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Proiect finanțat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | 

C19401057011643011984/09.12.2016 

 

Anunt lansat in data 19.07.2018 

ANUNT PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECTIE NR. 1 DIN 2018 IN 

CADRUL ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALA  

ECOLEG OLT DUNARE 

 

Numarul sesiunii de lansare a apelului de selectie: 1/2018  

Data lansarii apelului de selectie: 19 iulie 2018, ora 09.00 

Termenul limita pentru depunerea proiectelor: 20.08.2018, in intervalul orar 09.00- 

17.00 sau pana la implinirea pragului de supracontractare de 110%( valoarea 

proiectelor depuse să fie de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii pentru fiecare 

masura) pentru închiderea sesiunii, caz în care se reduce perioada minimă a sesiunii, 

dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare, sens in care anuntul de inchidere a sesiunii pentru 

respectiva masura va fi postat pe site-ul GAL-ului la sectiunea “Comunicare”. 

 

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA ECOLEG OLT DUNARE, in 

conformitate cu proiectul Sub-masurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea actiunilor in 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” finantat prin masura 19 ”Sprijin pentru 

dezvoltarea locala LEADER” a PNDR, anunta lansarea apelului de selectie in perioada  

19 iulie 2018 – 20 august 2018, pentru urmatoarele masuri aferente Strategiei de 

Dezvoltare Locala: 

 M 01/1B – “Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor 

primari din domeniul agricol si promovarea pe pietele locale”  Sunt beneficiari eligibili 

pentru sprijinul acordat prin Masura M 01/1B, in baza art. 35 (1) – a din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 - un parteneriat format din cel putin 2 membri: 

 - o forma asociativa de tip cooperativa sau grup de producatori autorizata conform legii, 

cu sediul social / punct de lucru in teritoriul GAL de cel putin 12 luni si obiect de 

activitate in domeniul legumiculturii.  

- oricare entitate din sectorul public / privat cu interes in dezvoltarea sectorului agricol, 

inclusiv fermierii. 

Fondurile nerambursabile disponibile:   

- alocarea per sesiune: 98.392 Euro 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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- suma maxima/proiect: 98.392 Euro 

- Intensitatea sprijinului: Pornind de la consultarile realizate in cadrul intalnirilor 

organizate cu legumicultorii si reprezentantii sectorului agricol, precum si cu 

participarea sectorului public si a societatii civile, a rezultat nevoia stimularii asocierii si 

organizarii sectorului producatorilor primari, fiind propuse si estimate din punct de 

vedere pecuniar activitati utile si necesare formelor asociative. Valoarea spijinului 

nerambursabil privind cheltuielile eligibile va fi cuprinsa intre: 5.000 – 100.000 Euro. 

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu 

exceptia actiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri. În acest caz costurile sunt 

acoperite în conformitate cu rata maximă a ajutorului si sumele aplicabile în cadrul 

acestor măsuri de maxim 90%, exceptie cazul în care se aplică regulile privind ajutorul 

de stat si se impune o limită inferioară. Valoarea maximă a cheltuielilor care sunt 

eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăsi valoarea maximă acordată în cadrul 

prezentei masuri. Costurile de functionare a cooperării nu vor depăsi 20% din valoarea 

maximă a sprijinului acordat. Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o 

valoare globală. 

 

 M02/2A - "Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole 

pentru cresterea competitivitatii pe piata" Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat 

prin Masura M 02/2A sunt: PFA, II, IF // IMM–uri si alte intreprinderi // Societate agricolă, 

societate cooperativa agricolă, cooperativa agricolă // Grup de producatori. 

Conform Hotararii pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015, 

art. 3 alineatul (4), In categoria beneficiarilor eligibili "fermieri" aferenţi M02/2A 

„"Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru cresterea 

competitivitatii pe piata" se încadrează: 

a)formele de organizare ale activităților economice desfășurate de persoanele fizice, 

recunoscute potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare 

b) persoane juridice de drept privat 

c)persoane juridice de drept public, respectiv institute, staţiuni şi unităţi de cercetare-

dezvoltare şi didactice din domeniul agricol, definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare 

privind organizarea şi funcţionarea acestora.” 

Fondurile nerambursabile disponibile:   

- alocarea per sesiune: 598.588 Euro 

- suma maxima/proiect: 200.000 Euro 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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-Intensitatea sprijinului: Pornind de la nevoia cresterii performantei in agricultura a 

rezultat necesitatea oferirii unor solutii pentru dezvoltarea durabila a agriculturii, prin 

utilizarea responsabila a resurselor naturale reducand emisiile de gaze nocive si s-a stabilit 

tipul si cunatumul sprijinului acordat pentru aceasta masura prin consultari realizate in 

perioada de animare a teritoriului si partenerilor. Valoarea ajutorului public nerambursabil va 

fi cuprinsa intre: 5.000 – 200.000 Euro; pentru achiziții simple – max. 100.000 euro pentru 

fermele mici (intre 8.000–11.999 SO):  

 

  Rata sprijinului nerambrusabil variaza intre 30% până la maximum 90%, astfel:  

I. În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică până la 500.000 SO și a 

fermelor zootehnice având dimensiunea economică până la 1.000.000 SO:  

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu 

va depăşi:  

a) în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 200.000 euro, respectiv 

100.000 euro pentru fermele mici;  

b) în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 200.000 euro pentru 

sectorul vegetal, pentru fermele mici din sectorul vegetal și pentru legume în spații 

protejate (sere) indiferent de mărimea exploataţiei și sectorul zootehnic, respectiv pentru 

fermele mici din sectorul zootehnic; 

c) în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatației agricole – maximum 200.000 euro, respectiv pentru fermele mici care nu 

propun investiţii în spaţii protejate; 

 

Ferma mică, în conditiile M02/2A reprezintă exploataţia agricolă având dimensiunea 

economică între 8.000 şi 11.999 euro SO, valoarea producţiei standard. 

Ferma de dimensiune medie reprezintă exploataţia agricolă cu dimensiunea economică între 

12.000 şi 250.000 euro SO valoarea producţiei standard. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și 

medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv), respectiv 70% în cazul fermelor având 

între 250.000 și 500.000 SO, inclusiv, pentru sectorul vegetal și între 250.000 și 1.000.000 

SO pentru sectorul zootehnic, inclusiv, în cazul: 

a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data 

depunerii Cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 

sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate 

cu anexa II a R 1305). 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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b) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

c) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; 

II. În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică peste 500.000 SO și a 

fermelor zootehnice având dimensiunea economică peste 1.000.000 SO:  

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:  

a) în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 200.000 euro; 

b)  în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 200.000 euro pentru 

sectorul vegetal, respectiv pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;  

c) în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivel de 

exploatație agricolă – maximum 200.000 euro; 

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale  

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 50% în cazul: 

a) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 

III. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a 

depăși maximum 200.000 euro indiferent de tipul investiției;  

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:  

a) Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și 

grupuri de producători)   

b) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

c) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;” 
 

 M 03/2B - "Sprijin pentru exploatatiile agricole legumicole pentru adaptarea la 

standardele de mediu si clima cu scopul stimularii asociativitatii in teritoriul GAL" 

(Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura M 03/2B sunt:  

- Tineri fermieri: persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii 

cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se 

stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei 

exploatatii; 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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- Persoane juridice cu mai multi actionari unde un tanar fermier asa cum este definit 

in art. 2 din Reg. (UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe 

termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la 

riscurile financiare legate de exploatatie si detine cel putin 50%+1 din actiuni. 

          Fondurile nerambursabile disponibile:  

- alocarea per sesiune: 150.000 Euro 

- suma maxima/proiect: 25.000 Euro 

- intensitatea sprijinului: Avand in vedere structura exploatatilor legumicole si 

necesitatea infiintarii unor exploatatii viabile (12.000 – 50.000 SO), nevoia 

identificata in teritoriu pentru acordarea de sprijin tinerilor fermieri, s-a considerat ca 

nivelul de sprijin optim este de 25.000 Euro, acordat sub forma unei sume forfetare, in 

doua transe. Nu se acorda sume intermediare.  

Valoarea sprijinului nerambursabil: 25.000 Euro. Cuantumul sprijinului pentru 

înfiinţarea si dezvoltarea de activităţi agricole se va acorda, sub formă de primă, în 

două tranşe de plată, astfel: 

- prima tranşă - 75% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare; 

- a doua tranşă - 25% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor 

asumate prin proiect. În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite 

vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.  

 

 M 05/6A - "Modernizarea activitatilor din domeniul non - agricol cu scopul 

mentinerii si crearii de noi locuri de munca" (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat 

prin Masura M 05/6A sunt: Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si 

nou-infiintate (start-up) din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE; Fermieri sau membrii 

unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de 

baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona GAL in cadrul intreprinderii 

deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia 

persoanelor fizice neautorizate; Medicul veterinar cu drept de libera practica, care este 

organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual in conformitate 

cu Legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar; Medicul 

uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneza in cadrul unui cabinet 

medical individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.124/1998 privind 

organizarea si functionarea cabinetelor medicale)* 

 

Fondurile nerambursabile disponibile:   

- alocarea per sesiune: 71.610 Euro 

- suma maxima/proiect: 71.610 Euro 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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- Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de: 

 70% - pentru orice tip de investitie; 

 90% - pentru urmatoarele cazuri:  

a) pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, 

sanitar-veterinare si agro-turism;  

b) pentru fermierii sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica 

activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.  

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu 

privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

 

 M 06/6B - "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din 

teritoriul GAL" (Beneficiarii sprijinului prin aceasta masura M 06/6B sunt: Autoritati 

publice locale (comune, orase) si asociatiile acestora, conform legislatiei nationale in 

vigoare; unitati de cult conform legislatiei nationale in vigoare; ONG) * 

Fondurile nerambursabile disponibile:   

- alocarea per sesiune: 1.200.780,45 Euro 

- suma maxima/proiect: 100.000 Euro 

- Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de: 

 100% pentru investitii negeneratoare de venit; 

 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica; 

  80% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile 

din proiect. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu 

privire la sprijinul de minimis. 

 

 M07/6B – "Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma" 

Beneficiarii sprijinului prin aceasta masura M 07/6B sunt: 

 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu si asociatiile acestora;  

 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu ori asociatiile acestora in 

parteneriate cu actori sociali relevanti;  

 Furnizori de servicii sociale în condițiile legii;  

 Entitati publice sau private care se obliga sa devina furnizori autorizati de servicii 

sociale pana la finalizarea investitiilor; 

 Grupuri de Actiune Locala (GAL) in cazul in care niciun alt beneficiar nu prezinta 

interes si se aplica masuri de evitare a conflictelor de interese 

Fondurile nerambursabile disponibile:   

- alocarea per sesiune: 66.296 Euro 

- suma maxima/proiect: 66.296 Euro 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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- Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de: 

 100% pentru investitii negeneratoare de venit; 

 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica; 

  80% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile 

din proiect. 

 

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala Ecoleg 

Olt Dunare din orasul Corabia, str. Portului, nr.1A, Et. 1, Cam. 1-2-3, Judetul Olt,  pana la 

termenul limita anuntat pentru inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor, respectiv pana la 

data de 20 august 2018 intervalul orar 09.00-17.00,  sau pana la implinirea pragului de 

supracontractare de 110%( valoarea proiectelor depuse să fie de cel puțin 110% din valoarea 

alocării sesiunii pentru fiecare masura) pentru închiderea sesiunii, caz în care se reduce 

perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare, sens in care anuntul de 

inchidere a sesiunii pentru respectiva masura va fi postat pe site-ul GAL-ului la sectiunea 

“Comunicare”. 

*Beneficiari conform Strategiei de Dezvoltare Locala, Fisei Masurii si Ghidului Solicitantului aferent Masurilor  

masurilor,  M01/1B, M02/2A, M 03/2B, M 05/6A, M 06/6B, M07/6B 

 ** Investitiile realizate in cadrul actiunilor eligibile al masurii M 04/6A trebuie sa vizeze crearea de noi activitati 

non-agricole (activitati care nu au mai fost desfasurate de catre solicitant pana la momentul depunerii cererii de 

finantare).   

 Modelul de CERERE de FINANTARE, in format editabil  pe care trebuie sa-l 

utilizeze solicitantii este publicat pe pagina web a GAL, www.galecolegoltdunare.org.ro 

(meniul: Ghiduri si Masuri Anexe – click masura respectiva) si constituie anexa la fiecare 

masura in parte. 

Cererea de finantare trebuie insotita de anexele prevazute in modelul standard, anexele 

cererii de finantare facand parte integranta din aceasta. 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu 

depunerea proiectului sunt in conformitate cu cerintele fisei masurii din SDL si ale Ghidului 

solicitantului elaborat de catre GAL pentru masura respectiva pe care aplica. 

Important! Valoarea sprijinului acordat se calculeaza in lei, in functie de rata de 

schimb EURO/ LEU,  stabilita de catre Banca Centrala Europeana, publicat pe pagina web 

http://www.ecb.int/index.html, la data de 1 ianuarie a anului in care se elaboreaza decizia de 

acordare a finantarii, respective anul semnarii contractului de finantare/ anul acordarii 

transei forfetare. 

Pentru intocmirea si depunerea proiectului trebuie indeplinite conditiile de 

conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidurile Solicitantului pentru masurile M01/1B, 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
http://www.ecb.int/index.html
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M02/2A, M 03/2B, M 05/6A, M 06/6B, M07/6B Cerintele de conformitate si eligibilitate, 

formular E 1.2-CGAL.L FISA DE EVALUARE - CONFORMITATE SI INCADRARE IN 

MASURA  si formular E 1.2-EGAL.L FIȘA DE EVALUARE ELIGIBILITATE, pe care 

trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt in 

conformitate cu cerintele fisei masurii din SDL si ale Ghidului solicitantului elaborat de catre 

GAL pentru masura respectiva, constituite in anexa la fiecare masura si sunt disponibile pe 

site-ul Asociatiei Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt Dunare, 

www.galecolegoltdunare.org.ro, in meniul Ghiduri si Masuri Anexe - click masura 

respectiva.  

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul in vederea 

punctarii criteriilor de selectie sunt cele prevazute in formularul E 1.2-SGAL.L - FIȘA DE 

EVALUARE CRITERII DE SELECTIE precizate in cadrul anexelor 1-4 aferente fiecarei 

masuri. Punctajele aferente fiecarui criteriu de selectie, punctajul minim pentru selectarea 

unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora se stabilesc cu aprobarea Consiliului Director al 

Asociatiei Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt Dunare si pot fi descarcate de pe site-ul 

www.galecolegoltdunare.org.ro, meniul Ghiduri si Masuri Anexe.  

IMPORTANT! Pentru justificarea criteriilor de selectie este necesar sa se prezente 

in cadrul Studiului de Fezabilitate/ Planul de afaceri toate informatiile necesare punctarii 

acestora si sa se ataseze documente justificative in acest sens. 

Procedura de selectie si evaluare a proiectelor nediscriminatorie si transparenta 

aplicata de Comitetul de Selectie al Asociatiei Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt Dunare 

este  „PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE” versiunea 2 – iulie 2018 si va fi 

disponibila pe site-ul GAL-ului,  www.galecolegoltdunare.org.ro in meniul APELURI DE 

SELECTIE. Atributiile Comitetului de Selectie si componenta acestuia fiind in conformitate 

cu prevederile capitolului XI- Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in SDL 

din Strategia de dezvoltare a  Asociatiei Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt Dunare.  

 Descrierea criteriilor de selectie si punctajul acordat pentru fiecare criteriu este 

prezentata in cadrul anexelor 1- 4 aferente fiecarei masuri: 

-    Anexa 1.1: Criterii de Selectie Masura M 01/1B; 

-    Anexa 1.2: Criterii de Selectie Masura M 02/2A; 

-    Anexa 1.3: Criterii de Selectie Masura M 03/2B; 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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-    Anexa 1.4: Criterii de Selectie Masura M 05/6A; 

-    Anexa 1.5: Criterii de Selectie Masura M 06/6B; 

-     Anexa 1.6: Criterii de Selectie Masura M 07/6B; 

 Comitetul de Selectie este format din sapte membrii titulari/ sapte membrii supleanti: 

6 reprezentanti ai sectorului privat si 1 reprezentant al societatii civile. Apartenenta a sase 

membri din Comitetul de Selectie este din spatiul rural si  a unui membru din spatiul urban. 

Componenta nominala a Comitetului de Selectie a fost stabilita in cadrul Hotararii Adunarii 

Generale  nr.1/18.03.2016 a GAL. Comitetul de Selectie se reuneste dupa primirea listelor cu 

proiectele depuse si a informarilor realizate de catre echipa tehnica cu privire la aceste 

proiecte. Pentru transparenta procesului de selectie, la sedintele Comitetului va fi invitat sa 

participe – fara drept de vot - si un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale de la nivelul judetului/regiunii. La selectia proiectelor se va aplica regula „dublului 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie 

prezenti cel putin 50% din parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societate 

civila, iar reprezentantii entitatilor din mediul urban sa nu depaseasca 25% din numarul 

membrilor. 

 Anuntarea rezultatului selectiei de proiecte depuse in aceasta sesiune de cereri de 

proiecte se va face prin publicarea Raportului de Selectie  pe site-ul GAL 

www.galecolegoltdunare.org.ro pana la data de 12.11.2018 si prin notificarea solicitantilor in 

scris pana la data de 13.11.2018. Solicitantii vor putea formula contestatii in termen de 5 zile 

lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile calendaristice de la afisarea 

Raportului de Selectie pe site-ul GAL. In urma analizei contestatiilor depuse va fi elaborat 

Raportul Comisiei de Solutionare a Contestatiilor. Acesta va fi publicat pe site-ul GAL pana 

la data de 30.11.2018 (maxim 30 zile calendaristice) iar rezultatele individuale vor fi 

comunicate contestatarilor prin notificare scrisa a doua zi. In Raportul final vor fi evidentiate 

proiectele declarate eligibile sau selectate in baza solutionarii contestatiilor. 

In cazul in care nu vor exista contestatii, Raportul de Selectie va fi considerat rezultat final al 

procesului de evaluare si selectie.  

Monitorizarea Proiectelor si a Platilor efectuate de autoritatea contractanta Activitatea 

de monitorizare reprezinta activitatea de urmarire a progresului fizic si procedural inregistrat 

in implementarea proiectelor, de colectare a datelor si informatiilor necesare urmaririi 

stadiului implementarii tehnice a proiectelor. Monitorizarea proiectului incepe din momentul 

semnarii Contractului de Finantare si se desfasoara pe toata perioada de implementare a 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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proiectului, si perioada post-implementare. Beneficiarii au obligatia raportarii catre GAL 

Ecoleg Olt Dunare a sumelor decontate de catre autoritatea contractanta in urma depunerii 

Dosarelor Cererii de Plata. 

       Alte informatii detaliate relevante privind accesarea si derularea masurilor M 01/1B, 

M 02/2A, M 03/2B, M 05/6A, M 06/6B, M 07/6B,  din SDL sunt disponibile in format tiparit 

la sediul ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALA ECOLEG OLT DUNARE  din 

orasul Corabia, str. Portului, nr.1A, Et. 1, Cam. 1-2-3, etaj 1, Judetul Olt. Ne puteti contacta 

la adresa de e-mail gal_ecolegoltdunare@yahoo.com sau la numarul de telefon 0769611635. 

Informatii detaliate pentru proiectele ce se incadreaza intr-una din masurile cuprinse in SDL 

pot fi obtinute si prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent masurii respective elaborat de 

catre GAL.  

CRITERII DE SELECTIE APEL 1/2018 

Anexa 1.1. 

Criterii de Selectie Masura M 01/1B - "Stimularea formelor asociative pentru integrarea 

producatorilor primari din domeniul agricol si promovarea pe pietele locale" 

 

APEL SELECTIE 1/2018 

Nr. 

crt. 

Principiu si criteriu de selectie Punctaj 

1.Principiul asocierii si al reprezentativitătii cooperării  30 

1.1 Acordul de parteneriat include mai mult de 2 membri 5 

1.2 Liderul de proiect este o cooperativa / un grup de producatori cu activitate 

in domeniul legumiculturii 

25 

1.3 Acordul de parteneriat include mai mult de 2 membri si liderul de proiect 

este o cooperativa / un grup de producatori cu activitate in domeniul 

legumiculturii  

30 

2.Principiul structurii adecvate de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului 25 

2.1 Proiectul implica entități cu experiență în domeniile cercetării de piață și al 

promovării produselor agro-alimentare (de exemplu: institute de cercetare 

de piață, unități de învățământ cu profil economic, marketing, entități care 

au dezvoltat anterior scheme de aprovizionare directă care respectă 

principiile lanțului scurt de aprovizionare sau care au implementat cu succes 

alte proiecte în domeniu etc.).  

Punctajul se acordă pe baza Acordului de cooperare semnat de către 

parteneri, unde sunt descrise rolul și experiența relevantă fiecărui partener 

în proiect, în conformitate cu obiectivele proiectului. 

10 

2.2 Proiectul implica cel putin un Consiliu Local al unei UAT din teritoriul 

GAL. 

15 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/


                        ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA  

                                                                   ECOLEG OLT DUNARE                                

                     Jud Olt, Loc. Corabia, str. Portului, nr. 1A, et. 1, Ap. 1-2-3 

                           Registrul Special 4/15.05.2015 | CIF: 34522610  

galecolegoltdunare@yahoo.com | +40 769 611 635 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro 

 

11 
 

Proiect finanțat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | 

C19401057011643011984/09.12.2016 

Punctajul se acordă pe baza Acordului de cooperare semnat de către 

parteneri, unde sunt descrise rolul și experiența relevantă fiecărui partener 

în proiect, în conformitate cu obiectivele proiectului.  

2.3 Proiectul implica entități cu experiență în domeniile cercetării de piață și al 

promovării produselor agro-alimentare (de exemplu: institute de cercetare 

de piață, unități de învățământ cu profil economic, marketing, entități care 

au dezvoltat anterior scheme de aprovizionare directă care respectă 

principiile lanțului scurt de aprovizionare sau care au implementat cu succes 

alte proiecte în domeniu etc.), si cel putin un Consiliu Local al unui UAT 

din teritoriul GAL. 

Punctajul se acordă pe baza Acordului de cooperare semnat de către 

parteneri, unde sunt descrise rolul și experiența relevantă fiecărui partener 

în proiect, în conformitate cu obiectivele proiectului. 

25 

3.Principiul valorii adăugate  5 

3.1 Parteneriatul propune in cadrul proiectului o investitie de tip C+M utilizata 

de membrii cooperatori in interes colectiv. 

5 

4. Principiul “pietelor locale”  5 

4.1 Proiecte care propun integrarea lantului scurt cu piata locala 

Se vor puncta proiectele ce propun un plan de marketing ce cuprinde atât 

componenta de dezvoltare a lanțului scurt cât și componenta de dezvoltare 

a unei piețe locale. 

Se aplică proiectelor care propun înființarea și dezvoltarea piețelor locale 

exclusiv prin lanțuri scurte 

5 

5. Principiul promovarii proiectelor care includ elemente inovative, de mediu si 

clima. Contributia la oricare dintre urmatoarele obiective transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013: 

30 

5.1 Inovare: 

Activitătile de dezvoltare-inovare permit fermierilor să capitalizeze în 

comun produsele obtinute, să-si adapteze productia la cerintele pietei, să 

aibă un acces mai bun la inputuri, să-si optimizeze costurile de productie, să 

creeze lanturi scurte de aprovizionare si să facă fată diferitelor provocări de 

pe piată.  

20 

5.2 Protectia mediului, atenuarea schimbarilor climatice si de adaptare la 

acestea:  

Operatiunile sprijinite ofera solutii eficiente si inovative cum ar fi soiuri 

rezistente la secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de interventii 

asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă si a 

degradării solului. Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel 

local, prin lanturi scurte si prin piete locale poate avea efecte pozitive 

asupra mediului si climei prin reducerea consumului de energie si emisiilor 

de GES, contribuind indirect la dezvoltarea obiectivelor transversale de 

mediu si clima prin indeplinirea obiectivelor domeniilor de interventie 4B, 

4C, 5A, 5B, 5C, 5D si 5E (de ex. prin reducerea utilizării de îngrăsăminte, 

10 
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reducerea consumului de apă, etc.). 

5.3 Inovare, protectia mediului, atenuarea schimbarilor climatice si de adaptare 

la acestea:  

Activitătile de dezvoltare-inovare permit fermierilor să capitalizeze în 

comun produsele obtinute, să-si adapteze productia la cerintele pietei, să 

aibă un acces mai bun la inputuri, să-si optimizeze costurile de productie, să 

creeze lanturi scurte de aprovizionare si să facă fată diferitelor provocări de 

pe piată.  

Operatiunile sprijinite ofera solutii eficiente si inovative cum ar fi soiuri 

rezistente la secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de interventii 

asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă si a 

degradării solului. Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel 

local, prin lanturi scurte si prin piete locale poate avea efecte pozitive 

asupra mediului si climei prin reducerea consumului de energie si emisiilor 

de GES, contribuind indirect la dezvoltarea obiectivelor transversale de 

mediu si clima prin indeplinirea obiectivelor domeniilor de interventie 4B, 

4C, 5A, 5B, 5C, 5D si 5E (de ex. prin reducerea utilizării de îngrăsăminte, 

reducerea consumului de apă, etc.). 

30 

6. Principiul crearii de noi locuri de munca.  5 

6.1 Proiectul creeaza cel putin 1 loc nou de munca (loc de munca nou creat = 

angajarea si mentinearea pe perioada de implementare si monitorizare a 

proiectului a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multora cu 

norma fractionara, care cumulate au o norma intreaga) 

5 

TOTAL 100p 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 10 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

Odata finalizata evaluarea de catre personalul GAL, Comitetul de Selectie al GAL analizeaza listele 

proiectelor, iar selectia se face în ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, în cadrul sumei 

alocate. In cazul in care exista proiecte cu punctaj egal avand acelasi punctaj pe criterii, selectia se va 

face in ordinea descrescatoare a valorii totale eligibile a proiectelor. In situatia in care si dupa aplicarea 

acestui criteriu se mentine situatia de egalitate, departajarea se va face in ordine descrescatoare in 

functie de valoarea absoluta a cofinantarii private, cu scopul mobilizarii investitiilor din sectorul agricol 

privat in zona GAL. 

Anexa 1.2. 

Criterii de Selectie Masura M 02/2A - "Imbunatatirea performantei economice a tuturor 

exploatatiilor agricole pentru cresterea competitivitatii pe piata" 

APEL SELECTIE 1/2018 

Nr. 
crt. 

Principiu si criteriu de selectie Punctaj 

1. Proiectul include tehnologii inovative; Max. 30p 

http://www.galecolegoltdunare.org.ro/
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Sprijinul pentru realizarea de investiţii în active fizice inovative în domeniul 

producţiei agricole, a procesării şi a infrastructurii agricole va ameliora 

performanţa economică a exploataţiilor și va conduce la obținerea de produse 

procesate cu înaltă valoare, vizand îndeosebi folosirea de soiuri de plante mai 

bine adaptate la secetă, tehnologii eficiente şi moderne pentru utilaje agricole si 

spatii de depozitare, instalaţii inovatoare.  

30p 

2. Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale 

mediu si clima; 

Max. 30p 

2.1 Masura propusa contribuie la obiectivele de „mediu si clima” aferente 

domeniilor de intervenție 5A precum si la 5B, 5C, 5D prin promovarea utilizarii 

resurselor de energie regenerabila la nivelul fermelor si unitatilor de procesare, 

modernizarea instalațiilor de depozitare și condiționare învechite, modernizarea 

parcului de mașini și utilaje și prin reducerea cantitatilor de fertilizanți pe bază 

de azot utilizate. 

20p 

2.2 Solicitantul exploateaza suprafete de teren partial sau integral in agricultura 

ecologica ca producator / procesator certificat sau in conversie. 

5p 

2.3 Masura propusa contribuie la obiectivele de „mediu si clima” aferente 

domeniilor de intervenție 5A precum si la 5B, 5C, 5D prin promovarea utilizarii 

resurselor de energie regenerabila la nivelul fermelor si unitatilor de procesare, 

modernizarea instalațiilor de depozitare și condiționare învechite, modernizarea 

parcului de mașini și utilaje și prin reducerea cantitatilor de fertilizanți pe bază 

de azot utilizate si solicitantul exploateaza suprafete de teren partial sau integral 

in agricultura ecologica ca producator / procesator certificat sau in conversie. 

30p 

3. Principiul crearii de noi locuri de munca.  

(loc de munca nou creat = angajarea si mentinearea pe perioada de implementare 

si monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea 

mai multora cu norma fractionara, care cumulate au o norma intreaga) 

Max. 40p 

3.1 Proiectul creeaza cel putin 1 loc nou de munca  20p 

3.2 Proiectul creeaza cel putin 2 noi locuri de munca  35p 

3.3 Proiectul creeaza cel putin 3 noi locuri de munca  40p 

TOTAL 100p 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 25 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

In cazul in care exista proiecte cu punctaj egal avand acelasi punctaj pe criterii (in ordinea 

descrescatoare a ponderii acestora), selectia se va face in ordinea descrescatoare a valorii totale eligibile 

a proiectelor.  

La valoare egala, diferentierea se va face in functie de numarul mediu de salariati ai solicitantului din 

ultimul exercitiu financiar incheiat conform situatiei financiare anuale si /sau extras REVISAL; in 

vederea sustinerii activitatii cu cel mai mare impact social in mentinerea locurilor de munca din zona, 

se va acorda prioritate numarului mediu de salariati mai mare.  In situatia in care si dupa aplicarea 

acestui criteriu se mentine situatia de egalitate, departajarea se va face in ordine descrescatoare in 

functie de valoarea absoluta a cofinantarii private, cu scopul mobilizarii investitiilor din sectorul agricol 

privat in zona GAL. 
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Anexa 1.3. 

Criterii de Selectie Masura M 03/2B - "Sprijin pentru exploatatiile agricole legumicole pentru 

adaptarea la standardele de mediu si clima cu scopul stimularii asociativitatii in teritoriul 

GAL" 

APEL SELECTIE 1/2018 

Nr. 

crt. 

Principiu si criteriu de selectie Punctaj 

1. Proiectul include tehnologii inovative; Max. 

10p 

Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploataţii agricole va 

facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind 

mai deschiși să aplice tehnologii şi procese noi, sporind astfel atractivitatea 

teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE.  

10p 

2. Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor 

transversale mediu si clima; 

Max. 

10p 

Masura va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin 

sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de 

fermieri activi, a cerințelor privind eco-condiționalitatea și măsurilor de 

înverzire, conducând la o activitate agricolă sustenabilă. Măsura promovează 

investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea 

deșeurilor, a reziduurilor, precum şi a celor pentru reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră şi de amoniac în agricultură. Sprijinul vizează adaptarea 

fermelor mici la schimbările climatice prin adoptarea unor culturi rezistente la 

schimbări climatice și minima intervenție asupra solului, economisirea apei în 

agricultură, adoptarea de surse de încălzire bazate pe biomasă, reducerea 

emisiilor de amoniac prin investiții în fermă. 

10p 

3. Principiul crearii de noi locuri de munca.  

(se considera loc de munca nou creat  infiintarea unei PFA/II care nu a 

desfasurat activitate anterior solicitarii sprijinului de finantare sau angajarea si 

mentinearea pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului a unei 

persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma 

fractionara de lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga) 

Max. 

25p 

3.1 Proiectul creeaza cel putin 1 loc nou de munca  25p 

4. Se puncteaza existenta unei diplome specifice domeniului agricol: 

 

15p 

4.1 Solicitanutul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul 

agricol 

15p 

4.2 Solicitantul a absolvit studii pstliceale sau liceale in domeniul agricol 10p 

4.3 Se puncteaza existenta unei diplome specifice domeniului agricol, in 

conformitate cu prevederile din sectiunea „Pregătirea profesională a 

tânărului fermier” 

5p 

5. Solicitantul este inscris intr-o cooperativa/grup de producatori din 20 
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teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE. 

Inscrierea in cooperativa / grup de producatori trebuie sa fie realizata inainte 

de depunerea cererii de finantare la GAL. 

20 

6. Productia comercializata prin intermediul formelor asociative cooperative 

agricole / grupuri de producatori* existente in teritoriul GAL ECOLEG 

OLT DUNARE depaseste 30% din valoarea primei transe de plata si 

30% din valoarea productiei in perioada de monitorizare a proiectului. 

Atentie! Calculul valorii comercializate se face exclusiv prin raportare la 

productia din sectorul legumicol. 

 

Modalitate de calcul: 

 Mai mult de 30% din valoarea primei transe de plata: 

Valoare sprijin: 25.000 EUR 

Valoare prima transa: 18.750 EUR 

Valoarea comercializata in sectorul legumicol prin intermediul unei forme 

asociative DEPASESTE: 30% x 18.750 EUR = 5.625 EUR. 

Valoare comercializata > 5.625 EUR. 

 Mai mult de 30% din valoarea productiei comercializate de legume in 

perioada de monitorizare: 

Solicitantul mentioneaza in planul de afaceri procentul de comercializare 

propus prin forme asociative in perioada de monitorizare. Daca acesta 

depaseste 30%, se considera conditie indeplinita. 

 

Pentru obtinerea punctajului de selectie la acest criteriu, ambele conditii se 

vor indeplini simultan. 

20 

Pentru a obtine punctajul aferent acestui criteriu, angajamentul privind 

comercializarea productiei si procentul aferent trebuie mentionat in planul de 

afaceri. 

 

TOTAL 100p 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 25 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

Selectia se face în ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, în cadrul sumei alocate. In cazul in 

care exista proiecte cu punctaj egal avand acelasi punctaj pe criterii (in ordinea descrescatoare a 

ponderii acestora), selectia se va face in ordinea descrescatoare a procentului de comercializare a 

productiei prin intermediul unei cooperative / grup de producatori din teritoriul GAL. In situatia in 

care si dupa aplicarea acestui criteriu se mentine situatia de egalitate, departajarea se va face in ordine 

descrescatoare a procentului  investit, propus in planul de afaceri raportat la valoarea ajutorului 

financiar nerambursabil primit. 

Anexa 1.4. 

Criterii de Selectie Masura M 05/6A - "Modernizarea activitatilor din domeniul non - agricol cu scopul 

mentinerii si crearii de noi locuri de munca" 
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APEL SELECTIE 1/2018 

Nr. crt. Principiu si criteriu de selectie Punctaj 

1. Principiul stimularilor ideilor inovative 30 

1.1 Proiectul include elemente inovative 

Se vor incuraja investitiile ce vizeaza 

introducerea de tehnologii si echipamente cu 

caracter inovator care vor conduce la 

cresterea productivitatii muncii si a 

competitivitatii in sectorul non-agricol. 

30 

2. Principiul indeplinirii obiectivelor transversale mediu si clima 30 

2.1 Proiectul include actiuni care conduc la 

indeplinirea obiectivelor mediu si clima 

Se vor încuraja investițiile ce vizează 

eficientizarea/economisirea consumului de 

apă, utilizarea energiei regenerabile şi 

reducerea emisiilor de gaze nocive. 

30 

3. Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca pe perioada 

de implementare si monitorizare a proiectului a unei persoane cu 

norma intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma 

fractionara de lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga 

30 

3.1. 1 loc de munca 20 

3.2. Cel putin 2 locuri de munca 30 

4. Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente 

către activități non-agricole 

5 

4.1 Proiectul este initiat de un beneficiar care 

demonstreaza, la momentul depunerii cererii de 

finantare, ca desfasoara activitate in domeniul 

agricol si diversifica la non-agricol 

5 

5. Principiul stimularii activitatii non-agricole mestesugaresti 5 

5.1 Proiectul vizeaza activitati non-agricole 

mestesugaresti 

5 

TOTAL 100p 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 10 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

 

Selectia proiectelor se face în ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, în cadrul sumei alocate. 

In cazul in care exista proiecte cu punctaj egal avand acelasi punctaj pe criterii (in ordinea 

descrescatoare a ponderii acestora), selectia se va face in ordinea descrescatoare a valorii totale eligibile 

a proiectelor.  

In situatia in care si dupa aplicarea acestui criteriu se mentine situatia de egalitate, departajarea se va 

face in ordine descrescatoare in functie de valoarea absoluta a cofinantarii private, cu scopul 

mobilizarii investitiilor din sectorul non - agricol privat in zona GAL.  

In cazul in care se pastreaza situatia de egalitate, au prioritate proiectele in ordinea cronologica a 

depunerii la GAL. 
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Anexa 1.5 Criterii de Selectie Masura M 06/6B - "Dezvoltarea locala si sustenabila in interes colectiv a 

comunitatilor din teritoriul GAL 

APELSELECTIE 1/2018 

 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare 

In cazul in care exista proiecte cu punctaj egal avand acelasi punctaj pe criterii (in ordinea 

descrescatoare a ponderii acestora), selectia se va face in ordinea descrescatoare a valorii totale eligibile 

a proiectelor. In situatia in care si dupa aplicarea acestui criteriu se mentine situatia de egalitate, 

departajarea se va face in ordine descrescatoare in functie de valoarea absoluta a cofinantarii private, 

cu scopul mobilizarii investitiilor din zona GAL. 

ATENTIE! Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin investitie atat la faza de 

implementare a proiectului cat si in perioada de  monitorizare si pentru care a primit punctaj la selectie, 

devin conditii obligatorii. 

Nr. crt. Principiu si criteriu de selectie Punctaj 

1. Proiectul este realizat în parteneriat; Max. 30 

Solicitantul este o asociatie de dezvoltare intercomunitara care vizeaza cel putin 2 UAT-

uri din teritoriul GAL. 

 

2. Proiectul include elemente inovative; Max. 20 

Se vor incuraja investitiile ce vizeaza introducerea de tehnologii si echipamente cu 

caracter inovator care au ca scop imbunatatirea serviciilor locale. Se acorda punctajul 

daca in cadrul Studiului de Fezabilitate se mentioneaza acest aspect. 

 

3. Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu 

si clima; 

Max. 20 

Se vor încuraja investițiile ce vizează eficientizarea energetică a investițiilor prin 

economisirea energiei. Se acorda punctajul daca in cadrul Studiului de Fezabilitate se 

mentioneaza acest aspect.  

 

4. Proiectul prevede crearea si mentinerea pe perioada de implementare si monitorizare 

a unor noi locuri de muncă cu normă întreagă (loc de munca nou creat = angajarea si 

mentinearea pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului a unei persoane 

cu norma intreaga sau angajarea mai multora cu norma fractionara, care cumulate au o 

norma intreaga) 

Max.10 

Proiectul prevede crearea a cel putin unui nou loc de munca si mentioneaza numarul 

acestora in formularul Cererii de Finantare. 

 

5. Solicitantul face parte din categoria celor care nu au primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investiție similara. 

Max. 20 

Se acorda punctajul daca in cadrul Studiului de Fezabilitate se mentioneaza acest aspect.  

TOTAL 100p 
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In caz ca, la verificarea Cererilor de plata, sau in perioada de monitorizare, se constata ca aceste conditii 

nu se respecta, platile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. 

 

Anexa 1.6. 

Criterii de Selectie Masura M 07/6B - " Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea 

roma" 

 

APEL SELECTIE 1/2018 

Nr. 

crt. 

Principiu si criteriu de selectie Punctaj 

1. Proiectul este realizat în parteneriat; Max. 5 

Solicitantul este o asociatie de dezvoltare intercomunitara care vizeaza cel putin 2 

UAT-uri din teritoriul GAL. 

 

2. Proiectul include solutii inovative/”prietenoase cu mediul” Max. 5 

 Inovare: Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin 

care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și 

privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. 

Inovarea socială are importanță în contextul inițiativelor din domeniul incluziunii 

sociale și a combaterii sărăciei, vizand comunitățile marginalizate aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială. 

 Mediu si clima: În vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale investițiile în 

infrastructură sociala care vizeaza populatia marginalizata, inclusiv comunitatea 

roma, contribuie la obiectivele de mediu prin investitii in echipamente care reduc 

consumul de energie si apa, inclusiv utilizarea energiei regenerabila si organizarea 

unor campanii de informare si sensibilizare pentru realizarea obiectivelor 

transversale de mediu si clima. 

 

3. Numarul de persoane din categorii marginalizate inscrise la serviciul local public de 

asistenta sociala (persoane în risc de sărăcie și excluziune socială)* 

Max. 30 

Indicatorul de persoane marginalizate asumat a fi atins prin proiectul cu finantare multi 

fond PNDR – POCU este de cel putin 250 persoane din categorii marginalizate ce vor 

fi in evidenta serviciilor locale de asistenta sociala la nivelul intregului teritoriu GAL  

in perioada de implementare a proiectului  – angajament asumat in Anexa 9 Declaratie 

pe propria raspundere. 

 

  

4. Proiectul prevede crearea si mentinerea pe perioada de implementare si monitorizare 

a unor noi locuri de muncă cu normă întreagă (loc de munca nou creat = angajarea si 

mentinearea pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului a unei persoane 

cu norma intreaga sau angajarea mai multora cu norma fractionara, care cumulate au o 

norma intreaga) 

Max. 10 

Proiectul prevede crearea a cel putin unui nou loc de munca si mentioneaza numarul 

acestora in formularul Cererii de Finantare. 

 

5. Proiectele care prevad obtinerea de sprijin nerambursabil in cadrul POCU 2014 – Max. 50 
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2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.2  pentru pachetul „soft” pentru costurile de functionare ale 

investitiei pe durata implementarii. 

Se acorda punctajul daca in cadrul Studiului de Fezabilitate / Declaratia pe propria 

raspundere – Anexa nr. 9 se mentioneaza acest aspect. 

 

TOTAL 100p 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

In cazul in care exista proiecte cu punctaj egal avand acelasi punctaj pe criterii (in ordinea 

descrescatoare a ponderii acestora), selectia se va face in ordinea descrescatoare a valorii totale eligibile 

a proiectelor. In situatia in care si dupa aplicarea acestui criteriu se mentine situatia de egalitate, 

departajarea se va face in ordine descrescatoare in functie de valoarea absoluta a cofinantarii private, 

cu scopul mobilizarii investitiilor din zona GAL. 
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