adaptarea infrastructurii, 
inclusiv a echipamentelor și 

utilajelor pentru accesul și operarea 

de către persoane cu dizabilități, 
expertul înscrie 0 în coloana Scor. 

MAXIM 25 PUNCTE CS4 Proiecte care 
deservesc 
comune cu o 
populație cât 
mai mare; 

SCS 
4.1 

Proiecte care deservesc 
comune cu o populație cât 
mai mare. 
Se consideră numărul total 
de locuitori ai comunei, 
conform recensământului 

Numărul total al populaŃiei comunei 
este conform Rezultatului final al 
recensământului populaŃiei şi 
locuinŃelor din anul 2011 ‐ Tabelul 
nr.3 „PopulaŃia stabilă pe sexe şi 
grupe de vârstă ‐ judeŃe, municipii, 
oraşe, comune”, (se va consulta 
coloana nr.1),  Anexa 6. 
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populaŃiei şi locuinŃelor 
din anul 2011 – Rezultate 
finale ‐ Tabel 3. Dacă 
proiectul deservește mai 
multe comune, pentru 
acordare puntajului se 
aduna locuitori din fiecare 
comuna derevită. 

Peste 6.499 25 p 
5.500 – 6.499 23 p 
4.500 – 5.499 21 p 
3.500 – 4.499 19 p 
2.500 – 3.499 17 p 
1.500 – 2.499 15 p 

Punctarea se va face în funcție de 

numărul populației deservite. 

TOTAL 100 p  

Pentru această măsură punctajul minim este de 15 puncte. 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în următoarea ordine: 

1. Investiții în infrastructura social. 

2. În funcție de valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate. 

10.Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție. 

10.1. Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite. 

Solicitantul completează formularul de cerere de finanŃare indicat de GAL (conform ultimei variante 
în vigoare la momentul lansării apelului de selecție) şi anexează documentele administrative şi tehnice 
care sunt cerute de formular. Solicitantul depune cererea de finanŃare împreună cu toate anexele 
acesteia, în două exemplare, la secretariatul GAL, împreună cu documentele originale (pentru care a 
ataşat copii). Secretarul GAL, înregistrează cererea de finanțare în Registrul de Înregistrare a Cererilor 

de Finanțare aferente sesiunii de cereri de proiecte respective, iar solicitantul primește un număr de 

înregistrare. Verificarea conformității se efectuează în termen de maxim 2 zile lucrătoarede la data 
depunerii Cererii de FinanŃare.  
Dacă cererea de Finanțare este conformă se trece la verificarea criteriilor de eligibilitate. 

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în: 
� Verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului; 
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� Verificarea bugetului indicativ al cererii de finanțare; 
� Verificarea studiului de fezabilitate/planului financiar și a tuturor documentelor anexate. 

Dacă Cererea de finanțare este eligibilă se continuă cu evaluarea și punctarea criteriilor de 

selecție.Verificarea criteriilor de selecție si stabilirea scorului pentru fiecare Cerere de finanțare se va 
face de către aceeași experți GAL care au efectuat evaluarea, numai pentru Cererile de Finanțare 

declarate eligibile și acceptate pentru verificarea criteriilor de selecție, pe baza Cererii de Finanțare, 

inclusiv anexele tehnice și administrative depuse de solicitant și după caz, a informațiilor suplimentare 
solicitate. 
Termen de verificare a eligibilității și selecției este de maxim 25 de zile lucrătoare de la închiderea 
sesiunii de depunere a proiectelor. 

10.2. Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării. 

După finalizarea verificării administrative, a criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție, în 

termen de 2 zile lucrătoare se va întocmi și aproba Raportul de evaluare care va include: proiectele  
eligibile, proiectele  neeligibile,  proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim si proiectele retrase, 
după caz. Pentru fiecare Cerere de Finanțare declarată eligibilă, se va menționa și punctajul aferent 
proiectului evaluat. 
Raportul  de evaluare  a cererilor  de  finanțare  va fi publicat  pe pagina de internet 
www.galpadureacraiului.ro, în termen de o zi de la aprobare, iar toți  solicitanții vor fi notificați prin 

intermediul formularului ”GE6.5L – Notificarea solicitanților privind rezultatul evaluării”. 

10.3. Componența și obligațiile Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare a 
contestațiilor 

Componența și obligațiile Comitetului de Selecție ”CS” și a Comisiei de Contestații ”CC” se găsesc 

în SDL și Regulamentul de Organizare și Funcționare elaborat de Asociația GAL Pădurea Craiului. 

10.4. Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 
depunerea a contestațiilor, comunicarea rezultatelor. 

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării Raportului de evaluarea pe site-ul GAL Pădurea Craiului (www.galpadureacraiului.ro), 
solicitanții au posibilitatea de a depune contestație cu privire la rezultatul evaluării. În cazul în care 
nici un solicitant nu a contestat rezultatul evaluării se trece direct la procedura de selecție a proiectelor. 

Termenul de soluționare a tuturor contestațiilor este de 15 zile lucrătoarea de la expirarea termenului 

de depunere a contestațiilor. 
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10.5. Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor. 

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul Asociației GAL Pădurea Craiului a 

Raportului de contestații sau, dacă nu au fost depuse contestații, de la data expirării termenului de 

depunere a contestațiilor, secretariatul Comitetului de selecŃie întocmeşte proiectul Raportului de 
selecŃie; 

Raportul de selecție va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, 

specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu aplicarea regulii de „dublu cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% 

din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, 
organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de 

selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în 
subordinea MADR. Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă 

în calitate de observator la procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul 

CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător 

și s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii, precum și condițiile de transparență care 
trebuiau asigurate de către GAL. Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul 
de selecție – își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată 
inițial să reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări. 
Cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de selecŃie, acesta se postează pe site-ul 
www.galpadureacraiului.ro. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de 
selecŃie/Raportului de selecŃie rectificat, GAL va notifica solicitanŃii privind rezultatele procesului de 
selecŃie, în baza formularului GE.6.4.-L - Notificare privind rezultatul procesului de selecție. 

11. Datele de contact ale GAL  
ASOCIAłIA GAL PĂDUREA CRAIULUI 
Loc. Roșia, Nr. 397, Jud. Bihor 
Tel: 0756066545 
e-mail: galpadureacraiului@yahoo.com 
www.galpadureacraiului.ro 

12.Alte informații pe care GAL le consideră relevante. 
- 


