
 
 
 
 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare 
Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR 

este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

Data lansarii apelului de selectie: 05.10.2017 
 

APEL DE SELECTIE VERSIUNE DETALIATA  
 

Masuri lansate 
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului anunta lansarea Apelului de selectie 
de proiecte Nr. 2/2017 pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale in perioada 
05.10.2017 - 20.11.2017 . 

 
Data limita de depunere a proiectelor 
Proiectele se vor depune pana la data limita 20.11.2017, ora 16.00. 
 
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele 
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL Meleagurile Cricovului din localitatea Urlati, judetul 
Prahova, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, in intervalul orar 8.00 - 16.00. 

 
Fondul disponibil alocat in sesiune: 435.092,37 euro 
 
Fondul disponibil pe masura si suma maxima nerambursabila/proiect sunt urmatoarele: 

Masura 
Fondul disponibil/ 

masura 

Suma maxima nerambursabila care 
poate fi acordata pentru finantarea 

unui proiect 
Masura M4/6B Dezvoltarea 

comunitatilor locale  
435.092,37 euro 87.000 euro 

 
TOTAL  

Fond disponibil alocat in 
sesiune 

 

435.092,37 euro - 

 
Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa‐l folosesca solicitantii (versiune editabila) 
Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii se regaseste publicat in 
format editabil pe site-ul GAL Meleagurile Cricovului, www.galmeleagurilecricovului.ro. 
 
Prin Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale se finanteaza urmatoarele categorii de 
proiecte: 

- proiecte de investitii, pentru categoriile de actiuni si cheltuieli eligibile mentionate in 
ghidul solicitantului la Capitolul 5, punctele 1, 2, 3 – CORESPONDENTA CU SUBMASURA 
7.2 DIN NATIONAL 

- proiecte de investitii, pentru categoriile de actiuni si cheltuieli eligibile mentionate in 
ghidul solicitantului la Capitolul 5, punctul 4 – CORESPONDENTA CU SUBMASURA 7.6 DIN 
NATIONAL 

http://www.galmeleagurilecricovului.ro/


 
 
 
 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare 
Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR 

este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

- proiecte de servicii pentru categoriile de actiuni si cheltuieli eligibile mentionate in ghidul 
solicitantului la Capitolul 5, punctul 4 

 
Avand in vedere aspectele mentionate anterior, pe pagina web a GAL Meleagurile Cricovului se 
regaseste publicat, pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale, cate un model de cerere 
de finantare pentru fiecare categorie in parte, respectiv: 

- cerere de finantare aferenta proiectelor de investitii ce includ categoriile de actiuni si 
cheltuieli eligibile mentionate in ghidul solicitantului la Capitolul 5, punctele 1, 2, 3 – 
CORESPONDENTA CU SUBMASURA 7.2 DIN NATIONAL; 

- cerere de finantare aferenta proiectelor de investitii ce includ categoriile de actiuni si 
cheltuieli eligibile mentionate in ghidul solicitantului la Capitolul 5, punctul 4 – 
CORESPONDENTA CU SUBMASURA 7.6 DIN NATIONAL 

- cerere de finantare aferenta proiectelor de servicii categoriile de actiuni si cheltuieli 
eligibile mentionate in ghidul solicitantului la Capitolul 5, punctul 4 

 
In functie de tipologia proiectului depus, solicitantul va alege modelul de cerere de finantare 
corespunzator. Solicitantul care doreste sa obtina finantare pentru activitati din categorii 
distincte va trebui sa depuna proiecte distincte (si, in acest sens, sa completeze modelul de cerere 
de finantare corespunzator pentru fiecare proiect in parte). In cadrul prezentului apel de selectie 
nu se pot depune pe masura M4/6B proiecte mixte (proiecte care cuprind actiuni si cheltuieli 
eligibile din categorii distincte). 

 
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea 
proiectului 
 
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea 
proiectului sunt mentionate, in ghidul solicitantului, la Capitolul 9 - Tipurile de documente, avize, 
autorizatii sau studii, dupa caz, pe care solicitantii sau beneficiarii trebuie sa le prezinte. 
 
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul in vederea punctarii criteriilor 
de selectie sunt mentionate, de asemenea, in ghidul solicitantului la Capitolul 6 - Procesul de 
evaluare si selectie. 
 
Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificare a acestora 
 
Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificare a acestora sunt mentionate in ghidul solicitantului, la Capitolul 4 - 
Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului. 
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Pentru transparenta procesului de evaluare si selectie a proiectelor, pe pagina de internet a GAL 
Meleagurile Cricovului, www.galmeleagurilecricovului.ro, se regasesc publicate toate fisele de 
evaluare care se intocmesc la nivel de GAL, respectiv: 

 Fisa de verificare a conformitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate 
masurile din cadrul strategiei GAL Meleagurile Cricovului (inclusiv pentru Masura M4/6B 
Dezvoltarea comunitatilor locale) - Versiunea 02 din septembrie 2017 

 Fisa de verificare a eligibilitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru investitiile 
finantate in cadrul masurilor M4/6B, M5/6B si M6/6B (inclusiv pentru investitiile finantate prin 
intermediul Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale)– Versiunea 02 din septembrie 2017  

 Fisa de verificare a eligibilitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate 
masurile care includ servicii (inclusiv pentru serviciile finantate prin intermediul Masurii M4/6B 
Dezvoltarea comunitatilor locale) – Versiunea 02 din septembrie 2017 

 Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferenta Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor 
locale, cu metodologia de verificare aferenta (formular propriu GAL) - Versiunea 01 din iunie 2017 
 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL 
Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este disponibila pe pagina web a 
GAL Meleagurile Cricovului, www.galmeleagurilecricovului.ro.  
 
Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si 
criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 
acestora 

Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale 

Nr.  
Crt 

Criterii de Selectie/Metodologie de verificare Punctaj 

Documente 
justificative in 

vederea punctarii 
criteriilor de selectie 

1.        

Numarul de locuri de munca create prin proiect 
* Vor fi luate in considerare locurile de munca care includ 
contracte cu norma intreaga, mentinute pe o perioada de minim 1 
an.  

Max 15 Studiul de 
fezabilitate/ 

Documentatia de 
avizare a lucrarilor 

de interventie/ 
Memoriu justificativ 

Prin proiect se creeaza 1 loc de munca. 10 

Prin proiect se creeaza minim 2 locuri de munca. 15 

2.        

Numarul populatiei nete care care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite 

Max 45 Studiul de 
fezabilitate/ 

Documentatia de 
avizare a lucrarilor 

Intre 10 si 24 persoane beneficiaza de servicii/infrastructuri 
imbunatatite. 

15 

http://www.galmeleagurilecricovului.ro/
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Intre 25 si 39 de persoane beneficiaza de servicii/infrastructuri 
imbunatatite. 

30 
de interventie/ 

Memoriu justificativ 

Incepand cu 40 de persoane beneficiaza de servicii/infrastructuri 
imbunatatite. 

45 

3. 

Proiecte care includ investitii in crearea, imbunatatirea sau 
extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale 

Max 25 
Studiul de 

fezabilitate/ 
Documentatia de 

avizare a lucrarilor 
de interventie/ 

Memoriu justificativ 

Proiectul include investitii in crearea, imbunatatirea sau 
extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale 

25 

4.        

Proiecte care includ actiuni in domeniul protectiei mediului si a 
climei (de exemplu: proiectul include utilizarea energiei din 
surse regenerabile etc) 

Max 15 
Studiul de 

fezabilitate/ 
Documentatia de 

avizare a lucrarilor 
de interventie/ 

Memoriu justificativ 

Proiectul include cel putin 1 actiune in domeniul protectiei 
mediului. 

15 

TOTAL 100  
Punctajul minim admis la finantare in cadrul masurii M4/6B este de 10 puncte. 

 
DEPARTAJAREA PROIECTELOR 

 
Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza prin aplicarea urmatoarelor 
criterii de departajare: 
 

Criterii de departajare 

Criteriul de departajare 1 - Numarul populatiei nete care care beneficiaza de servicii/ 
infrastructuri imbunatatite  
 
Va avea prioritate proiectul cu un numar mai mare al populatiei nete care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite. Daca in urma aplicarii criteriului de departajare 1, proiectele 
vor avea in continuare acelasi punctaj, se va aplica criteriul de departajare 2. 
 

Criteriul de departajare 2 -  Numarul de locuri de munca create prin proiect 
 
Va avea prioritate proiectului prin intermediul caruia se creeaza mai multe locuri de munca.  

 
Punctajele aferente fiecarui criteriu de selectie au fost stabilte cu aprobarea Consiliului Director al 
GAL. 
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Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie notificarea solicitantilor, 
publicarea Raportului de Selectie 
 
Evaluarea conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie se realizeaza in maxim 30 zile 
lucratoare de la data finalizarii apelului de selectie in curs, respectiv pana la data 09.01.2018. 
 
Raportul de evaluare se intocmeste in maxim 5 zile lucratoare de la intocmirea fiselor de evaluare 
a conformitatii, eligibilitatii si criteriilor de selectie, respectiv pana la data 16.01.2018. Raportul 
de evaluare se publica atat la sediul GAL, cat si pe pagina web a GAL. 
 
Raportul de selectie se intocmeste si se publica la sediul GAL si pe pagina web a GAL in maxim 15 
zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare, respectiv pana la data 07.02.2018. 
 
In maxim 5 zile lucratoare de publicarea raportului de selectie se vor transmite solicitantilor 
notificari cu privire la rezultatul procesului de evaluare si selectiei, respectiv pana la data 
14.02.2018. 
 
Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate 
Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta de luni pana vineri, de la 8.00-16.00, la sediul 
GAL Meleagurile Cricovului din localitatea Urlati, judetul Prahova, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, 
la numarul de telefon  0758249698 (Chezan Rodica – Reprezentant legal) sau la adresa de e-mail 
contact@galmeleagurilecricovului.ro . 
 
Alte informatii pe care GAL le considera relevante  
Atentie! In cadrul proiectelor de servicii depuse pe Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale, 
se vor respecta urmatoarele cerinte in ceea ce priveste locatia proiectului si logistica pentru 
desfasurarea activitatilor descrise, dupa cum urmeaza: 

- Locatia: Toate cheltuielile proiectului trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL Meleagurile 
Cricovului. Pentru proiectele ale caror obiective vizeaza studii/ monografii, localitatile 
care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL. 

- Logistica pentru desfasurarea activitatilor descrise: Prin proiect se va prezenta 
modalitatea prin care se va asigura logistica proiectului, astfel incat obiectivele propuse 
sa poata fi atinse.  

 
Odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declaratiei pe propria raspundere (model propriu 
GAL), beneficiarul isi ia angajamentul ca: 
✓ va informa GAL cu privire la sumele autorizate si rambursate in cadrul proiectului, pentru toate 
cererile de plata aferente proiectului, dupa primirea de la AFIR a Notificarii cu privire la 
confirmarea plații, in termen de maximum 5 zile lucratoare. 
✓ va furniza Asociatiei Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului orice document sau 
informatie in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare 
aferenti proiectului. 

mailto:contact@galmeleagurilecricovului.ro
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Important! Prezentul apel de selectie, cu toate anexele aferente, a fost intocmit in baza 
urmatoarelor materiale: 

- versiunea 02 a Ghidului solicitantului SM19.2 si a Manualului de procedura pentru 
implementarea SM19.2, cu toate anexele aferente; 

- versiunea Cererii de finantare 7.2 pentru GAL din septembrie 2017 (intrucat in cuprinsul 
documentului nu apare nici data si nici numarul versiunii documentului, data septembrie 
2017 a fost preluata prin click dreapta pe document/Proprietati/Detalii/Data salvare); 

- versiunea Cererii de finantare 7.6 pentru GAL din septembrie 2017 (intrucat in cuprinsul 
documentului nu apare nici data si nici numarul versiunii documentului, data septembrie 
2017 a fost preluata prin click dreapta pe document/Proprietati/Detalii/Data salvare); 

- versiunea de Fisa de evaluare generala E1.2.SM7.2 din martie 2017 din care se preia 
matricea de verificare a Bugetului indicativ si a Planului Financiar (intrucat in cuprinsul 
documentului nu apare nici data si nici numarul versiunii documentului, data martie 2017 
a fost preluata prin click dreapta pe document/Proprietati/Detalii/Data salvare) 

- versiunea de Fisa de evaluare generala E1.2.SM7.6 din martie 2017 din care se preia 
matricea de verificare a Bugetului indicativ si a Planului Financiar (intrucat in cuprinsul 
documentului nu apare nici data si nici numarul versiunii documentului, data martie 2017 
a fost preluata prin click dreapta pe document/Proprietati/Detalii/Data salvare) 
 

Prezentul apel de selectie a fost aprobat de cate Consiliul Director al Asociatiei Grupul de 
Actiune Locala Meleagurile Cricovului, conform Deciziei Consiliului Director nr. 
263/26.09.2017. 
 
 

 
 


