
  

 
 

_______________________________________________________________________________________________  
Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” -  județul Neamț și Iași  

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030 
 e-mail: galpnb@yahoo.ro  web: http://www.galpnb.ro/   - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502 

 Măsura M3.4- Apel de selectie nr. 1/ 2018 - detaliat - Informaţiile din Apelul de selectie detaliat nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.  Distribuirea acestui Apel 
de selectie detaliat se va realiza în mod gratuit de catre Asociaţiei GAL Podisul de Nord al Barladului. Toate drepturile rezervate.  Page 1 of 7 

 

 

Anunț detaliat privind deschiderea deschiderea apelului de selecție cu depunere continua a 

proiectelor pentru măsura 

M3.4/ 6B -Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural 
Numarul de referinta al sesiunii de selectie a proiectelor: M3.4-02/2018-09.05.2018-10.08.2018 

 

1) Data lansării apelului de selectie: 09/ 05/ 2018 

2) Data limită de depunere a proiectelor: 10 august 2018.  

Depunerea continuă cu selectie periodica (lunara) a proiectelor în cadrul acestei sesiuni se 

opreşte înainte de termenul limită respectiv 10 august 2018, atunci când valoarea publică totală 

a proiectelor depuse ajunge la nivelul fondurilor disponibile alocate in aceasta sesiune. 

3) Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: : sediul  Asociatiei 

“GAL Podișul de Nord al Bârladului” din sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030, in fiecare 

zi lucratoare, in intervalul orar 8,00 – 16,00. 

4) Fondul disponibil – alocat în aceasta sesiune pentru măsura “M3.4/ 6B -

Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural”: 44.694,00 euro 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect 

pe măsura „M3.4/ 6B -Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural”: 

44.694,00 euro. 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului (intensitatea sprijinului):  
Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru 

măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor 

de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea 

sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul 

antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele 

cuantumului stabilit în PNDR 2014-2020 pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică 

acest tip de sprijin. Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 44.694,00 

euro/proiect. De asemenea, conform SDL, sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul 

acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de 

venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri. Sprijinul public nerambursabil disponibil 

pentru aceasta masura este de 44.694,00 euro. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul 

acestei submăsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 

generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) 

și socială (creșe și infrastructura de tip after-school). Sprijinul pentru proiectele generatoare de 

venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

Valoarea totala a unui proiect: minim 5000,00 euro – maxim 400.000 euro din care 

maxim 44.694,00  euro din planul de finantare al SDL al asociatiei „GAL Podișul de Nord al 

Bârladului”. 

Solicitanti (beneficiari) eligibili: Entități publice: Comunele și asociațiile acestora 

conform legislației naționale în vigoare; ONG-uri definite conform legislației în vigoare. Asociatia 

„GAL Podișul de Nord al Bârladului” în cazul în care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul 

și, in acest caz, se aplică măsuri de evitarea conflictului de interese. 
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5) Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții 

(versiune editabilă): 
Nota: Anexa 1 – Cererea de finantare este disponibila in format editabil pe adresa de internet 

www.galpnb.ro, a Asociatiei „GAL Podișul de Nord al Bârladului”, in sectiunea Ghidul 

solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M3.4 si este anexata prezentului apel de selectie 

detaliat. 

6) Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul 

(beneficiarul) odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele 

fișei măsurii M3.4 din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL 

pentru măsura M3.4: 
6.1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate 

și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice 

fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 

6.2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate 

în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. 

6.3.1 Pentru comune și ADI: Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, 

întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României. 

Şi 

6.3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în 

sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor 

drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi 

fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii 

și/sau 

6.3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de 

primarie (dacă este cazul) 

6.3.4 Pentru ONG-uri: Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate 

/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor immobile la care se vor efectua lucrări, 

conform cererii de finanţare; 

6.4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.       

6.5. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/Hotararea Adunarii 

Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte 

(obligatorii): 

• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 

ani de la data efectuării ultimei plăţi; 

• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli 

profesionale, structuri tip „after-school”, creşe); 

• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 

• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului. 

• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 

mailto:galpnb@yahoo.ro
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• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează 

infrastructura educațională (gradinițe)/social 

6.6.1 Certificatul de înregistrare fiscal 

6.6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat 

de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 

6.6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG       

6.7.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 

sau             

6.7.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă 

este cazul. 

6.8. 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. 

6.9. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 

cuprinde 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 2002, pentru aceleași tipuri de investiții. 

6.10.1. Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care 

vizează înfiintarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă: 

sau            

6.10.2 Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata în cazul extinderii 

infrastructurii apă /apă uzată. 

6.10.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, 

sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare 

privind calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.  

sau            

6.10.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că beneficiarul 

a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare (daca este cazul) 

6.11. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 

județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar 

și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 

6.12. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de 

dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

6.13. Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă 

pentru Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării. 

6.14. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) 

6.15. Declaratie specimen de semnatura 

6.16. Declaratie de eligibilitate 

7) Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le 

îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 
7.1. Cerintele de conformitate, inclusiv metodologia sunt precizate in E2.1L – Fisa de verificare a 

conformitatii, anexata la Ghidul solicitantului disponibil pe www.galpnb.ro, a Asociatiei „ GAL 

Podișul de Nord al Bârladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului 

M3.4 si este anexata prezentului apel de selectie detaliat. 

mailto:galpnb@yahoo.ro
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7.2. Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia 

de verificare a acestora sunt precizate in E1.2L – Fisa de evaluare generala a proiectului, anexata 

la Ghidul solicitantului disponibil pe www.galpnb.ro, a Asociatiei „ GAL Podișul de Nord al 

Bârladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M3.4 si este 

anexata prezentului apel de selectie detaliat. 

8) Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este anexata la Ghidul solicitantului 

disponibil pe www.galpnb.ro, a Asociatiei „ GAL Podișul de Nord al Bârladului”, in sectiunea Ghidul 

solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M3.4 si este anexata prezentului apel de selectie 

detaliat. 

9) 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.  
Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect, 

criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, s-au stabilit cu aprobarea Adunării 

Generale a Asociaților „ GAL Podișul de Nord al Bârladului”, sunt precizate in E1.2.1L – Fisa de 

verificare a criteriilor de selectie, anexata la Ghidul solicitantului disponibil pe www.galpnb.ro, a 

Asociatiei „ GAL Podișul de Nord al Bârladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea 

Ghidul solicitantului M3.4 si este anexata prezentului apel de selectie detaliat. 

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selectie este precizata in E1.2L – Fisa de 

evaluare generala a proiectului, anexata la Ghidul solicitantului disponibil pe www.galpnb.ro , a 

Asociatiei „ GAL Podișul de Nord al Bârladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea 

Ghidul solicitantului M3.4 si este, de asemenea, precizata mai jos: 

Nr. 

crt. 

CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

1 Criteriul proiectelor care creează locuri de muncă: maxim 20 puncte 
1.1 Prin proiect se creeaza un loc de munca 5 puncte 

1.2 Prin proiect se creeaza 2(doua) sau mai multe locuri de munca 20 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.1 – Studiu de fezabilitate Expertul verifică daca solicitantul își propune prin proiect sa creeze 

locuri noi de munca.  

Pentru a primi 5 puncte, prin proiect, solicitantul trebuie sa își 

propuna crearea unui nou loc de munca cu minim 4 ore / zi (minim ½ 

norma de munca).   

Pentru a primi 20 puncte, prin proiect, solicitantul trebuie sa își 

propuna crearea a minim 2(doua) noi locuri de munca in conditiile 

creerii unui loc de munca cu minim ½ norma de munca si a celui de al 

doilea loc de munca cu norma intreaga (8 ore/zi). 

2 Criteriul  proiectelor care deservesc localități cu o populație cât mai mare       maxim 10 

puncte 
2.1 Proiectul deserveste localitati (sate) cu populatie sub 1.000 locuitori 5 puncte 

2.2 Proiectul deserveste localitati (sate) cu populatie peste 1.000 locuitori 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.1 – Studiu de fezabilitate 

Anexa 7 la Ghidul Solicitantului 

Punctarea acestui  criteriu se va face conform anexei 7 la Ghidul 

Solicitantului 

3. Criteriul  proiectelor  implementate un UAT-uri cu cât mai mulți locuitori           maxim 

10 puncte 
3.1 Proiectul se implementeaza in UAT-uri sub 2.000 locuitori 5 puncte 

3.2 Proiectul se implementeaza in UAT-uri cu peste 2.000 locuitori 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
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Doc.1 – Studiu de fezabilitate 

Anexa 7 la Ghidul Solicitantului 

Punctarea acestui  criteriu se va face conform anexei 7 la Ghidul 

Solicitantului 

4. Criteriul proiectelor implementate in UAT-uri cu grad de saracie afferent - maxim 20 

puncte 
4.1.  UAT-uri cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) 20 puncte 

4.2. UAT-uri cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) 15 puncte 

4.3. UAT-uri cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.1 – Studiu de fezabilitate 

Anexa 15 la Ghidul Solicitantului 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 15 la Ghidul 

Solicitantului. Se acorda punctaj numai daca localitatea este 

obligatoriu identificata în Lista localitatilor din regiunile cu grad de 

saracie ridicat, mediu sau scazut punctajul fiind stabilit functie de 

procentul gradului de saracie cu care este înregistrata localitatea 

respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate se va lua în considerare 

gradul de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul 

unei comune desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va fi punctata. 

5. Criteriul proiectelor care conțin componente inovative sau de protecția mediului               

10 puncte 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.1 – Studiu de fezabilitate 

 

Punctarea se va realiza conform CF si a anexelor la CF (studiu de 

fezabilitate, memoriu justificativ, etc) din care sa rezulte ca proiectul 

conțin componente inovative sau de protecția mediului. 

6. Criteriul proiectelor  functie de tipul de investiție                                                             maxim 

30 puncte 
6.1 Proiectul propune actiuni de: infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a 

celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica 

o recomanda si/ sau infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurii de        

tip after-school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul 

in care expertiza tehnica o recomanda si/ sau achizitie mobilier scoala si/sau tehnica de birou (PC –uri, 

monitoare pentru PC, imprimante, videoproiectoare, ecrane pentru videoproiectoare) si/ sau 

construire/amenajare teren de sport amplasate in incinta scolilor sau gradinitelor si/ sau infiintare 

si/sau dotare laboratoare in scoli; 

10 puncte 

6.2 Proiectul propune actiuni de: înființarea si dotarea și/ sau modernizarea (inclusiv dotarea) de centre 

multifuncționale pentru Servicii sociale fara cazare: înființare si dotare și/ sau modernizare (inclusiv 

dotare) de centre de zi de asistenta si recuperare, înființare si dotare și/ sau modernizare (inclusiv 

dotare) de centre de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip club), etc; 

20 puncte 

6.3 Proiectul propune actiuni de: Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane 

cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență 

30 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.1 – Studiu de fezabilitate 

 

Punctarea se va realiza conform CF si a anexelor la CF (studiu de 

fezabilitate, memoriu justificativ, etc) din care sa rezulte ca proiectul 

contine una , doua sau toate trei tipuri de investitii precizate in 

criteriul de punctare. 

TOTAL 100 puncte 

Pragul minim de punctaj pentru ca proiectele depuse să fie selectate este de 20 puncte. 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 

ATENŢIE!: În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor criterii de departajare: 

 CD.1 - Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS1. 

 CD.2 - Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS2; 

 CD.3 - Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS3; 

 CD.4 - Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS4; 

 CD.5 - Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS6; 

 CD.6 - Descrescator in ordinea datei depunerii proiectului pentru evaluare, pana la epuizarea alocarii financiare disponibile in 

SDL. 

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 

punctajul total acordat. Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca 

expertului, acestea sunt mediate/rezolvate de un membru al Consiliului Director al GAL, care îşi 

însuşeşte decizia prin semnătură. 
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10) Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție): 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție) sunt precizate in Articolul 8 al Procedurii de selecție aplicată de Comitetul 

de Selecție al GAL, care este anexata la Ghidul solicitantului disponibil pe www.galpnb.ro, a 

Asociatiei „ GAL Podișul de Nord al Bârladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea 

Ghidul solicitantului M3.4 si care (aticolul 8 din Procedura de evaluare si selectie) este prezentat de 

mai jos: 

Articolul 8 - Perioada de elaborare a raportului de evaluare 

(1) Conform Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”, 

angajatii GALPNB cu atributii specificate in fisa postului elaboreaza o propunere de proiect de 

Raport intermediar de selectie a CF (proiectelor) conforme si eligibile (fisa E6.0L – Raport de 

selectie a cererilor de finantare), astfel:  

(3) Pentru apelurile de selectie cu depunere continua si selectie periodica (lunara): 
a) Lunar, dupa minim 30 de zile calendaristice de la deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor (Cererilor de 

Finantare), in termen de maximum 10 zile calendaristice, angajatii GAL cu atributii specificate in fisa postului, 

elaboreaza si prezinta presedintelui GALPNB fisa E6.0L – Raport de selectie a cererilor de finantare depuse intr-

unul din intervalele de 30 de zile de la deschiderea sesiunii de primire a proiectelor (Cererilor de Finantare).  

b) In termen de maximum 5 zile calendaristice, de la elaborarea E6.0L – Raport de selectie a cererilor de finantare, 

Presedintele GALPNB convoaca Comitetul de Selectie. 

c) In aceeasi zi, dupa finalizarea lucrarilor Comitetului de Selectie, se notifica, prin grija aparatului tehnic al 

GALPNB, beneficiarii in legatura cu rezultatele Raportului lunar intermediar de selectie a proiectelor. 

d) In termen de 2 zile lucratoare Raportul lunar intermediar de selectie se publica pe www.galpnb.ro  si se afiseaza 

la sediile UAT partenere GAL. 

e) In termen de 5 zile lucratoare de la notificare dar nu mai mult de 7 zile calendaristice de la publicarea Raportului 

lunar intermediar de selectie pe www.galpnb.ro   se pot depune contestatii de catre beneficiari. 

f) Dupa caz, in termen de 5 zile calendaristice de la inregistrarea contestatiei, Presedintele GALPNB convoaca 

Comisia de Contestaţii. 

g) In termen de 5 zile calendaristice, de la convocarea de catre Presedintele GALPNB, Comisia de Contestaţii 

elaboreaza E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei. 

h) In aceeasi zi, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, se notifica beneficiarul(rii), prin transmiterea formularului 

E6.8.2L – Notificarea beneficiarului in legatura cu contestatia depusa. 

i) In termen de 2 zile lucratoare, raportul E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei, se publica pe www.galpnb.ro.  

j) In termen de maximum 5 zile lucratoare Presedintele GALPNB convoaca Comitetul de Selectie, care in urma 

analizei raportului E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei, in sedinta publica, elaboreaza Raportul lunar de 

selectie final. 

k) In aceeasi zi, dupa finalizarea lucrarilor Comitetului de Selectie, se notifica, prin grija aparatului tehnic al 

GALPNB, beneficiarii in legatura cu rezultatele Raportului lunar final de selectie a proiectelor. 

l) In termen de 2 zile lucratoare Raportul lunar final de selectie se publica pe www.galpnb.ro si se afiseaza la 

sediile UAT partenere GAL. 

m) In termen de 15 zile lucratoare de la Raportul lunar final de selecție întocmit de GALPNB, toate proiectele 

selectate de GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR/CRFIR pe raza căruia se va realiza 

proiectul.   

ATENTIE: In cazul in care nu sunt contestatii inregistrate in termen de 5 zile lucratoare de la notificare dar nu mai mult 

de 7 zile calendaristice de la publicarea Raportului lunar intermediar de selectie pe www.galpnb.ro , acesta (Raportul 

lunar intermediar de selectie) devine Raport lunar final de selectie si se republica pe www.galpnb.ro sub denumirea de 

Raport lunar final de selectie fara a se mai convoca Comitetul de selectie al proiectelor. Depunerea continuă a 

proiectelor, se oprește dupa epuizarea alocarii financiare disponibile in Strategia de Dezvoltare Locala a asociaţiei  “GAL 

Podișul de Nord al Bârladului” pentru masura din SDL prevazuta in apelul de selectie.  

11) Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații 

detaliate: sediul Asociatiei „GAL Podișul de Nord al Bârladului” din sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț 
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- CP 617030 e-mail: galpnb@yahoo.ro;   web: http://www.galpnb.ro/;    - tel: fix: 0233274757; mobil: 

0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502 

12) Alte informații: 
a) Pe durata de valabilitate si monitorizare a Contractului de Finantare incheiat cu AFIR (durate 

precizate in contractul de finantare), solicitantul va furniza GAL‐ului orice document sau 

informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare 

aferenți proiectului; 

b) După primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 

zile, beneficiarul se obliga sa informeze GAL-ul cu privire la sumele autorizate și rambursate în 

cadrul proiectului, pentru toate cererile de plată. 

 
 

Asociaţia  „GAL Podișul de Nord al Bârladului” 
Presedinte / reprezentant legal 

GHERASIM  MIMI 
 
 
 
 
 
 
 
Anexe: 

1. Cererea de finantare 

2. E2.1L – Fisa de verificare a conformitatii 

3. E1.2L – Fisa de evaluare generala a proiectului 

4. E1.2.1L – Fisa de verificare a criteriilor de selectie 

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