
PROIECT FINANTAT DE 
UNIUNFA EUROPEAN*

MINISTERIAL AGRICULTVRII 
Ji DEZVOLTAWI R.URALE

*AFIR
Yimpreuna crestem 

satul romanesc

ASOCIATIA GRIIPUL DE ACTHJNE LOCALA VALEA TROTUSULUI BACAU 
coni. Targu Trotu$, sal Targu Trolus, nr. 1 bis. str Principal;! jud. BacSu 

tel : 0790 599 646
e-mail: galvalcatrotusuluibacau@ginail.com 

wwvv.gal-valea-trolusului.ro

GAL

Data lansarii apelului de .selectie : 16.11.202

APEL DE SELECTIE NR. 2/2021
VERSIIJNEA DETALIATA

PENTRU MASURA Ml/lA “Sprijinirea formelor asociative de cooperare“

Masura lansata :
Asociapa Grupul De Ac|iune Locala Valea Trotu$ului Bacau anunta lansarea Apelului de selectie 
de proiecte nr. 2/2021 pentru Masura Ml/lA “Sprijinirea formelor asociative de cooperare“

Data limita de depunere a proiectelor

Proiectele se vor depune pana la data limita de 14.01.2022, ora 16

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele

Proiectele se vor depune pana la data limita 14.01.2022 la sediul Asociafiei GAL Valea Trotu$uiui BacAu. 

situat in sat Targu Trotu§, comuna Targu Trotu$, nr 1 bis, str. Principals, judctul Bacau, zilnic, de lum pana 

vincri in intervalul orar 9.00- 16.00.

Fondul disponibil alocat in sesiune :

Fondul disponibil alocat in sesiune este de 61.581,78 euro iar suma maxima nerambursabila /proiect 
este de 61.581,78 euro

Fondul disponibil pe masura §i suma maxima nerambursabila/proiect au fost aprobate de catre 
Consiliul Director al Asociatiei GAL VALEA TROTUSULUI BACAU , conform Deciziei Consiliului 
Director nr. 15/27 10.2021

Modelui cererii de finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii

Modelul de Cererea de finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii se gaseste publicat in format 
editabil pe site-ul GAL VALEA TROTUSULUI BACAU http://www.gal-valea-trotusului.ro/

Proiectjl nonfat cu J'ondurieuropeneneranibursabileprinProgramulRalional de DezvollareRurald (PNDR).Programul National de Dezvoltare Rurald este
implementat de Agenfia pentru Finanfarea Investifiilor Rurule, dm subordinea Ministerului Agriculture  i ■*>/ Dezvoltdrii Kurale. PNDR este finnnfat de
Uniunea Europeana fiGuvernul Romdniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurald.
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Proiectfinanţat cu fondurieuropenenerambursabileprinProgramulNaţional de DezvoltareRurală (PNDR).Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este 
implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de 

Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

 

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

proiectului 

 

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

(Cererii de finanțare) se regăsesc la cap. 9.3.1 Verificarea existenței documentelor depuse la Cererea 

de Finanțare în Ghidul Solicitantului versiunea 02/2021 pentru Măsura M1/1A “Sprijinirea  

formelor asociative de cooperare“ publicat pe site-ul http://www.gal-valea-trotusului.ro. 

 

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

verificare a acestora  

 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul sunt menționate la  

CAPITOLUL 5 :  Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului în Ghidul solicitantului 

versiunea 2/2021 pentru Măsura M1/1A “Sprijinirea  formelor asociative de cooperare“ 

publicat pe site-ul http://www.gal-valea-trotusului.ro 

 Pentru transparența procesului de evaluare și selecție a proiectelor, pe pagina de internet a GAL 

VALEA TROTUȘULUI www.gal-valea-trotusului.ro se regăsește formularul E1.2L FISA DE 

VERIFICARE GENERALA A PROIECTULUI pentru măsura 1/1A  întocmită la nivel GAL, care 

conține verificarea criteriilor de eligibilitate și verificarea criteriilor de selecție precum și metodologia 

de verificare aferentă. 

 

Procedura de selecție aplicată de comitetul de selecție al GAL  

 

Procesul de SELECȚIE și procesul de SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR se desfașoară 

potrivit Procedurii de evaluare, selecție și soluționare contestații a proiectelor depuse în cadrul SDL 

– GAL VALEA TROTUȘULII BACĂU  publicate pe site-ul www.gal-valea-trotusului.ro  

 

CRITERIILE DE SELECȚIE  

 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii și criterii de selecție : 

Nr. 
crt. 

 

 

Principii şi criterii de selecție Punct

aj 
 

1. Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de 

parteneri implicați  
 

Max. 45p 

 1.1. Parteneriatul are:  

 a) mai mult de 5 membri  45 p 

 b) intre 2-5 membri  30 p 

http://www.gal-valea-trotusului.ro/
http://www.gal-valea-trotusului.ro/
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Proiectfinanţat cu fondurieuropenenerambursabileprinProgramulNaţional de DezvoltareRurală (PNDR).Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este 
implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de 

Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

 

 Se verifica documentele: 

Planul de marketing 

Acordul de Cooperare 

 

 

2. 
Principiul crearii locurilor de munca Max.55p 

 2.1. Locuri de munca create ( cel puțin pe perioada de implementare 

a proiectului) 

 

 a) minim 1 loc de munca 55 p 

 Se verifica documentele: 

Cererea de Finanțare 

Planul de Marketing 

 

PUNCTAJ TOTAL 100 

 

Punctajul minim este de 30 puncte. 

 Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie 

în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară.  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea 

eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare (au prioritate proiectele cu 

valoarea eligibila mai mare).  

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă departajarea se face în funcție 

de numărul de locuri de muncă create (au prioritate proiectele care crează un număr mai mare de locuri 

de muncă ) 

 Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție au fost stabilite cu aprobarea Consiliului 

Director al Asociației GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU  conform Deciziei Consiliului Director 

nr. 15/27.10.2021 

 

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

publicarea raportului de selecție)  

 

Eligibilitatea și verificarea criteriilor de selecție se vor realiza în maxim 90 zile lucratoare de la 

depunerea proiectului. 

 

Verificarea criteriilor de selecție se realizează pentru toate Cererile de finanțare declarate eligibile. 

 

 După completarea Fișei de evaluare generală a proiectului , angajatii din aparatul 

administrativ al GAL vor întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate, eligibile selectate si eligibile fara finantare (in asteptare), valoarea 

acestora și numele solicitanților. Raportul de selectie va fi semnat de catre toti membrii prezenti ai 
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Proiectfinanţat cu fondurieuropenenerambursabileprinProgramulNaţional de DezvoltareRurală (PNDR).Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este 
implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de 

Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

 

Comitetului de selectie și va prezenta semnatura reprezentantilor CDRJ, care supervizeaza procesul de 

selectie. GAL va publica Raportul de selectie pe pagina proprie de web www.gal-valea-trotușului.ro 

secțiunea EVALUARE și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție 

prin Notificari scrise transmise cu confirmare de primire sau predate personal.  

Solicitantii au la dispozitie 5 zile lucratoare de la confirmarea primirii Notificarii, pentru a 

depune contestatii la sediul GAL VALEA TROTUSULUI BACAU cu privire la rezultatul evaluării și 

selectiei.  

În urma soluționării contestațiilor, Comisia de solutionare a contestatiilor va elabora un 

Raport de contestații care va fi semnat de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor și de 

reprezentantul CDRJ. Raportul de contestatii va fi publicat pe pagina proprie web 

În cazul în care dupa parcurgerea perioadei de contestatii nu intervin modificari în ceea ce 

priveste Raportul de Selectie întocmit, GAL Valea Trotușului va emite o Nota asumata și semnata de 

reprezentantul legal GAL (sau o persoana mandatata in acest sens) în care vor fi descrise toate etapele 

procedurii  de evaluare si selectie aplicata și faptul ca, dupa parcurgerea tuturor etapelor, asupra 

Raportului de Selectie nu au intervenit modificari, acesta devenind Raport Final de Selectie la data 

semnarii Notei. In acest caz, termenul de 15 zile lucratoare de depunere a proiectelor la AFIR se 

calculeaza de la data Notei. 

 Procesul de SELECȚIE și procesul de SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR se 

desfașoară potrivit ”Procedurii de evaluare, selecție  și  soluționare  contestații a proiectelor depuse 

în cadrul SDL – GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU” publicate pe site-ul www.gal-valea-

trotusului.ro  

 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;  

 

Pentru mai multe informatii ne puteți contacta  la sediul Asociației GAL Valea Trotușului 

Bacău, situat în sat Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș, nr. 1bis, str. Principală, județul Bacău, zilnic, 

de luni până vineri, în intervalul orar 09
00

 - 16
00

, telefon: 0790 599 646 sau pe email: 

galvaleatrotusuluibacau@gmail.com 

 

 

 

http://www.gal-valea-trotușului.ro/
mailto:galvaleatrotusuluibacau@


 
 

 

 

 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA TROTUSULUI BACAU 

com. Târgu Trotuș, sat Târgu Trotuș, nr. 1 bis, str. Principală, jud. Bacău 

tel.: 0790 599 646 

e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com 

www.gal-valea-trotusului.ro 

 
Proiectfinanţat cu fondurieuropenenerambursabileprinProgramulNaţional de DezvoltareRurală (PNDR).Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este 
implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de 

Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

 

Alte informații pe care GAL le considera relevante 

 

Atenție !  

Conform prevederilor Ghidului GAL pentru implementarea SDL, versiunea 11 : ”termenul de 

finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este 31.12.2025”. 

 

Termenul de depunere a ultimei cereri de plată este 30.09.2025.  

 

Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data 

de 31.12.2023 

 

Odată cu depunerea proiectului (Cererii de finanțare) prin semnarea declarației pe propria răspundere 

(model GAL) beneficiarul se angajează ca : 

- va informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului pentru toate 

Cererile de plată aferente proiectului, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la 

confirmarea plății, în termen de 5 zile lucrătoare; 

- va furniza către GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU orice document sau informație în 

măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți 

proiectului. 

 

Prezentul apel de selecție cu toate anexele aferente a fost întocmit în baza următoarelor materiale : 

 Ghidul de implementare  SM 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală”versiunea 05 și Manualul de procedură pentru 

implementarea Sm 19.2 versiunea 08 cu toate anexele aferente; 

 Versiunea Cererii de finanțare 16.4 pentru GAL; 

 Ghidul GAL pentru implementarea SDL versiunea 11; 

 E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI (art. 35 alin. (2) lit. d) și 

e) din Reg. (UE) nr. 1305/2013) din Manualul de procedură pentru implementarea Sm 19.2 

versiunea 08 

 


