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Asociatia  “GAL Podisul de Nord al Barladului” judetul Neamt si Iasi  
Decizia de autorizare Nr. 61664 / 14.02.2013; CUI 31253631 

Sediu: Sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt,,  cod postal 617030;  
www.galpnb.ro; e-mail: galpnb@yahoo.ro 

 Tel . / fax :  +40 233 765502; Mobil:0766 314 220; 0768 101 938  
 
Apel de selectie publicat în data de: 10.06.2013 

ANUNT PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE 
“GAL Podisul de Nord al Barladului (GALPNB)” 

Apel de selectie proiecte:  
 MASURA 41.322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza 

pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”” 
 Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M41.322-1/13/10.06.2013;  

1. Data lansarii apelului de selectie: 10.06.2013 
2. Data limita de depunere a proiectelor: 12.07.2013 02.08.2013 

Pentru conformarea beneficiarilor cu noile reglementari legislative care impun  
auditarea energetica a constructiilor incluse in proiecte, sesiunea de depunere 

se prelungeste pana pe data de 02.08.2013 
3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele se depun 
la sediul GALPNB din sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt cod postal 617030, la 
secretariatul GALPNB, de luni pana sambata inclusiv in intervalul orar 9 – 18 in perioada 
10.06.2013 – 12.07.2013. 26.07.2013  02.08.2013 
4. Fondurile disponibile pentru MASURA 41.322 -   „Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a 
mostenirii rurale”  sunt de 630.000 euro; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 
pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de 200.000 euro. Suma maxima 
a unui proiect este 400.000 euro.  Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin 
Masura 322 este de 5.000 de Euro – aceasta suma reprezentând valoarea totala eligibila a 
proiectului. 
5. Model de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze 
către GAL Podisul de Nord al Barladului toate plăţile aferente proiectului 
selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar: 

 
DECLARAŢIE pe propria raspundere a  

Beneficiarului de raportare catre „GAL Podisul de Nord al Barladului” 

 
Subsemnatul:..........................(Nume, prenume) in calitate de responsabil legal 
al.................................................(denumirea beneficiarului) posesor al BI/CI 
seria.....nr......................CNP.......................eliberat  de..........................cu domiciliul stabil 
în...........................in calitate de solicitant al Masurii 41......,  depunator al cerereii de finantare pentru 
proiectul .............................................................................................................. 
declar pe proprie raspundere ca ma angajez sa raportez catre asociatia "GAL Podisul de Nord al 
Barladului” toate platile aferente proiectului depus, selectat, si finantat ce vor fi efectuate de APDRP, 
cunoscand ca raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu 
privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 
Data...................  
Semnătura................................... 
Ştampila, după caz........................ 
 
6. Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie  
6.1. După verificarea cerintele de conformitate si eligibilitate proiectele depuse sunt supuse 
procedurii de selectie proprii a GALPNB de catre Comitetul de selectie al proiectelor iar in 
urma acestei proceduri se va publica pe site-ul www.galpnb.ro, se va afișa la sediul GALPNB, 
la sediul consiliului județean Neamt și la sediile unităților administrativ-teritoriale ale 
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localităților membre în GALPNB, un Raport de selecţie Intermediar cu solicitantii admişi sau 
respinşi.  
6.2. In urma publicării Raportului de selectie Intermediar, solicitantii vor fi notificaţi în scris, 
prin posta, asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 
6.3. Solicitantii a căror proiecte nu au fost selectate vor putea depune contestaţii în maxim 5 
zile de la primirea notificării; 
6.4. Contestaţiile vor fi analizate de Comisia de Contestaţii a GALPNB 
6.5. Rezultatele analizării contestaţiilor vor fi publicate într-un Raport de contestaţii şi apoi se 
va publica pe site-ul www.galpnb.ro, se va afișa la sediul GALPNB, la sediul consiliului 
județean Neamt și la sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre în 
GALPNB, Raportul de Selecţie Final; 
6.6 Contestatarii vor fi notificaţi in scris, prin posta, cu privire la rezultatul contestaţiei. 
 
7. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată 
cu depunerea proiectului, vor fi in conformitate cu cerintele fisei masurii 
din PNDR si cu Ghidului Solicitantului Masura 322, (punctul E din Cererea 
de Finantare) in vigoare la data de 10.06.2013, dupa cum urmeaza: 
 
1. a. Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcţii si/sau 
montaj 
b. Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 
(unde este cazul) întocmit / actualizat conform conţinutului cadru şi metodologiei stipulate în 
HG nr. 28/09.01.2008 insotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii, 
pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus, in cazul solicitantilor Comune si ADI-uri. 
Pentru proiectele care vizează investiţii asupra obiectivelor de patrimoniu, studiul de 
fezabilitate se va completa cu : 
- documentaţia întocmită conform Conţinutului Cadru al documentaţiilor de restaurare a 
monumentelor istorice (DISPOZIŢIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborat de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru 
investiţii de restaurare / consolidare a obiectivelor de patrimoniu; 
sau 
- Documentaţie justificativă pentru investiţii de conservare a obiectivelor de patrimoniu, 
avizată de Directia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural judeţeană. 
2 a. Certificat de urbanism / Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii. 
b. Pentru investiţii (vizând componenta b), Certificatul de Urbanism va fi însotit de: 
• Avizul cu recomandari emis de catre filiala teritoriala a Ordinului Arhitecţilor, care confirmă 
respectarea arhitecturii specifice locale (dacă este cazul), la faza de Studiu de Fezabilitate 
3. 
1. Pentru primării şi ADI-uri 
- Inventarul domeniului public întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia (în cazul în care cladirea / terenul este proprietatea 
publica a primăriei / lor); 
şi 
- inventarul domeniului public pentru terenul pe care se relizează investiţia, însoţit de acordul 
autorităţii deţinătoare (în cazul în care terenul este inclus în proprietatea publică sau 
administrarea unei autorităţi publice locale, alta decât solicitantul), dacă este cazul; 
şi 
- avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel administrat de 
primărie, dacă este cazul. 
2. Pentru ONG, aşezăminte culturale, instituţii de cult 
- Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului şi construcţiilor sau  
- Contract de concesiune asupra clădirii / terenului pe care va fi amplasată construcţia, valabil 
pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare. 
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concendent care trebuie să conţină: 
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- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze ; 
- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea şi dacă DA, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 
acestui proces. 
3. Pentru persoane fizice si juridice 
Document care atestă dreptul de proprietate / document încheiat la notariat care atestă 
dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura, consolida, conserva pe o 
perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanţare. 
4. Clasarea notificarii sau 
Documentul final emis de autoritatile de mediu Acord de mediu/ Aviz natura 2000/Decizia 
etapei de incadrare finala 
5. Acordul de acces privind investiţia de înfiinţare / extindere a reţelei publice locale de 
alimentare cu gaz, dacă este cazul. 
6. Aviz de amplasament sau 
Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind investiţii asupra reţelei de joasă 
tensiune sau asupra reţelei publice de iluminat, dacă este cazul 
7. Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate 
publică 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 
sau 
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă 
este cazul. 
8. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat 
de DSVSA judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi in concordanta cu 
legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca 
este cazul. 
9. a) Avizul eliberat de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National 
judeteana, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din 
patrimoniul cultural de interes local – grupa B si ca se poate interveni asupra lui 
(documentatia este adecvata), daca este cazul. 
b) Aviz din partea Autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a 
Consiliului Judetean privind încadrarea elementului de cadru natural în categoria celor 
protejate (în cazul în care elementul de cadru natural specificat în documentatia anexata 
cererii de finantare nu se regaseste în Lista ariilor protejate – Anexa 8 la Ghidul Solicitantului) 
10. Expertiză tehnică de specialitate asupra construcţiei existente, inclusiv pentru investiţii de 
restaurare, consolidare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu, întocmită, semnată şi 
ştampilată de un expert tehnic atestat . 
Pentru investiţii de restaurare, consolidare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu 
expertiza tehnică va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice). 
11. 1. Pentru primării şi ADI 
Hotărârea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului, cu referire la următoarele 
puncte (obligatorii) : 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi numărul de locuitori ai comunei/lor solicitante. 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă şi gestionarea investiţiei, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare. 
• angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementările în 
vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor (dacă este cazul). 
• necesitatea si oportunitatea incheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de cult/ 
asezamant cultural (daca este cazul). 
2. Pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili 
Angajamentul că vor asigura mentenanţa investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la 
data la care investiţia a fost dată în exploatare. 
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12. Act de infiintare si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara. 
13.1. Certificat de înregistrare fiscală sau 
2. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în 
vigoare 
3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul ca 
societatea este în functiune, codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, 
existenţa punctului de lucru, dacă este cazul 
14.1. Pentru ONG-uri si ADI-uri: 
Incheierea privind inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 
2. Pentru institutiile de cult : 
Certificatul de inregistrare si actul de infiintare si functionare emis de unitatea ierarhic 
superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie) 
3. Pentru asezamintele culturale 
Document privind înfiinţarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural 
15. Lista agentilor economici şi a institutiilor de interes public, deserviţi de proiect, care va 
conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, domeniul de activitate 
şi 
Lista gospodăriilor care au depus la primărie adeziunea privind necesitatea investiţiei şi 
angajamentul de racordare din surse proprii la reţeaua de apă/canalizare/gaze/energie 
electrică, sau că sunt de acord cu plata colectării deşeurilor. Lista trebuie să conţină nume, 
prenume, semnătură, adresă, termen de racordare (maxim 3 ani de la finalizarea investiţiei 
publice), precum şi tariful perceput. 
16. Hotărârea consiliului parohial privind realizarea investiţiei şi asigurarea cofinanţării, dacă 
este cazul. 
17. Precontract cu o firma autorizata vizand sortarea, ridicarea si transportul deseurilor la un 
depozit zonal, daca este cazul. 
18.1 Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect 
ca va asigura cofinanţarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinanţare. 
2 Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale 
contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului 
în care se derulează operaţiunile cu APDRP. Pentru beneficiarii publici documentul va fi 
eliberat obligatoriu de trezorerie. 
19. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis, 
daca este cazul. 
20.1 Certificat/certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale restante si graficul de 
reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul) 
21. Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de 
investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) 
intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare 
nerambursabila incepand cu anul 2002, pentru aceleasi tipuri de investitii. 
22. Autorizaţiile de funcţionare pentru reţeaua de alimentare cu apă şi/sau canalizare, se 
solicită în funcţie de reţeaua care se realizează în cadrul măsurii (dacă se realizează reţeaua 
de alimentare cu apă se solicită pentru reţeaua de canalizare existentă şi invers), precum şi 
pentru extinderea şi/sau reabilitarea reţelei existente (apă şi/sau canalizare), dacă este cazul. 
23. a) Avizul tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, in care sa se certifice ca 
investitia in apa/apa uzata propusa prin proiect respecta solutia tehnica din Master Planul 
Judetean aprobat, in cazul solicitantilor care sunt parte din Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara infiintata conform cerintelor POS Mediu. 
sau 
b. Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Judetean pentru investitia de apa/apa uzata in 
care sa se certifice ca investitia propusa prin proiect respecta solutia tehnica din Master 
Planul Judetean aprobat, precum si ca solicitantul nu face parte din nicio Asociatie de 
Dezvoltare Intercomunitara infiintata conform cerintelor POS Mediu. 
24. Adresa emisa de Consiliul Judetean/ADR care sa confirme ca investitia se incadreaza 
intr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana, daca este cazul. 
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25. Aviz eliberat de Apele Romane care sa certifice ca investitia de alimentare cu apa se 
realizeaza intr-o zona in care apa este insuficienta, daca este cazul. 
26. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat care sa confirme ca apa in zona 
respectiva este poluata sau prezinta o concentratie ridicata de nitrati, daca este cazul. 
27. Situatia achiziţiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de Finanţare (conform 
modelului din cererea de finantare), daca este cazul. 
28. Acord/acorduri de parteneriat 
29. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz) 
 
8. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le 
îndeplinească solicitantul 
 
 
8.1. Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 
- dacă e corect completată 
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic 
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute să fie în 2 exemplare: original şi copie. 
Solicitantul va fi invitat să revină la sediul GALPNB după evaluarea conformităţii (în aceeaşi 
zi), iar el are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. 
 Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza conformităţii Cererii de Finanţare, 
vor utiliza formularul  E2.1- FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII - Măsura 322 
«Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale» existent pe www.apdrp.ro si 
www.madr.ro, accesând documentul: Dezvoltare Rurala - PNDR – Ghidul solicitantului PNDR 
- GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea Măsurii 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale» 
 
8.2. La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 
-eligibilitatea solicitantului 
-criteriile de eligibilitate şi selecţie 
-bugetul indicativ al proiectului 
-existenta tuturor documentelor anexate Cererii de finantare 
 Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza eligibilitatii Cererii de Finanţare, vor 
utiliza formularul  E3.1 FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE - Măsura 
322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale» existent pe www.apdrp.ro si 
www.madr.ro, accesând documentul: Dezvoltare Rurala - PNDR – Ghidul solicitantului PNDR 
- GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea Măsurii 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale» 
8.2.1. Un proiect poate contine cheltuieli eligibile dar si neeligibile. Fondurile nerambursabile 
vor fi acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmând 
a fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului. Conform Ghidul solicitantului PNDR - 
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea Măsurii 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale» si conform Strategiei de Dezvoltare Locala a GALPNB, tipuri de servicii / 
actiuni sprijinite sunt conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile: 
A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza: 
 
a. Înfiintarea de drumuri noi, extinderea si îmbunatatirea retelei de drumuri de interes 
local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce apartin proprietatii 
publice a unitatii administrative (comuna) pe teritoriul careia se afla, asa cum sunt definite si 
clasificate în conformitate cu legislatia nationala în vigoare; 
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b. Prima înfiintare, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa (captare, statii de 
tratare, alimentare) pentru localitatile rurale având sub 10.000 populatie echivalenta (p.e); 
c. Prima înfiintare, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa uzata (canalizare, 
statii de epurare) pentru localitatile rurale având sub 10.000 populatie echivalenta (p.e.); 
ATENTIE! Proiectele de investitii în infrastructura de alimentare cu apa si în infrastructura de 
apa uzata sunt considerate integrate (vezi definitie din cap. 4.3 – dictionar). 
Important! Proiectele trebuie să prevadă, prin soluţia tehnică dată de proiectant, posibilitatea 
de racordare/branşare a consumatorilor. Cheltuielile privind branşarea consumatorilor la 
reţelele de utilităţi nu sunt eligibile. Tariful pentru furnizarea serviciului care face obiectul 
investiţiei nu se va modifica faţă de cel prezentat în Lista de adeziuni (vezi document 
justificativ), decât în condiţiile legii, iar veniturile din exploatarea tuturor investiţiilor în 
infrastructura fizică de bază, vor contribui la asigurarea mentenanţei investiţiilor. 
Prima înfiintare si extindere a retelei publice de joasa tensiune si/sau a retelei publice 
de iluminat; 
e. Prima înfiintare si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte 
localitati rurale sau catre zone rurale care nu sunt conectate la retea; 
f. Investitii în statii de transfer (Statie de transfer - instalatie ce serveste la transferul sau depozitarea 
pe termen scurt a deseurilor urmând apoi sa fie încarcate prin presare în prescontainere si transportate pentru 
reciclare, tratare sau eliminare. Este permisa doar renovarea cladirilor publice, nu este permisa extinderea pe 
orizontala sau pe verticala a acestora, cu exceptia celor care prevad sporirea confortului prin utilizarea unor 
grupuri sanitare corespunzatoare normelor sanitare in vigoare) pentru deseuri si dotarea cu 
echipamente de gestionare a deseurilor. 
 
B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala: 
a. Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, 
spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc); 
b. Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru 
organizarea de târguri etc.); 
c. Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca 
parte componenta a unui proiect integrat (în situatia în care este vorba de un proiect de 
renovare a unei cladiri publice); 
d. Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale precum centrele 
de îngrijire copii (crese conform legii 263/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea 
creselor si alte centre de asigurare a serviciilor sociale conform OG 68/2003 privind serviciile 
sociale), batrâni si persoane cu nevoi speciale (conform OG 68/2003 privind serviciile sociale) 
Important! Prima înfiinţare a infrastructurii aferente serviciilor sociale se referă la crearea 
acestei infrastructuri acolo unde nu există în localitatea (satul) respectivă; dotarea este 
eligibilă doar ca acţiune dependentă de crearea infrastructurii; Construirea de gradiniţe noi 
este posibilă şi în cazurile în care în localitatea respectivă mai functionează o gradiniţă, dar 
nu este posibilă extinderea celei existente. Investitii în constructia de gradinite noi pentru 
copii, inclusiv dotarea acestora; 
ATENTIE! În situatia în care o gradinita existenta nu mai poate fi reabilitata, dovedita printr-o 
expertiza de specialitate (tehnico-economica), este considerate eligibila construirea unei noi 
gradinite si se considera investitie noua. Cheltuielile cu demolarea cladirii existente sunt 
eligibile. 
f. Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea 
locala în zonele unde o astfel de investitie nu este atractiva pentru companiile private dar 
care este indispensabila pentru comunitate si vine în sprijinul rezolvarii unei importante nevoi 
sociale inclusiv construirea de statii de autobuz; 
g. Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, 
întretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investitia initiala pentru înfiintarea serviciului; 
ATENTIE! Aceste utilaje si echipamente sunt eligibile, daca fac parte din infiintarea serviciului 
(serviciu pentru deszapezire, infiintare pompieri etc.). Daca serviciul exista (ca si activitate in 
cadrul primariei), dar nu este dotat, se pot finanta dotarile, dar utilajele trebuie sa fie 
dimensionate si corelate cu suprafata pentru care vor fi folosite. În cazul acestor achizitii, 
solicitantul va prezenta în MJ/SF situatia actuala, modalitatile de rezolvare a problemei. La 
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verificarea pe teren, expertii APDRP vor verifica Fisele de inventar ale solicitantului privind 
aceste echipamente. 
h. Investitii de renovare, modernizarea (a se vedea definitia modernizarii din capitolul 
4.3 „Dictionar”) si dotarea aferenta a asezamintelor culturale, (Asa cum sunt definite în 
Legea nr. 143/2007) inclusiv prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de 
costume populare si instrumente muzicale traditionale în vederea promovarii patrimoniului 
cultural imaterial ca parte componenta a proiectului (ex. activitati ale grupurilor sau 
ansamblurilor folclorice). De asemenea, vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de 
echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj. 
ATENTIE! Dotarea asezamintelor culturale poate fi facuta si independent de interventia 
asupra cladirilor. Exceptie fac acele asezaminte culturale (camine culturale) care au primit 
sau sunt în curs de finantare prin „Programul prioritar national pentru construirea de sedii 
pentru asezaminte culturale”, conform legii nr. 143/2007. 
 
C. Pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatial rural: 
a. Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural grupa B 
(În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si 
Cultelor nr. 2.314/8 iulie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, an 172 
(XVI), Nr. 646 bis din 16 iulie) 2004 si natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, 
cascade etc.); 
b. Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural 
(ex. vitrine, postamente, sisteme de alarma etc.). 
 
Costurile generale legate de întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecti, ingineri 
si consultanti, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în 
legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente, sunt eligibile în limita a: 
 
- maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului, în cazul în care proiectul prevede 

constructii; 
 
- maxim 5% din valoarea eligibila a proiectului, în cazul în care proiectul nu prevede 

constructii. 
 
În cazul în care Studiul de Fezabilitate a fost întocmit si finantat din alte fonduri comunitare 
sau bugetare, inainte de intrarea in vigoare a HG28/2008 privind aprobarea continutului cadru 
al documentatiei tehnico economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii, costurile reprezentand actualizarea Studiilor de Fezabilitate nu vor depasi 3% din 
valoarea costurilor de proiectare si inginerie, dar mai putin costul intocmirii SF-ului. 
 
9. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GALPNB 
 
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie,  în 
baza căruia fiecare proiect este punctat, conform criteriilor de selectie existente in Ghidul 
solicitantului masurii 322. Pentru Masura 322 nu sunt criterii de selectie locala a GALPNB. 
Criteriile de selectie sunt exclusiv cele din PNDR - GHIDUL SOLICITANTULUI pentru 
accesarea Măsurii 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale», dupa cum 
urmeaza:  
 
9.1. Proiectele prin care se solicita finantare prin FEADR sunt supuse unui sistem de 
selectie, în baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selectie: 
 



     
 

 
8

1. Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie 
similara; 
2. Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat – vezi link www.apdrp.ro -Anexa 11; 
ATENTIE! Pentru comunele nou înfiintate care nu se regasesc în Anexa 11, rata de saracie la 
care acestea se vor raporta este rata de saracie aferenta comunelor din care s-au desprins. 
 
3. Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana; 
 
4. Proiecte integrate de investitii; 
 
ATENTIE! Pentru proiectele integrate ce presupun constructii, se solicita ca pentru fiecare 
componenta în parte, sa se prezinte certificatele de urbanism, eliberate de catre autoritatile 
competente. 
 
5. Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata în localitatile rurale între 2.000 – 
10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finantate din 
POS Mediu – vezi link www.apdrp.ro – Anexa 7; 
 
NOTA: Încadrarea proiectului într-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana se va demonstra printr-o adresa 
de la Consiliul Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala sau investitia se regaseste în scopul si obiectivele 
înfiintarii ADI-ului respectiv. 
NOTA: Proiect integrat presupune combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi 
componente sau din componente diferite ale masurii si actiunea/actiunile secundara/secundare din cadrul 
proiectului integrat detine/detin per total o pondere de minim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului în 
cauza. 
 
6. Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigura legatura cu principalele cai 
rutiere (drumurile judetene, nationale) sau alte cai principale de transport (feroviare si 
fluviale). 
 
7. Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu apa în zonele în care apa este 
insuficienta sau în zonele care prezinta incidenta ridicata a perioadelor de seceta – vezi link 
www.apdrp.ro - Anexa 9 sau Avizul eliberat de Apele Române. 
 
8. Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata pentru zonele în care apa prezinta 
un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatica prezinta o concentratie ridicata de 
nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei - vezi link www.apdrp.ro - Anexa 12 sau Buletinul de 
analiza a apei emis de un laborator acreditat. 
 
9. Proiecte de investitii în infrastructura sociala - se acorda punctaj, în functie de categoria de 
beneficiar, numai daca prin proiect se prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire 
copii (crese, gradinite, asistenta dupa programul scolar, tip „after school”), centre îngrijire 
batrâni si persoane cu nevoi speciale. 
 
Atentie! Centrele pentru ingrijirea copiilor tip after school se pot finanta prin FEADR ca si 
cladiri independente, in situatia in care prin proiect se propune: 
- o investitie noua (constructie noua), a carei destinatie este reprezentata exclusiv de 
activitatea de tip after school sau 
- renovarea unei constructii existente cu schimbarea destinatiei acesteia, prin Hotarare de 
Consiliul Local, exclusiv pentru desfasurarea activitatii de tip after school. 
 
10. Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii 
culturale. 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate, 
iar sistemul de punctare este urmatorul: 
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Pentru Masura 322  nu există punctaj minim.  
 
In Planul de Dezvoltare Locala a GALPNB sunt prevazute a se realize pe Masura 41.322 
un numar de 6 proiecte. Fondurile disponibile sunt de 630.000 euro; Suma maximă 
nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri 
este de 200.000 euro. Suma maxima a unui proiect este 400.000 euro. Plafonul minim 
acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 322 este de 5.000 de Euro – aceasta suma 
reprezentând valoarea totala eligibila a proiectului. 
 
Exemplul 1: 
Se depun 6 proiecte, fiecare cu o valoare nerambursabila de 105.000 euro 
 
Exemplul 2: 
Se depun 3 proiecte, fiecare cu o valoare nerambursabila de 200.000 euro si 3 proiecte 
fiecare cu o valoare nerambursabila de 10.000 euro 
 
NOTA: Orice alte combinatii de valori nerambursabile sunt premise in conditiile in care 
valoarea maxima nerambursabila a unui proiect este mai mica sau egala cu 200.000 euro, iar 
valoarea minima nerambursabila a unui proiect este mai mare sau egala cu 200.000 euro 
 
Atentie! 
În întelesul fisei Masurii 322, localitate rurala = comuna cu toate satele componente. 
- Punctarea se va face pentru toate componentele, indiferent de solicitant, cu mentiunea ca în 
cazul componentei a) se va scora doar actiunea majoritar valorica din cadrul componentei, 
respectiv, fie drum, fie (apa+apa uzata). 
- Actiunea majoritar valorica este acea actiune care are valoarea eligibila cea mai mare. In 
vederea stabilirii actiunii majoritare din cadrul componentei a), actiunile apa/apa uzata se vor 
însuma valoric, considerandu-se doar din acest punct de vedere ca o singura actiune. 
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- ONG-urile care asigura functionarea infrastructurii sociale sau a obiectivului cultural trebuie 
sa aiba sediul social în spatiul rural iar profilul activitatii acestuia sa fie în domeniului social 
respectiv cultural. 
- ONG-urile nu pot încheia decat cel mult doua acorduri de parteneriat având ca scop 
implementarea proiectelor finantate prin PNDR. 
- Parteneriatul încheiat între comuna si ONG/ unitati de cult/asezaminte culturale trebuie sa 
fie aprobat prin Hotarârea Consiliului Local. 
 
Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin investitie atat la faza 
de implementare a proiectului cât si în perioada de monitorizare si pentru care a primit punctaj 
la selectie, devin conditii obligatorii. 
În caz ca, la verificarea cererilor de plata, sau în perioada de monitorizare, se constata ca 
aceste conditii nu se respecta, platile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. 
 
9.2. La punctarea criteriilor de selectie prezentate mai sus, Experţii GALPNB şi cei ai 
OJPDRP vor utiliza formularul  E3.2 -  FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE - 
Măsura 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale» existent pe 
www.apdrp.ro si www.madr.ro, accesând documentul: Dezvoltare Rurala - PNDR – Ghidul 
solicitantului PNDR - GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea Măsurii 322 «Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale» 
 
9.3. Selectia proiectelor si raspunsul la contestatii  sunt in conformitate cu 
Regulamentul Comisiei de Contestatii a GALPNB prezentat mai jos: 
 

Regulamentul Comisiei de Contestatii a GALPNB aprobat in 24.05.2013, in sedinta 
Adunarii Generale Extraordinare a asociatiei “GAL Podisul de Nord al Barladului 

(GALPNB)” cu Hotararea nr 14 / 24.05.2013. 
Articolul 1 
Dispoziţii generale 
1) Solicitantii ai căror proiecte nu au fost selectate in cadrul sediunii de depunere a 

proiectelor, pot depune contestații la sediul GALPNB. Contestațiile primite vor fi analizate 
de GALPNB în baza urmatorului Regulament al Comisiei de Contestatii a GALPNB. 

2) Comisia de Contestaţii a GALPNB reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind 
soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selecţie a proiectelor 
pentru finanţare. 

3) Comisia de Contestaţii a GALPNB este organizata şi funcţionează în conformitate cu 
prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare. 

4) Lucrările Comisiei de Contestaţii a GALPNB se desfăşoară pe întreaga perioadă de 
implementare a Planului de dezvoltare Locala 2013 -2015, a GALPNB. 

Articolul 2 
Definiţii 
1) Termenul de „măsură” cuprinde atât măsurile propriu-zise ale PNDR cât şi schemele, 

aferente măsurilor programului, prin care se acordă ajutoare de stat. 
2) Termenul „apel de selectie / sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în 

cadrul căreia GALPNB poate primi proiecte din partea potentialilor beneficiarilor. 
3) Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei 

de Contestaţii, concretizate în decizia finală de finanţare. 
Articolul 3 
Componenţa Comisiei de Contestaţii a GALPNB 
1) Componenţa Comisiei de Contestaţii a GALPNB se stabileşte prin dispozitie a 

presedintelui GALPNB si este formata din 3 membri parteneri ai GALPNB, din care 1 
reprezinta sectorul public si 2 reprezinta parteneri economici si sociali, precum si ai 
societatii civile. Prin aceiasi dispozitie a presedintelui GALPNB se stabilesc 3 membri 
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supleanti ai Comisiei de Contestaţii a GALPNB precum si presedintele comisiei. Membrii 
Comisiei de Contestaţii a GALPNB nu au facut parte din comitetul de selectie al proiectului 
care face obiectul contestatiei. Fiecare membru al Comisiei de Contestaţii a GALPNB va 
semna o Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care 
să se facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în 
materia conflictului de interes. În conținutul Declarației pe propria răspundere se vor 
menționa cel puțin următoarele aspecte: Numele și prenumele declarantului; Funcția 
deținută la nivel GALPNB; Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecție / 
Comisiei de Solutionare a Contestațiilor; Luarea la cunoștință a prevederilor privind 
conflictul de interese așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG 66/2011, 
Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes; Asumarea faptului că în situatia în 
care se constata că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana 
semnatara este pasibila de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în 
declaraţii; Dacă, în verificările ulterioare, realizate de departamentele APDRP se constată 
că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în 
legislația în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va 
proceda la recuperarea sumelor conform legislației. 

2) În situaţia în care persoana desemnată în Comisia de Contestaţii a GALPNB nu poate 
participa, din motive obiective, la lucrările comisiei, înlocuirea acesteia se face, de catre 
Presedintele GALPNB, prin convocarea supleantului care va prelua atribuţiile titularului.  

Articolul 4 
Analiza contestatiilor 
1) Reverificările la nivel GALPNB se vor face prin completarea fişelor de eligibilitate / 

selecţie, numai în ceea ce priveşte elementele solicitate spre reverificare. După 
reverificare, Comisia de Contestaţii a GALPNB elaborează un raport asupra rezultatelor 
reverificărilor pe care îl comunică Comitetului de Selecţie. 

2) Dacă pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie, precum şi de soluţionare 
a contestaţiilor se constată greşeli de orice natură, GALPNB are obligaţia de a cerceta 
cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile 
administrative corespunzătoare. 

Articolul 5 
Obligaţiile membrilor Comisiei de Contestaţii a GALPNB 
Membrii Comisiei de Contestaţii a GALPNB, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a 
prezentului Regulament au următoarele obligaţii: 
1) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament, 
2) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor Comitetului de Selecţie şi Comisiei de 

Contestaţii. 
Articolul 6 
Soluţionarea contestaţiilor 
1) Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării 

procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la de la afisarea pe 
site-ul www.galpnb.ro  a rezultatelor evaluarii, respectiv publicarea raportului intermediar 
de selectie de catre GALPNB. 

2) Pentru activităţile de selecţie din responsabilitatea GALPNB, soluţionarea contestaţiilor se 
efectueaza în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. 

3) In termen de 5 zile, Comisia de contestatii transmite presedintelui GALPNB raportul 
asupra rezultatelor contestaţiei împreună cu o copie a contestaţiei, a notificării şi a 
documentelor justificative aferente acestuia. 

4) Comisia de Contestaţii a GALPNB se reuneşte, la convocarea Presedintelui GALPNB, în 
termen de 1 (una) zile lucrătoare de la primirea contestaţiei / contestatiilor depuse la 
GALPNB. 

5) Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestaţii va desfăşura următoarele 
activităţi: 

a) analizarea rapoartelor înaintate de GALPNB, precum şi verificarea concordanţei lor 
cu documentele justificative transmise; 
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b) verificarea rapoartelor Comitetului de Selecţie. 
6) În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de 

specialitate, Comisia de Contestaţii poate solicita în scris opinia unui expert, ce va avea un 
rol consultativ. 

7) În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia 
de Contestaţii poate solicita aparatului tehnic a GALPNB, copii ale unor documente 
justificative suplimentare din dosarul cererii de finanţare. 

8) După reevaluare, comisia întocmeşte o nouă fisă de verificare a criteriilor de eligibilitate şi 
o nouă fişă de evaluare a criteriilor de selecţie numai pentru elementele contestate şi 
elaborează un raport asupra rezultatelor reevaluării pe care îl comunică presedintelui 
GALPNB. 

9) În situaţia în care constatările Comisiei de Contestaţii diferă de cele cuprinse în rapoartele 
de reverificare ale GAL, soluţia finală este cea dată de Comisia de Contestaţii, şi 
consemnată pentru fiecare contestaţie în parte, într-o notă justificativă care va fi ataşată la 
dosarul cererii de finanţare în cauză. 

10) Comisia de Contestaţii va întocmi un raport de contestaţie, pentru fiecare măsură în parte, 
care va cuprinde rezultatul contestaţiilor şi situaţia proiectelor dupa aceleasi reguli de 
evaluare si selectie din cadrul procedurii de evaluare si selectie aprobate de catre 
GALPNB. 

11) Dacă contestaţia nu este depusă în termenul prevăzut pentru contestatii, Comisia de 
Contestaţii decide respingerea contestaţiei. 

12) Finanţarea proiectelor selectate ca urmare a admiterii contestaţiilor se va realiza în limita 
fondurilor disponibile din cadrul Planului de Dezvoltare Locala, aprobat. 

13) Lucrările şi deciziile Comisiei de Contestaţii se consemnează într-un raport, similar cu cel 
intocmit de comitetul de selectie, semnat de preşedinte si membri. 

14) Raportul de contestaţii se publică pe site-ul GALPNB. 
15) Managerul GALPNB răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor raportului de 

contestaţie şi de notificarea solicitanţilor în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea 
acestuia. 

16) Termenul pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 5 de zile lucrătoare de la 
ultima zi de primire a contestaţiilor. Termenul se poate prelungi cu 5 zile lucrătoare în 
cazul solicitării Comisiei de Contestaţii a unor puncte de vedere ale unor experti externi. 

Articolul 7 
Reportarea proiectelor 
1) Începând cu prima sesiune de depunere a proiectelor organizată de GALPNB, proiectele 

eligibile, dar fără finanţare, proiectele care au fost declarate neeligibile şi, respectiv 
proiectele eligibile dar care nu au îndeplinit punctajul minim pentru măsurile unde este 
impusă această condiţie vor fi returnate beneficiarilor, după finalizarea sesiunii de selecţie. 
Se vor returna beneficiarilor originalele cererilor de finanţare depuse, iar GALPNB, se va 
asigura că deţine copia cererii de finanţare necesară pentru eventualele verificări 
ulterioare. 

2) Pentru măsurile la care mai exista fonduri disponibile in afara sesiunii respective, 
proiectele eligibile dar fără finanţare, ca urmare a depăşirii sumei alocate pe sesiune, in 
cazul relocarilor de sume intre masurile prevazute in Planul de Dezvoltare Locala, vor fi 
incluse automat în următoarea sesiune de selecţie şi vor participa la procedura normală 
de selecţie. 

3) GALPNB va evidenţia în listele proiectelor depuse, transmise către OJPDRP Neamt, 
proiectele reportate din sesiunea anterioară. 

4) După parcurgerea a 2 sesiuni de selecţie, proiectele eligibile care nu au fost selectate 
pentru finanţare vor fi restituite potenţialilor beneficiari. 

Articolul 8 
Suplimentarea alocărilor 
1) Suplimentarea alocării pe sesiune se va realiza, pentru fiecare măsură în parte, din cadrul 

anvelopei financiare totale a măsurii, în limita fondurilor alocate pe fiecare măsură în parte 
si cu aprobarea Adunarii Generale a GALPNB si respectiv a DGDR- AM PNDR. 

Articolul 9 
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Reportarea fondurilor 
1) În cazul în care suma alocată pe măsură în cadrul unei sesiuni nu este acoperită de 

valoarea publică totală a proiectelor depuse, suma rămasă (diferenţa dintre suma alocată 
şi valoarea publică totală a proiectelor depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni 
de depunere. 

2) Pentru fiecare măsură în parte, reportul rezultat în urma sesiunilor de selecţie desfăşurate 
va fi reportat automat in situatia in care GALPNB nu initiaza procedura de realocare. 

3) Sumele disponibile în urma ultimei sesiuni de selecţie desfăşurate în cursul unui an sunt 
reportate în cadrul anvelopei financiare totale a măsurii. 

Articolul 10 
Deciziile Comisiei de Contestaţii 
1) Deciziile se iau în unanimitate de către membri şi sunt consemnate în minute sau raport 

de evaluare al contestatiei. 
Articolul 11 
Organizarea reuniunilor 
1) Reuniunile Comisiei de Contestaţii se desfăşoară la convocarea comisiei de catre 

GALPNB, cu ocazia primirii de contestatiei / contestatiilor. 
2) Pentru organizarea activităţilor Comisiei de Contestaţii, preşedintele GALPNB convoaca 

comisia. 
3) Pentru cererile de finanțare aferente masurilor din PNDR si din Planul de Dezvoltare 

Locala a GALPNB, selectia se desfasoara astfel: 
 Selectia pentru măsura 112 se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 

alocate. În cazul cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea 
următoarelor priorităţi: beneficiarul are în proprietate exploataţia agricolă; beneficiarul este membru al 
unei forme asociative;beneficiarul deţine o fermă de semi-subzistenţă. În cazul în care există proiecte cu 
acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în funcţie de sectorul preponderent, după 
cum urmează: număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducţie / păsări;  număr de porcine la 
îngrăşat / ovine şi caprine; suprafață legume; suprafață pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, 
căpşunării; suprafață pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu excepţia 
restructurării/reconversiei plantaţilor de viţă de vie) şi struguri de masă; suprafață culturi de câmp; 
suprafață culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în 
scopul producerii de energie regenerabilă. 

 Selectia pentru măsura 121  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 
alocate. În cazul cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

 Selectia pentru măsura 122  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 
alocate. În cazul cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

 Selectia pentru măsura 123  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 
alocate. În cazul cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

 Selectia pentru măsura 142  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 
alocate. În cazul cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

 Selectia pentru măsura 221  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 
alocate. În cazul cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

 Selectia pentru măsura 312  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 
alocate. În cazul cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

 Selectia pentru măsura 313  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 
alocate. În cazul cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

 Selectia pentru măsura 322  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 
alocate. În cazul cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

4) Cererile de finanțare neeligibile/neselectate vor fi păstrate în sistem încă max. 60 zile 
urmând ca originalele acestora să fie returnate solicitanților, GALPNB asigurându-se că 
deține copia pentru eventuale verificări ulterioare. 



     
 

 
17

10. Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie 
(notificarea solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie): In termen de 15 
zile lucratoare de la data limita de depunere a proiectelor, după încheierea procesului de 
evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de selecție al 
GALPNB va întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise: proiectele retrase, 
neeligibile, eligibilie neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și numele 
solicitanților. Vor fi evidențiate proiectele declarate selectate în urma soluționării 
contestațiilor. GALPNB va publica Raportul de Selecție pe www.galpnb.ro  si îl va afișa la 
sediul GALPNB și la sediul consiliului județean Neamt și la sediile unităților administrativ-
teritoriale ale localităților membre în GALPNB si va notifica in scris, prin posta, solicitanții 
asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 
 
11. Datele de contact ale GALPNB unde solicitantii pot obtine informatii 
detaliate: Asociatia  “GAL Podisul de Nord al Barladului” judetul Neamt si Iasi - Sediu: Sat 
Bira, comuna Bira, judetul Neamt,, cod postal 617030; www.galpnb.ro; e-mail: 
galpnb@yahoo.ro   Tel . / fax :  +40 233 765502; Mobil:0766 314 220; 0768 101 938 
 


