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APEL DE SELECTIE NR. 1 / 2017  

VERSIUNE DETALIATĂ 

                                                                                              Data publicarii: 12.09.2017 

Măsuri lansate 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul Vinului” anunţă lansarea Apelului de selecţie de 

proiecte Nr. 1/2017 pentru masura M7/6B „Dezvoltare rurală”, in perioada 12.09.2017 – 

12.10.2017. 

Data lansării apelului de selecție 

Proiectele se vor depune incepand cu data de 12.09.2017, ora 08.00. 

Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pana la data de 12.10.2017, ora 16.00. 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Tinutul Vinului”, din Complex Comercial B1, et.1, camera 

2, sat Oveselu, comuna Maciuca,  jud. Valcea, Romania, in intervalul orar 8.00 – 16.00. 

Fondul disponibil alocat în sesiune 

Masura 
Fondul disponibil/ 

masura 

Suma maxima 

nerambursabila 

care poate fi 

acordata pentru 

finantarea unui 

proiect 

M7/6B Dezvoltare rurala 800.000,00 200.000,00 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si de 90% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele generatoare de venit. 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune 

editabilă) 

Modelul de cerere de finantare pentru masura M7/6B, pe care trebuie sa le foloseasca 

solicitantii se regaseste publicat in format editabil pe site-ul GAL „Ţinutul Vinului”, 

http://www.galtinutulvinului.ro/. Cererea de finantare trebuie insotita de anéxele 

prevazute in modelul standard. Anexele cererii de finantare fac parte integrante din aceasta. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului 

http://www.galtinutulvinului.ro/
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Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea 

proiectului sunt mentionate in ghidul solicitantului aferent masurii M7/6B la Secţiunea 9: 

Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finanţare, subsectiunea 9.2 

Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare. 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora 

Cerintele de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia 

de verificare a acestora sunt mentionate in ghidul solicitantului aferent masurii M7/6B la 

Secţiunea 5 - Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului.  

Pentru transparenta procesului de evaluare si selectie a proiectelor, pe pagina de internet a 

GAL „Ţinutul Vinului”, http://www.galtinutulvinului.ro/, se regasesc publicate toate fisele de 

evaluare care se intocmesc la nivel de GAL, respectiv: 

✓ EG1.2.1L Fișa de verificare a conformităţii, cu metodologia de verificare aferenta; 

✓ EG1.2.2L Fișa de verificare a eligibilitatii, cu metodologia de verificare aferenta; 

✓ EG1.2.3L Fișa de verificare pe teren, cu metodologia de verificare aferenta; 

✓ EG1.2.4L Fișa de verificare a criteriilor de selectie, cu metodologia de verificare 

aferenta. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este disponibila pe pagina de 

internet a „Ţinutul Vinului”, http://www.galtinutulvinului.ro/. 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de selecţie Punctaj 

CS 1 

Principiul gradului de acoperire a populației deservite (numarul de 

locuitori din localitatea unde se implementeaza proiectul). Proiecte 

care deservesc comune cu o populație cât mai mare 

Max.10 

p. 

Pana la 3.000 locuitori 5 p. 

Peste 3.000 locuitori 10 p. 

http://www.galtinutulvinului.ro/
http://www.galtinutulvinului.ro/
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Pentru acordarea punctajului de selectie se consideră numărul total de locuitori ai comunei, 

conform Fisei de prezentare a teritoriului, Anexa la acest ghid. 

Documente care se verifica: 

 Fisa de prezentare a teritoriului 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare/Anexa – Indicatori de 

monitorizare 

CS 2 Principiul proiectelor ce includ componente inovative: implementarea 

unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un 

anumit sistem, produs, serviciu etc sau realizarea unui tip de proiect 

care nu a mai fost realizat in teritoriul respectiv; 

20 p. 

Proiecte ce includ componente inovative: implementarea unei idei, produs, 

tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, 

serviciu etc sau realizarea unui tip de proiect care nu a mai fost realizat in 

teritoriul respectiv; 

20 p 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile proiectului 

sa presupuna implementarea unei idei, produs, tehnologie inovatoare sau ca proiectul respectiv 

sa nu mai fi fost implementat in teritoriul respectiv. In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte 

pentru acest criteriu de selectie. 

Documente care se verifica 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

CS 3 Principiul proiectelor ce includ componente de protejare a mediului 

inconjurator  

15 p. 

Proiecte ce includ componente de protejare a mediului inconjurator 15 p 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile proiectului 

sa includa cel putin o componenta de protejare mediul inconjurator. In caz contrar, vor fi 

acordate 0 puncte pentru acest criteriu de selectie 

Documente care se verifica 
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Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

CS 4 Principiul proiectelor care contin componenta de utilizare a energiei 

din surse regenarabile 

5 p. 

Proiecte care contin componenta de utilizare a energiei din surse 

regenarabile 

5 p. 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile proiectului 

sa promoveze utilizarea energiei din surse regenerabile. In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte 

pentru acest criteriu de selectie 

Documente care se verifica 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

CS 5 Principiul crearii de noi locuri de muncă cu normă întreagă  Max.15 

p. 

Crearea a cel putin unui loc de munca cu norma intreaga 5 p. 

crearea a 2 locuri de munca cu norma intreaga 10 p. 

crearea a minim 3 locuri de munca cu norma intreaga 15 p. 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie sa se creeze prin proiect cel putin un loc de 

munca cu norma intreaga. 

Documente care se verifica 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

CS 6 Principiul solicitanților care nu au primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investiție similară 

15 p. 

Solicitanți care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 

similară 

15 p. 

Documente care se verifica:  
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Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 

solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor 

eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru 

solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 

2007, pentru aceleași tipuri de investiții 

CS 7 

Principiul proiectelor din comune cu grad de sărăcie ridicat (indicele 

dezvoltarii locale scazut) 

10 p. 

- localitati cu grad de saracie ridicat  IDUL<55 10 p. 

- localitati cu grad de saracie mediu IDUL: 55 - 70 5 p. 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteri se va lua in considerare valoare IDUL a localitatii in 

care se implementeaza proiectul. 

Documente care se verifica 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

 Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare.xlsx – Anexa  la Ghidul Solicitantului       

pentru scrierea SDL 

CS 8 Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților 

economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea 

altor investiții finanțate din fonduri europene. 

10 p. 

CS 8.1 Proiecte care accesibilizeaza agenti econmici 5 p 

CS 8.2 Proiecte care faciliteaza acces direct la zonele cu potențial turistic 3 p 

CS 8.3 Proiecte care faciliteaza accesibilizarea directă a altor investiții 

finanțate din fonduri europenecu valoare mai mare de 200.000 € 

2p 

Documente verificate: 

DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare/Anexa – Indicatori de monitorizare 

 

http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/download/1995_f3af37f96bc641dfb99992513e4842c4.html
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Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, 

activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală 

a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de 

interes public deservite direct de proiect. 

Lista comunelor cu potential turistic 

 TOTAL 100 p. 

 

Punctajul total este de maxim 100 puncte. 

Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte și 

reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocarii 

disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în 

ordinea următoarelor criterii: CS 1 , CS7, CS3, CS2, CS6, CS5, CD4, CS8. 

.Metodologia de verificare a criteriilor de selectie se regaseste publicata in fisa EG1.2.4L Fișa de 

verificare a criteriilor de selectie, cu metodologia de verificare aferenta, disponibila pe pagina 

de internet a GAL „Ţinutul Vinului”, http://www.galtinutulvinului.ro/. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) 

Evaluarea conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie se realizeaza in maxim 30 zile 

calendaristice de la data finalizarii apelului de selectie in curs, respectiv pana la data 

10.11.2017. 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 

17.11.2017. 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 

10 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare, respectiv pana la data 

29.11.2017. In maxim 5 zile lucratoare de la publicarea raportului de selectie se vor transmite 

solicitantilor notificari cu privire la rezultatul procesului de evaluare si selectie, respectiv pana 

la data 08.12.2017. 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Pentru a obţine informaţii suplimentare ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 8.00-
16.00, la sediul GAL „Ţinutul Vinului” din Complex Comercial B1, et.1, camera 2, sat Oveselu, 
comuna Maciuca,  judetul Valcea, Romania sau prin telefon fix: 0371 036 288; telefon mobil: 
0799 854 484 – Marian Trocaru – Manager Proiect / 0725 511 074 – Bianca Zamfir – Manager 

http://www.galtinutulvinului.ro/
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Financiar / 0725 511 072 – Iuliana Fieraru – Expert tehnic – Responsabil evaluare si control + 
verificare proiecte  / 0799 854 488  - Militaru Claudia – Expert tehnic – Responsabil 
monitorizare + verificare proiecte / 0725 511 073 - Violeta - Maria Logofatu – Responsabil 
animare teritoriu; fax: 0372 252 940; e-mail: galtinutulvinului@yahoo.com, website: 
www.galtinutulvinului.ro.    
 

Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea 

plăților) 

Odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declaratiei pe propria raspundere, 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. 

✓ va furniza Asociatiei Grupul de Actiune Locala „Ţinutul Vinului” orice document sau 

informatie in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de 

monitorizare aferenti proiectului. 


