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APEL DE SELECȚIE 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș - Măderat 
  
 
Anunţă lansarea Apelului de Selecție pentru Măsura: 
 

- Măsura 1.2 / 6B - „Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului Gal Podgoria 
Miniş-Măderat”. 

 
 
Data publicării: 04.08.2017 
 
1. Data lansării Apelului de Selecţie: 07.08.2017    
2. Data limită de depunere a proiectelor: 08.09.2017  
 
3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor aferente Măsurii 
enunțată mai sus se va face la sediul Asociației GAL “Podgoria Miniș-Măderat” din Comuna Șiria, str. 
Regiment 85 Infanterie, nr. 162,  în intervalul orar 10:00 – 14:00, de luni până vineri, iar solicitantul 
va depune proiectul în 2 exemplare (1 original și 1 copie conform cu originalul). Acestea vor fi însoțite 
de 1 copie electronică a proiectului (prin scanarea tuturor documentelor ce îl compun) pe suport 
CD/DVD. 
 
4. Fondul disponibil, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui 
proiect: 

- Fondurile disponibile pentru Măsura 1.2 / 6B – „Investiții în sectorul public pentru 
dezvoltarea teritoriului Gal Podgoria Miniş-Măderat” sunt de  1.538.676 euro; 

- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din 
cadrul măsurii 1.2/6B este de 95.000 euro; 

- Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 95.000 euro/proiect; 
- Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru 

măsura în cauză, prin aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) - aceasta fiind de 100% 
din cheltuielile eligibile ale proiectului 

 

5. Modelul de Cerere de Finanțare pe care trebuie să îl folosească solicitanții (versiune editabilă) 
este publicat pe pagina de internet www.galpodgoriaminismaderat.ro.  
 

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 Solicitantului sunt următoarele: 

http://www.galpodgoriaminismaderat.ro/
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• Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite 
conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul 
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice) și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile 
specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru 
proiectele care prevăd construcții-montaj  

• Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile 
Legii nr. 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, pentru proiectele care prevăd construcții-montaj  

• Memoriu Justificativ pentru proiectele care presupun doar achiziția de utilaje, echipamente, 
instalații, etc. și nu prevăd construcții-montaj 

• Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT/UAT-urilor, 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 (copie după Monitorul 
Oficial).  
și  

• În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac 
obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală 
sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotărârile consiliului local 
privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în 
domeniul public sau detalierii poziţiei 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 (este suficientă 
prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).  
sau 

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

• Pentru ONG-uri 
Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o 
perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de 
finanţare 

 Document care să ateste că solicitantul a depus documentaţia la Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului, se va depune în faza de contractare 

 Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI / Hotărârea Adunării 
Generală în cazul ONG pentru implementarea proiectului 

 Certificat de înregistrare fiscală  
 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ 

Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor pentru ONG-uri 
şi  
Actul de înfiinţare şi statutul ADI  

http://www.galpodgoriaminismaderat.ro/
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 Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a 
datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul), se va depune în faza de contractare 

 Certificatul de cazier judiciar și Cazier fiscal al solicitantului, se va depune în faza de 
contractare 

 Document emis de 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), se va depune în faza de contractare 

 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă şi sănătate publică  
sau  
Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, 
dacă este cazul  

 Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea 
desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru 
fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor - sociale și de interes public deservite direct de 
proiect 

 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului, 
perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare 
nerambursabilă în ultimii 3 ani pentru aceleaşi tipuri de investiţii  

 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.  

 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 
sau 
Adresa eliberată în acest sens de către autoritatea locală/ județeană 

 Proiect tehnic, întocmit conform reglementărilor legale în vigoare, se va depune în faza de 
contractare, pentru proiectele care presupun construcții-montaj 

 Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului, se va depune în 
faza de contractare 

 Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 
întârziere, dacă este cazul, aceasta se va prezenta doar la faza de contractare 

 Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 si 113 din OG 92/2003, 
privind Codul de Procedură Fiscală, se vor depune în faza de contractare 
sau 

 Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin 
deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 
restituire, se va depune în faza de contractare 

 Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care aceasta eșalonare a fost acordată, se va 
depune în faza de contractare 

http://www.galpodgoriaminismaderat.ro/
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• Alte documente (după caz). 
 

7. În vederea punctării criteriilor de selecție, solicitantul trebuie să depună următoarele documente 
justificative:  

1. Pentru criteriul de selecție nr. 1 (Proiecte depuse în parteneriat) se va verifica existența 
Acordului de Parteneriat 

2. Pentru criteriul de selecție nr. 2 (Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru 
o investiție similară) se va verifica secțiunea din cererea de finanțare pe care trebuie să o 
completeze solicitantul, legată de finanțările nerambursabile solicitate și/sau obținute, 
respectiv se va verifica raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă 
întocmit de solicitant 

3. Pentru criteriul de selecție nr. 3 (Proiecte care deservesc comunități izolate, cu un 
potențial socio-economic de dezvoltare scăzut și o populație cât mai mare) se vor folosi 
informațiile din Anexele 7 și 8 ale submăsurii 7.2 din PNDR 2014-2020 publicate pe pagina 
de internet www.afir.info, respectiv www.galpodgoriaminismaderat.ro, meniul sesiuni de 
finanțare, sub-meniul prezentare măsuri, măsura 1.2  

4. Pentru criteriul de selecție nr. 4 (Tipul de activități ale proiectului și impactul micro-
regional al acestora) se va examina cererea de finanțare pentru a stabili ce tip de investiție 
se dorește a fi realizată prin intermediul proiectului (achiziționarea de utilaje, echipamente 
și instalații specializate sau proiecte ce vizează investiții în infrastructura publică locală 
edilitară, educațională, recreațională și de sănătate) 

5. Pentru criteriul de selecție nr. 5 (Proiecte integrate de investiții) se va examina cererea de 
finanțare pentru a stabili numărul de acțiuni eligibile incluse în proiect 

6. Pentru criteriul de selecție nr. 6 (Proiecte care prevăd soluţii de obţinere a energiei din 
surse regenerabile şi/sau prevăd investiţii care urmăresc eficientizarea consumului de 
energie şi reducerea deşeurilor) se va verifica secțiunea din cererea de finanțare ce descrie 
investiția propusă a fi realizată prin proiect și bugetul atașat cererii de finanțare din care 
reies tipurile de cheltuieli propuse a fi făcute pentru implementarea proiectului 

 
8. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:  

• Proiectul trebuie să fie realizat pe teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT, se va verifica 
secțiunea din cererea de finanțare legată de amplasamentul proiectului și al investiției vizată 
prin acesta, respectiv Memoriul Justificativ/Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenții, inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al localităţii, 
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar 
avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de 
primărie (dacă este cazul) iar pentru ONG-uri documente doveditoare privind dreptul de 
proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor 
efectua lucrări, conform cererii de finanţare 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, se va verifica 

secțiunea din cererea de finanțare dedicată informațiilor legate de solicitant, respectiv se vor 

verifica actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți 

http://www.galpodgoriaminismaderat.ro/
http://www.afir.info/
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 Solicitantul, ONG, să aibă sediul social sau secundar pe teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-

MĂDERAT, se va verifica secțiunea din cererea de finanțare dedicată informațiilor legate de 

sediul social al solicitantului, respectiv se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare 

ale acestuia 

 Investiția/serviciul trebuie să se încadreze în cel puțin una din tipurile de acțiuni eligibile 

prevăzute prin măsură, se vor verifica informațiile furnizate în Cererea de finanțare respectiv 

după caz în Memoriul Justificativ/Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții   

 Investiția trebuie să fie în corelare cu o strategie de dezvoltară locală, județeană, regională 

sau națională aprobată, se vor verifica declarația pe propria răspundere, extrasul din 

strategia de dezvoltară locală, județeană, regională sau națională aprobată, precum şi copia 

hotărârii de aprobare a strategiei 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției (în cazul în care prin 
proiect se realizează o investiție) pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi, se 
vor verifica declarația pe propria răspundere, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile 
Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG-ului 

 Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura 
specifică locală a teritoriului vizat, se va verifica certificatul de urbanism, dacă este cazul, 
respectiv Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, dacă 
este cazul  

 Solicitantul trebuie să respecte valoarea totală/comună, pentru investiții care vizează un 
singur tip de sprijin pe toată perioada de programare 2014‐2020, se va verifica valoarea 
totală/tip de sprijin a unei comune în Baza de date AFIR 

 Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR), se 
vor consulta bazele de date specifice 

 Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă este reziliat din 
proprie inițiativa, sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea 
prevederilor contractuale si nu se află într-o situație litigioasă cu AFIR, pâna la pronunțarea 
definitivă a instanței de judecată, se vor consulta bazele de date specifice  

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată, în acest sens se verifică 

declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte documente 

specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare 

 Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice și/sau documentațiile de avizare a lucrărilor de 
intervenție, aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanți trebuie să fie întocmite 
potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, se va verifica dacă actele enunțate 
mai sus respectă întocmai prevederile actului normativ  

http://www.galpodgoriaminismaderat.ro/
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 Contractele care atestă dreptul de folosință trebuie să respecte prevederile Cap. 8.1 al 
PNDR 2014 – 2020 (dacă este cazul), se va verifica dacă aceste contracte respectă perioada 
pe care sunt încheiate, stabilită în legislația comunitară. Referitor la dreptul de folosință 
asupra clădirilor și a terenurilor agricole (ex. arenda), contractele care conferă acest drept 
trebuie încheiate pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanțare, cu excepția proiectelor care se încadrează în art. 19 (1) (c) al Reg. (UE) nr. 
1305/2013, pentru care perioada este de 20 ani în conformitate cu prevederile Cap. 8.1 din 
PNDR 

 Nu sunt create condiţii artificiale pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul 
prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii 
agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 
2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice 
etapă de derulare a proiectului, se vor verifica cererea de finanțare și toate documentele ce 
o însoțesc 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General, se va verifica dacă investiția 

respectă toate specificațiile din 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, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul 

reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ 

 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia, se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI),  

Memoriul Justificativ/Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenții inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu 

 Pentru proiectele de servicii Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat a 

publicat pe pagina de internet www.galpodgoriaminismaderat.ro, meniul sesiuni de finanțare, 

sub-meniul prezentare măsuri, măsura 1.2, Fișa de evaluare generală a proiectelor de servicii 

pe măsura 1.2, unde este descrisă metodologia de evaluare și documentele ce vor fi 

verificate în etapele de conformitate și eligibilitate. 

 

9. Procedura de selectie aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 
Proiectele depuse în cadrul apelului de selecție, se vor înregistra la secretariatul GAL, iar 
conformitatea acestora se va realiza la data depunerii. 
 
După închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a eligibilităţii 
doar pentru proiectele care au îndeplinit condițiile de conformitate administrativă. Dacă experții 
evaluatori consideră necesar pot solicita informații suplimentare solicitanților, iar aceștia au obligația 
să răspundă în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare, în sens contrar cererea de finanțare va fi declarată 
neeligibilă. Evaluatorii au la dispoziție câte 5 (cinci) zile lucrătoare pentru evaluarea proiectelor, la 
care se adaugă răspunsul la informații suplimentare, dacă este cazul. 

http://www.galpodgoriaminismaderat.ro/
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Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile, se va convoca Comitetul de Selecţie al 
proiectelor şi se va realiza selecţia proiectelor. Pentru validarea ședințelor de selecție, trebuie să fie 
prezenți minim 50%+1 din cei 7 membri ai Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din 
mediul privat și societatea civilă. Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că 
proiectul ce urmează a primi finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în 
planul financiar al GAL și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o 
prioritate în vederea implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și 
priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii 
la AFIR.  
 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în limita 
fondului disponibil anunțat în apelul de selecție al sesiunii. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, 
departajarea acestora se face astfel:  

 Se va acorda prioritate finanțării proiectelor care prin implementarea lor deservesc o 
populație cât mai numeroasă;  

 Vor avea prioritate la finanțare proiectele care au inclusă o componentă de 
îmbunătățirea/protejare a mediului. 
 

Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor, de prezentare a rezultatului 
evaluării și a procedurii de soluționare a contestațiilor: 
Rezultatul şedinţei Comitetului de Selecţie va fi consemnat într-un Raport de Selecţie Intermediar, 
în care vor fi prezentate: proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, 
valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile va fi indicat punctajul obţinut 
pentru fiecare criteriu de selecţie. 
 
Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat și pe pagina de internet a GAL - 
www.galpodgoriaminismaderat.ro. 
 
După emiterea Raportului de Selecție Intermediar, în urma şedinței Comitetului de Selecție a 
proiectelor, beneficiarii vor fi notificați în scris cu privire la rezultatele selecției, dându-le 
posibilitatea celor nemulțumiți de rezultatele selecției să depună contestație la sediul GAL în maxim 
5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării din partea GAL. Contestaţiile, semnate de 
beneficiari, vor fi depuse, personal sau trimise prin poştă sau fax, la secretariatul GAL ”Podgoria 
Miniș-Măderat”.  
 
Dacă vor exista contestații, proiectele contestate vor fi reverificate de alți experți, urmând ca după 
reverificare să fie convocat Comitetul de Soluționare al Contestațiilor. În urma acestei ședințe va 
rezulta un Raport de Contestații în baza căruia vor fi notificați contestatarii, care va fi publicat pe 
site-ul GAL, cel târziu în ziua următoare aprobării lui şi transmiterii acestuia către contestatari. 
Contestațiile se soluționează în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la depunerea contestației şi 
include notificarea solicitantului. 
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În baza acestui Raport de Contestații, Comitetul de Selecție al proiectelor va emite Raportul de 
Selecție Final, care va fi prezentat și el pe site-ul GAL, urmând ca beneficiarii să ia act de acesta în 
urma unei notificări transmise de GAL ”Podgoria Miniș-Măderat”, în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare 
de la data publicării acestuia pe site-ul GAL. 
În Raportul de Selecţie Final vor fi evidenţiate proiectele declarate eligibile și selectate în urma 
soluţionării contestaţiilor.  
 
În situația în care, la un apel de selecție nu există proiecte respinse, neconforme, neeligibile, iar 
valoarea acestora se încadrează în fondul disponibil al măsurii, GAL va emite Raportul de Selecție 
Final fără a mai aloca timp pentru contestații. În această situație Comitetul de selecție al proiectelor 
va emite doar Raportul de Selecție Final, fără a-l întocmi pe cel intermediar. 
 
Comitetul de Selecţie al proiectelor pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a teritoriului 
”Podgoria Miniş-Măderat” se compune din 7 membri: 3 reprezentaţi ai partenerilor publici, membri 
în GAL şi 4 reprezentanţi ai partenerilor privaţi, membri ai GAL. Pentru fiecare membru titular, vor fi 
prevăzuţi supleanţi.  
 
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membri Comitetului, în această 
situaţia persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea Comitetului 
respectiv. 
Dacă unul dintre membri Comitetului de Selecție constată că se află într-o situație de conflict de 
interese în raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru selecție, acesta nu are drept de 
vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 
 
Comitetul de Soluționare a Contestațiilor are în componență 7 membri: 1 reprezentant al 
partenerilor publici, membri în GAL şi 6 reprezentanţi ai partenerilor privaţi, membri ai GAL.  
 
10. Prezentarea criteriilor de selecţie cu punctajele aferente: 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai jos menționate: 

Nr. 
crt. 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1 Proiecte depuse în parteneriat Max.15 p 

Parteneriat între 3 sau mai multe unități administrativ teritoriale din arealul 
GAL ”Podgoria Miniș-Măderat”  
Dovada se face prin existența Acordului de parteneriat. 

15 p 

Parteneriat între 2 unități administrativ teritoriale  
Dovada se face prin existența Acordului de parteneriat. 

10 p 

Lipsa parteneriatului  presupune că la acest criteriu punctajul este nul. 0 p 

2. Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o acțiune similară Max. 10 
p 
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Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o acțiune similară. 
Dovada se realizează prin consultarea bazelor de date specifice. 

10 p 

Solicitanții au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o acțiune similară. 
Dovada se realizează prin consultarea bazelor de date specifice. 

0 p 

3.  Proiecte care deservesc comunități izolate, cu un potențial socio-economic 
de dezvoltare scăzut și o populație cât mai mare 

Max. 25 
p 

Proiectul deservește o unitate administrativ-teritorială cu un coeficient al 
potențialului socio-economic de dezvoltare situat între 0,2586 și 0,4000 
conform Anexei 8 la submăsura 7.2 din PNDR 2014-2020 și o populație cât 
mai numeroasă a acesteia.  
Pentru proiectele derulate în parteneriat între mai multe unități administrativ 
teritoriale se va utiliza media aritmetică a coeficienților. 
La acest criteriu se vor folosi informațiile din Anexele 7 și 8 ale submăsurii 7.2 
din PNDR 2014-2020 publicate pe pagina de internet www.afir.info 

25 p 

Proiectul deservește o unitate administrativ-teritorială cu un coeficient al 
potențialului socio-economic de dezvoltare situat între 0,4000 și 0,5000 
conform Anexei 8 la submăsura 7.2 din PNDR 2014-2020 și o populație cât 
mai numeroasă a acesteia. 
Pentru proiectele derulate în parteneriat între mai multe unități administrativ 
teritoriale se va utiliza media aritmetică a coeficienților. 
La acest criteriu se vor folosi informațiile din Anexele 7 și 8 ale submăsurii 7.2 
din PNDR 2014-2020 publicate pe pagina de internet www.afir.info 

15 p 

 Proiectul deservește o unitate administrativ-teritorială cu un coeficient al 
potențialului socio-economic de dezvoltare situat între 0,5000 și 0,6648 
conform Anexei 8 la submăsura 7.2 din PNDR 2014-2020 și o populație cât 
mai numeroasă a acesteia. 
Pentru proiectele derulate în parteneriat între mai multe unități administrativ 
teritoriale se va utiliza media aritmetică a coeficienților. 
La acest criteriu se vor folosi informațiile din Anexele 7 și 8 ale submăsurii 7.2 
din PNDR 2014-2020 publicate pe pagina de internet www.afir.info 

10 p 

4. Tipul de activități ale proiectului și impactul micro-regional al acestora Max 30 p 

Proiecte ce implică îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor publice edilitar-
gospodărești, cele pentru situații de urgență prin achiziționarea de utilaje, 
echipamente și instalații specializate și care deservesc micro-regiuni din 
teritoriul GAL PMM 

30 p 

Proiecte ce vizează investiții în infrastructura publică locală edilitară, 
educațională, recreațională și de sănătate și care deservesc micro-regiuni din 
teritoriul GAL PMM 

20 p 

5. Proiecte integrate de investiții  
 

Max 10 p 

Investiție care vizează combinarea în același proiect a cel puțin 3 acțiuni 10 p 

http://www.galpodgoriaminismaderat.ro/


                   

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 

Comuna ŞIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad,317340 
Tel/Fax: 0257-384040 
E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro; 
Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

eligibile din cadrul măsurii. 

Investiție care vizează combinarea în același proiect a cel puțin 2 acțiuni 
eligibile din cadrul măsurii. 

5 p 

6.  Proiecte care prevăd soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile 
şi/sau prevăd investiţii care urmăresc eficientizarea consumului de energie 
şi reducerea deşeurilor 

Max 10 p 

TOTAL  100 p 

 

Punctajul aferent fiecărui criteriu de selecție a fost stabilit cu aprobarea Consiliului Director. 
Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a putea fi selectat și admis la 

finanțare pe măsura 1.2/6B este de 20 puncte. 
 
11. Data şi modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:  
Asociația GAL “Podgoria Miniș-Măderat” va notifica în scris toți solicitanţii cu confirmare de primire 
din partea solicitantului sau prin semnarea notificării la primire de către reprezentantul legal al 
solicitantului privind rezultatul evaluării proiectelor depuse de către aceştia la sediul Asociației GAL 
“Podgoria Miniș-Măderat”, în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data publicării Raportului de 
Selecție Final pe site-ul GAL. 
 

12. Date de contact GAL:  
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 1.2/6B din cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală a teritoriului Podgoria Miniș-Măderat sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” 
elaborat de GAL, aferent Măsurii 1.2, care este publicat pe site-ul www.galpodgoriaminismaderat.ro, 
meniul sesiuni de finanțare, sub-meniul prezentare măsuri. 
 
Vă putem oferi și varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de GAL.  
 
Vă aşteptăm la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat” situat în 
comuna ŞIRIA, strada 85 INFANTERIE, nr. 162, jud. Arad, cod poștal 317340. 
 
Informații suplimentare pot fi furnizate și la telefon 0257-384040 în intervalul orar 10 - 14, de luni 
până vineri. 
 
Scrieţi-ne pe galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro și consultați pagina noastră de internet 
www.galpodgoriaminismaderat.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podgoria Miniș-Măderat. 

                                      

13. Alte informații relevante 

Solicitanții vor depune odată cu proiectul și o Declarație de raportare a plăților efectuate de 
către AFIR (formularul poate fi descărcat de pe pagina de internet www.galpodgoriaminismaderat.ro, 
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meniul sesiuni de finanțare, sub-meniul prezentare măsuri), prin care se angajează să raporteze către 
GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către ei.  
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