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       Data lansarii apelului de selectie:31.10.2017 

                                                     PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE nr. 1/2017  
                                                               VERSIUNE DETALIATĂ 

PE MĂSURA 4.4/6B 
Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL 

 
 

A. Măsura lansată   

Asociația GAL Ținutul Zimbrilor anunță lansarea apelului de selecție de proiecte nr. 1/2017 in perioada 

31.10.2017-19.01.2018 pentru MĂSURA 4.4/6B Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în 

teritoriul GAL ( sesiunea nr.1/2017, apel de selectie nr.1/2017). 

B. Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pană la   data de 19.01.2018 ora 18.30.                                                                                                           

C. Locul și intervalul orar in care se pot depune proiectele 

Sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor, din sat Lunca, comuna Vinatori- 
Neamț, județul Neamț, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 16:30 – 20:30. 
 

D. Fondurile disponibile alocate în această sesiune: 
 

Pentru MĂSURA 4.4/6B Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL, 
fondurile disponibile alocate sunt de 516.741,68 Euro. 

Sprijinul public nerambursabil aferent acestei măsuri va fi acordat sub forma rambursării 
costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de către contractant, sau sub forma unei plăți în avans, cu 
condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 din Reg. UE nr. 1305/2013.  

Sprijinul public aferent acestei măsuri se va acorda diferenţiat, în funcţie de componenta 
proiectelor propuse. Astfel, se delimitează următoarele categorii de sprijin pentru componentele:  

a) Componenta de investiţii   
Sprijinul public nerambursabil aferent componentei de investiții se acordă pentru o perioadă de 

maximum 3 ani(36 luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj și de maximum 2 
ani(24 de luni) pentru proiectele fără construcții montaj, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu 
maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR și cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici 
sau privați, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea rămasă de rambursat. 

Sprijinul public nerambursabil maxim acordat unui proiect de investiții nu va depăși 200.000 
euro. Sprijinul public nerambursabil acordat pentru componenta investiții și proiecte integrate va fi de 
100% din totalul cheltuielilor eligibile petru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 
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publice locale și ONG-uri și de maximum 80% din totalul cheltuielilor elibigile pentru proiectele 
generatoare de venit, indiferent de natura aplicantului. 

b) Componenta de servicii 
Sprijinul public aferent componentei de servicii se acordă pentru o perioadă de maximum 2 

ani(24 de luni), cu posibilitatea prelungirii acesteia cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR și cu 
aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute în contractul de finanțare, la 
valoarea rămasă de rambursat. 

Sprijinul public nerambursabil aferent măsurii pentru componenta de servicii va fi de maxim 
5000 euro/proiect, ceea ce va reprezenta 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri sau  maxim 80% din totalul 
cheltuielilor elibigile pentru proiectele generatoare de venit, indiferent de natura aplicantului. 

c) Proiecte integrate(investiţii şi servicii) 
Sprijinul public nerambursabil aferent componentei proiecte integrate se acordă pentru o 

perioadă de maximum 3 ani(36 luni) pentru proiectele care prevăd  lucrări de construcții/montaj, 
respectiv de maximum 2 ani(24 de luni) pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcții-montaj,  
cu posibilitatea prelungirii acestora cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR și cu aplicarea 
penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea 
rămasă de rambursat. 

Sprijinul public nerambursabil maxim acordat unui proiect integrat(investiții și servicii eligibile în 
cadrul măsurii) nu va depăși 200.000 euro. Sprijinul public nerambursabil acordat pentru componenta 
proiecte integrate va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de 
venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri și de maxim 80% din totalul cheltuielilor elibigile 
pentru proiectele generatoare de venit, indiferent de natura aplicantului. 
 

E. Categoriile de beneficiari eligibili  
 

- Autorități publice locale cu responsabilități în domeniu; 
- ONG-urile cu expertiză conform legislației naționale în vigoare; 
- Unități Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora, conform legislației naționale în 

vigoare; 
- Întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție, inclusiv unități protejate autorizate; 
- Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare; 
- Persoanele fizice autorizate/societățile comerciale care dețin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică de clasă B, de interes local. 
   

F. Modelul de Cerere de Finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune 
editabilă) 

 
Cererile de Finanțare trebuie să corespundă obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza 

căreia a fost selectat GAL. Formularul standard al CF seste disponibil, în format electronic, pe adresa de 
internet www.gal-tinutulzimbrilor.ro la momentul lansării apelului de selecție (format editabil). 



 
 

                       Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tinutul Zimbrilor 

    

 

3 
 

 Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții, în funcție de 
componenta proiectelor propuse este dat în Ghidul solicitantului pentru MĂSURA  4.4/6B Dezvoltarea 
unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL: 

- Cerere de Finanțare pentru proiecte privind infrastructura rutieră, apă/apă uzată și 
educațională și proiecte integrate-Anexa nr.2; 
- Cerere de Finanțare pentru proiectele privind investiții infrastructură socială , culturală și 
proiecte integrate-Anexa nr.3; 
- Cerere de Finanțare pentru proiectele de servicii-Anexa nr.4. 

 
G. Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea 

proiectului  

Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odata cu depunerea 
proiectului sunt mentionate, in ghidul solicitantului pe MĂSURA 4.4/6B Dezvoltarea unor sate viabile 
prin inovare socială în teritoriul GAL, la CAP.9  COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA DOSARULUI 
CERERII DE FINANTARE și CAP.15 INFORMATII UTILE. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor 
de selecție sunt menționate, de asemenea, în ghidul solicitantului pentru MĂSURA 4.4/6B Dezvoltarea 
unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL, la Cap. 7. SELECTIA PROIECTELOR. 

 
H. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul, 

inclusiv metodologia de verificare a acestora 

Cerințele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificare a acestora sunt menționate în ghidul solicitantului MĂSURA 4.4/6B 
Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL, la Cap. 5. CONDIȚII MINIME 
OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI. 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii 4.4, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

 Investiția propusă trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 
prin măsură;  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

 Investiția(serviciile) trebuie să se realizeze în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată , corespunzătoare domeniului de 

investiții; 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă(grupă) B în circuitul turistic, la 

finalizarea acesteia; 
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 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată și, în cazul proiectelor care prevăd investiții și a 

proiectelor integrate, și/sau să își asume responsabilitatea pentru asigurarea 

sustenabilității serviciilor sociale dezvoltate după finalizarea sprijinului; 

 Solicitanții ONG trebuie să demonstreze experiență relevantă pentru acțiunile propuse. 

 Pentru proiectele care au componentă de servicii, solicitantul trebuie să demonstreze că 

dispune de personal calificat propriu sau cooptat; 

 Solicitantul nu trebuie să fie înregistrat ca debitor la AFIR și să nu aibă contract reziliat din 
proprie inițiativă cu AFIR în ultimele 12 luni sau în ultimele 24 luni dacă este reziliat de 
către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale  și să nu fie  într-o situație 
litigioasă cu AFIR, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată privind litigiul 
posibil creat;  

 Pentru proiectele generatoare de venit, solicitantul se angajează la depunerea Cererii de 
finanțare prin declarație pe propria răspundere că va prezenta la data semnării 
contractului dovada cofinanțării private.  

Pentru transparența procesului de evaluare și selectie a proiectelor, pe pagina de internet a GAL 
Ținutul Zimbrilor,  www.gal-tinutulzimbrilor.ro, se regasesc publicate toate fișele de evaluare care se 
intocmesc la nivel de GAL respectiv: 

- Fişa de verificare a conformităţii-Anexa 25 la Ghid M4.4; 
- Fişa de verificare a eligibilităţii-Anexa 24 la Ghid M4.4; 
- Fişa de verificare pe teren-Anexa 27 la Ghid M4.4;  
- Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie-Anexa 26 la Ghid M4.4. 

 
I. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este disponibilă pe pagina de web 

a GAL Tinutul Zimbrilor,  www.gal-tinutulzimbrilor.ro. 

J. 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.  

 
Pentru această măsură punctajul minim admis este de 20 de puncte, punctaj sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare.  
Procedura de selecţie a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice, respectă următoarele 

aspecte:  
- Astfel, Comitetul de Selecție a proiectelor va avea 7 membri de drept și 7 membri supleanți, iar Comisia 
de Contestații va avea 3 membri de drept și 3 membri supleanți. Toți membrii sunt reprezentanți ai 
partenerilor și respectă următoarea împărțire pe sectoare: ponderea reprezentanților organizațiilor ce 
provin din mediul privat și societatea civilă este mai mare de 50% din totalul membrilor, conform SDL, 
cap XI „Procedura de Evaluare si Selectie”. 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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-Selecţia proiectelor se va face aplicând regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 
este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii 
Comitetului de Selecţie/Comisiei de Contestații, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate 
civilă. Deasemenea în componența comitetului de selecție/comisiei de contestații nu va exista un grup 
de interese dominant, care să dețină mai mult de 49% din drepturile de vot. 
- Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, 
membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de Contestații) are obligația de a respecta 
prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – 
”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 
 

Nr. 

crt. 
Principii şi criterii de selecție Punctaj 

P1. 

 

 

Principiul creării locurilor de muncă, inclusiv locuri de muncă protejate pentru 
persoanele cu dizabilități în cadrul unităților protejate/grupuri vulnerabile în 

cadrul întreprinderilor sociale de inserție (a sau b) 

Max 15p 

 
a)Proiectul vizează înființarea și păstrarea a cel puțin unui loc de muncă 

 

 
10p 

 

 

b) Proiectul vizează înființarea și păstrarea a unui loc de muncă destinat 
persoanelor cu dizabilități 

 

 

 

15p 

P2 Principiul cost-eficiență-calitate pentru proiecte care deservesc cât mai mulți 
locuitori 
(A sau B ) 

 

Max 20 p 

A. Pentru proiectele care au componentă de investiții sau componentă de 
servicii 

Max 10p 

Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform recensământului 
populației și locuințelor din anul 2011-Rezultate finale-Tabel3 Populația stabilă 
pe sexe și grupe de vârstă-județe, municipii, orașe, comune”, coloana nr. 1-
Anexa nr. 12 

Max 10p 

 

Nr total de locuitori >5.001 10p 

Nr total de locuitori cuprins între 4.500 și 5.000 8p 
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Nr. total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.499 6p 

Nr. total de locuitori cuprins între 1.500 și 2.999 
 

4p 

 B.  Proiecte integrate ( investitii și servicii) Max 20p 

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 

recensământului populației și locuințelor din anul 2011-Rezultate finale 

Tabel 3 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă-județe, municipii, orașe, 

comune”, coloana nr. 1.-Anexa nr.12 

 

Nr total de locuitori >5.001 20p 

Nr. total de locuitori cuprins între 4.500 și 5.000 18p 

Nr. total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.499 12p 

 Nr. total de locuitori cuprins între 1.500 și 2.999 8p 

P3 Principiul prioritizării proiectelor în funcție de gradul de sărăcie al zonei din 
care provin beneficiarii din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor. 

-se vor verifica informațiile cuprinse în SF/DALI/MJ/ACB 
(A sau B) 

Max 20p 

a) Proiecte care se adresează categoriilor de beneficiari care fac parte 
din UAT cu grad de sărăcie cuprins între 40%-50% 

 

         15p 

b) Proiecte care se adresează categoriilor de beneficiari care fac parte 
din UAT cu grad de sărăcie peste 50% 

 

         20p 

P4 Principiul prioritizării proiectelor care conțin  servicii integrate 
(A sau B) Max 10p 

A. Proiectul conține servicii integrate 5p 

B. Proiectul conține atât investiții cât și servicii integrate 10p 

P5 Principiul impactului investiției pe termen mediu și lung 
(a sau b ) 

Max 15 p 
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a) Proiecte care au componentă de investiții 
În cadrul proiectului(SF/DALI) se demonstrează creștere pe ramura de activitate  

în care se concentrează investiția sau se demonstrează reducerea gradului de 

sărăcie pentru UAT din care face parte solicitantul pentru un termen ce 

depășește perioada de monitorizare 

 

 

 15p 

b) Proiecte care au componentă de servicii  
În cadrul proiectului se cuantifică rezultate clare care să definească o creștere în 

domeniul în care se concentrează activitatea propusă prin proiect, respectiv o 

reducere a numărului de persoane care sunt incluse în grupurile vulnerabile, 

pentru un termen ce depășește perioada de monitorizare 

 

 

 15p 

P6 Principiul includerii componentelor de inovație socială sau de 

protecție a mediului 

(A+B) 

Max 10p 

 A.Proiectul conține componente de inovație socială  5p 

 B.Proiectul conține componente de protecție a mediului 

 

5p 

P7 Principiul includerii elementelor privind respectarea egalității de șanse, 
accesibilității pentru toate tipurile de beneficiari și dezvoltării durabile. 

(A+B+C) 

Max 10p 

 Proiectul demonstrează:  

A. respectarea principiilor egalității de șanse 4p 

B. accesibilitatea pentru toate tipurile de beneficiari 3p 

C. dezvoltarea durabilă 3p 

TOTAL 100 puncte 

 
 
 
 
- Criterii de departajare pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în 
funcţie de punctajul obtinut la: 



 
 

                       Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tinutul Zimbrilor 

    

 

8 
 

1. Principiul creării locurilor de muncă, inclusiv locuri de muncă protejate pentru persoanele cu 
dizabilități în cadrul unităților protejate/grupuri vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale de 
inserție 

2. Principiul prioritizării proiectelor în funcție de gradul de sărăcie al zonei din care provin 
beneficiarii din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor  

3. Principiul impactului investiției pe termen mediul și lung  
4. Pricipiul cost-eficiență-calitate pentru proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori 
5. Principiul includerii componentelor de inovație socială 
6. Principiul prioritizării proiectelor care conțin  servicii integrate 
7. Principiul includerii elementelor privind respectarea egalității de șanse, accesibilității pentru 

toate tipurile de beneficiari și dezvoltării durabile. 
 
Modul de utilizare al criteriilor de departajare este următorul: dacă după analiza primului criteriu rezultă 
egalitate se aplică cel de-al doilea criteriu, dacă nici acesta nu poate face departajarea se trece la 
următorul și așa mai departe. 

K. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție, notificarea solicitanților, 
publicarea Raportului de Selecție 

 
Evaluarea proiectelor se realizează după închiderea sesiunii. 
Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează în prima etapă la nivelul GAL Ținutul 

Zimbrilor de către experții angajați GAL cu atribuții în acest sens, Comitetul de Selecție a proiectelor și 
Comisia de Contestații. 

 Angajații din cadrul echipei de implementare a SDL verifică,pentru proiectele depuse la nivel de 
GAL Tinutul Zimbrilor, conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție. 

 Proiectele selectate la nivel de GAL Tinutul Zimbrilor, vor fi supuse verificării finale și de către 
OJFIR / CRFIR. 

Evaluarea și selecția proiectelor se va face respectând o procedură de selecție nediscriminatorie 
și transparentă a proiectelor, stabilită în SDL de către GAL Tinutul Zimbrilor și aprobată de AM PNDR prin 
selecția strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor publicată pe site-ul 
www.gal-tinutulzimbrilor.ro.  

Procedura de evaluare și selecție este anexa la Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 
4.4/6B. 

Organizarea și funcționarea Comitetului de Selecție a proiectelor sunt reglementate de 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție a proiectelor și a Comisiei de 
Soluționare a Contestațiilor la nivelul GAL Tinutul Zimbrilor. 

 Raportul de evaluare, pentru fiecare masura, se intocmeste in maxim 4 zile lucratoare de la 
intocmirea fiselor de evaluare a conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie. 

Rapoartele de selectie  se intocmesc si se publică la sediul GAL si pe pagina de web a GAL in 
maxim 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare. 

In maxim 5 zile lucratoare de la publicarea raportul de selecție se vor transmite solicitanților 
notificari cu privire la rezultatul procesului de evaluare si selecție. 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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Contestațiile pot fi depuse la sediul GAL în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării . 

  Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 30 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

 Raportul de soluționare a contestațiilor va fi publicat pe www.gal-tinutulzimbrilor.ro.  

Reprezentanții GAL sau solicitanții vor depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai 
târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la Raportul de selecție, respectiv Raportul de 
Contestații întocmit de GAL, astfel încât să se poată realiza evaluarea de care OJFIR/CRFIR,  și 
contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al 
acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună 
proiectul, printr-un mandat sub semnătură privată. 

În cazul în care constată erori de expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații 
suplimentare (formular E3.4L), către GAL sau solicitant, în funcție de natura informațiilor solicitate. 

 
L. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

  
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta in fiecare zi lucratoare de la 16:30-20:30 la 

sediul GAL Tinutul Zimbrilor, din sat Lunca, comuna Vînatori-Neamț, județul Neamț, la numerele de 
telefon :0744524935 Nica Vasile-Reprezentant legal si 0754018140  Cosofret Elena-Manager, sau la 
adresa de e-mail: office@gal-tinutulzimbrilor.ro. 

  
M. Alte informații pe care GAL le consideră relevante   
 
Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care se 

angajează să transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la 

Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte adiționale ale contractului (deciziei) de 

finanțare cu AFIR; Copie la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către 

beneficiarul proiectului. De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de 

finanțare, beneficiarul va furniza către GAL orice document sau informaţie în măsură să ajute la 

colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe 

teren ale proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 

 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/

