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Anunţ detaliat privind deschiderea deschiderea apelului de selecţie cu depunere continua a 

proiectelor pentru măsura 
 

M3.1/ 6A - Dezvoltarea de întreprinderi mici 
Numarul de referinta al sesiunii de selectie a proiectelor: A1/10/2022/EURI - perioada 

26.10.2022-25.11.2022 
 

1) Data lansării apelului de selectie: 26/ 10/ 2022 

2) Data limită de depunere a proiectelor: 25 noiembrie 2022.  

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

„GAL Podisul de Nord al Barladului” din sat Bira, comuna Bira, judeţul Neamţ, C.P. 617030, in 
fiecare zi lucratoare, in intervalul orar 8,00 – 16,00. 

4) Fondul disponibil – alocat în aceasta sesiune pentru măsura “M3.1/ 6A - 
Dezvoltarea de întreprinderi mici”: 58.601,20   euro (componenta EURI) 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect 
pe măsura “M3.1/ 6A - Dezvoltarea de întreprinderi mici”: 58.601,20 
euro 
Sume (aplicabile) și rata sprijinului (intensitatea sprijinului):  
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de 
minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali; 
Sprijinul public nerambursabil disponibil pentru aceasta masura este conform Planului de 
Finantare (anexa 4T si/ sau anexa 4E la SDL). 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%;   
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în următoarele 
cazuri: 
• pentru solicitanţii care desfășoară activităţi de producţie, servicii medicale,     sanitar-
veterinare  și agroturism;   
• pentru fermierii care își diversifică  activitatea de bază  agricolă  prin dezvoltarea unor 
activităţi neagricole 
Implementarea proiectului conform studiului de fezabilitate sau documentatiei tehnico-
economice anexat/ anexate cererii de finantare și depunerea dosarului ultimii cereri de plată 
se vor realiza până la data de 30 septembrie 2025, verificarea finală inclusiv ultima plată nu vor 
depaşi data de 31 decembrie 2025. 

Valoarea eligibila a unui proiect: minim 5000,00 euro – maxim 58.601,20 
euro 
Solicitanti (beneficiari) eligibili: Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole 

mici existente din teritoriul GAL Podisul de Nord al Barladului; Fermieri sau membrii unor 
gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei 
activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în 
microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. 
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Beneficiarul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili conform Ghidului 
solicitantului sM6.4 din PNDR 2014-2020, in vigoare la data lansarii apelului de selectie. 

5) Modelul de cerere de finanţare pe care trebuie să-l folosească 
solicitanţii (versiune editabilă): 
Anexa 1 – Cererea de finantare este disponibila in format editabil pe adresa de internet 
www.galpnb.ro, a Asociatiei „GAL Podisul de Nord al Barladului”, in sectiunea Ghidul 
solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M3.1 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 
cerinţele fișei măsurii M3.1 din SDL și ale Ghidului solicitantului 
elaborat de către GAL pentru măsura M3.1: 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul (beneficiarul) odată cu 
depunerea proiectului, sunt în conformitate cu cerinţele fișei măsurii M3.1/6A din SDL și ale 
Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura M3.1/6A, in vigoare la data lansarii 
apelului de selectie, disponibil pe www.galpnb.ro,  fiind precizate inclusiv in E1.2L- Fisa de 
evaluare genaral.  
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea evaluarii  proiectului 
si in vederea punctării criteriilor de selecţie sunt (in principal) urmatoarele: 
DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atât pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj cat si 
pentru proiectele fără construcţii-montaj) (Anexa 2 din Ghidul solicitantului). 
DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente (in cazul proiectelor care 
prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care 
schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente) 
DOC 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ 
finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de 
exploatare a construcţiei existente). (numai în cazul construcţiilor nefinalizate) 
DOC. 2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 
Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere 
- formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). 
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii 
cererii de finanţare se vor depune ultimele două situaţii financiare). Excepţie fac întreprinderile 
înfiinţate in anul depunerii cererii de finanţare. 
sau 
Doc 2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, 
înregistrată la Administraţia financiară (formularul 200) însoţită de Anexele la formular in care 
rezultatul brut (veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile) obţinut in anul precedent depunerii 
proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0) 
DOC. 2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 
221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare; 
sau 
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DOC. 2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 
care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului 
DOC. 3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizarii investiţiei : 
DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcţie sau achizitia de 
utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: 
a) Dreptul de proprietate privată 
b) Dreptul de concesiune 
c) Dreptul de superficie; 
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare 
ale unui act juridic civil, jurisdicţional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau 
declarativ de proprietate, precum: 
- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, 
donaţie, schimb, etc; 
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărţeala judiciară sau tranzacţia; 
- Actele jurisdicţionale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-
judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. 
- Actele jurisdicţionale, precum ordonanţele de adjudecare. 
Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii 
cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilităţii investiţiei şi care oferă dreptul 
titularului de a executa lucrările de construcţie prevăzute prin proiect, în copie. 
În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoţit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind 
retrocedarea. În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoţit de o adresă 
emisă de concedent care să specifice: 
- 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; 
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei 
şi alte clauze. Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul 
depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilităţii investiţiei şi care oferă 
dreptul titularului de a executa lucrările de construcţie prevăzute prin proiect, în copie. 
Documentele de mai sus vor fi însoţite de: 
Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidenţele de cadastru și carte 
funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea imobilului în 
cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate 
la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). 
DOC. 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/ sau utilaje fara montaj 
sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/ sau lucrari de interventii asupra 
instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta 
înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanţare care să certifice, după caz: 
a) dreptul de proprietate privată, 
b) dreptul de concesiune, 
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c) dreptul de superficie, 
d) dreptul de uzufruct; 
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 
f) împrumutul de folosinţă (comodat) 
g) dreptul de închiriere/locaţiune 
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locaţiune/închiriere, contract de 
comodat. 
“Înscrisurile menţionate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 conditii 
(situatii) de mai jos: 
A. vor fi însoţite de: 
-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidenţele de cadastru și 
carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în 
cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate 
la 
data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) SAU 
B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate 
publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească. 
În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un 
credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a 
creditului. 
DOC. 4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu 
originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole. 
DOC. 5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 
majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF). 
DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 
DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 
statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoţită de Statutul Societăţii agricole; 
DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 
DOC. 7.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului- persoană juridică 
DOC. 7.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-persoană fizică DOC. 8.1 Certificat 
de atestare fiscală pentru întreprindere 
DOC. 8.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal; 
Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile de pe raza 
cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 
asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 
DOC. 9. Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIR- ANPM-GNM. 
DOC. 10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii 
(Anexa 6.1din Ghidul solicitantului) 
DOC. 11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului) 
DOC. 12. Documente care dovedesc capacitatea și sursa de co-finanţare a investiţiei emise de o 
instituţie financiară în original (extras de cont și/ sau contract de credit) în termen de maxim 90 
de zile de la primirea notificării privind selectarea cererii de finanţare; 
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DOC. 13. Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale 
băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului 
în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat 
pentru derularea proiectului. 
DOC. 14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect / Autorizaţie de construire 
pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului și 
obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism și o copie a adresei de înștiinţare. 
DOC. 15. Aviz specific privind amplasamentul și funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru 
construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare 
sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 142 din 28 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare. 
DOC. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcţiuni 
de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu modificările și 
completările ulterioare. 
DOC. 17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 
"firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii ". 
Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, intreprinderilor individuale, 
intreprinderilor familiale și a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali. 
DOC. 18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de 
consiliere prin M-02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului) 
DOC. 19. Declaratie expert contabil din care sa reiasa că solicitantul in anul precedent depunerii 
cererii de finanare a obtinut venituri din exploatare iar veniturile din activităţile agricole 
reprezintă cel puţin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului. 
DOC. 20. Document emis de DSP judeţeană conform tipurilor de documente mentionate în 
protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătăţii 
DOC. 21. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA 
publicat pe pagina de internet www.afir.info 
DOC. 22. Certificat de cazier fiscal al solicitantului DOC. 23. Alte documente (după caz) 

7) Cerinţele 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 
Podisul de Nord al Barladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului 
M3.1 si este anexata prezentului apel de selectie detaliat. 
7.2. Cerinţele 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 Podisul de Nord al 
Barladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M3.1 si este 
anexata prezentului apel de selectie detaliat. 

8) Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL: 
Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL este anexata la Ghidul solicitantului 
disponibil pe www.galpnb.ro, a Asociatiei „ GAL Podisul de Nord al Barladului”, in sectiunea Ghidul 
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solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M3.1 si este anexata prezentului apel de selectie 
detaliat. 

9) Criteriile de selecţie 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 selecţie, punctajul minim pentru selectarea unui proiect, 
criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, s-au stabilit cu aprobarea Adunării 
Generale a Asociaţilor „ GAL Podisul de Nord al Barladului”, 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 Podisul de Nord al Barladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea 
Ghidul solicitantului M3.1 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 Podisul de Nord al Barladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea 
Ghidul solicitantului M3.1 si este, de asemenea, precizata mai jos: 
Nr. 
crt. 

CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 
conform 
Ghidul 

solicitantului 

Punctaj 
obtinut in 

urma 
evaluarii 

1 Criteriul conform caruia solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin 
din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani    

10 puncte  

Punctarea se va realiza pe baza Declaratiei de eligibilitate a solicitantului. Daca solicitantul nu a mai beneficiat 
de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani se acorda 10 puncte. Daca 
solicitantul a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani se 
acorda 0 puncte 

2 Criteriul  proiectelor derulate de femei/tineri cu vârsta pana în 40 
de ani la data depunerii proiectului                                                       

maxim 10 
puncte 

 

2.1. Proiectul este derulat de catre o femeie actionar majoritar 10 puncte  
2.2. Proiectul este derulat de catre un tanar,  actionar majoritar, cu 
vârsta pana în 40 de ani la data depunerii proiectului 

 9 puncte  

3. Criteriul  proiectelor care au în componenta și investiţii de 
producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul 
desfășurării activităţii turistice                                             

20 puncte  

4. Criteriul proiectele care promovează activităţi meșteșugărești, de 
artizanat 

20 puncte  

5 Criteriul proiectelor care prevăd prin activitatea propusa păstrarea 
și promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte 
certificate ca fiind produse tradiţionale de marca, în vederea 
amenajării structurilor de primire turistice  

10 puncte  

6 Criteriul numărul de locuri de muncă create maxim 30 
puncte 

 

6.1. Prin proiect se creeaza 1(un) loc de munca 5 puncte  
6.2. Prin proiect se creeaza  2(doua) sau mai multe locuri de munca 30 puncte  

TOTAL 100 puncte  
 
Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie.  
ATENŢIE!:  
Pragul minim de punctaj pentru ca proiectele depuse să fie selectate este de 10 puncte (10 puncte reprezintă 
pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finanţare).  
Creearea prin proiect a minim un loc de munca este criteriu de conformitate al Cererii de finantare.  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor criterii de departajare:  
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CD.1 - Descrescător în funcţie de punctajul obţinut la CS6.  

CD.2 - Descrescător în funcţie de punctajul obţinut la CS1;  
CD.3 - Descrescător în funcţie de punctajul obţinut la CS2.  

CD.4 - Descrescător în funcţie de punctajul obţinut la CS3.  
CD.5 - Descrescător în funcţie de punctajul obţinut la CS4.  

CD.6 – Descrescator in ordinea datei depunerii proiectului pentru evaluare, pana la epuizarea alocarii financiare 
disponibile in SDL.  
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea 
de Finantare. 
CS1. Criteriul conform caruia solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri 
comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani  - 10 puncte 
 ( 10 pct daca DA si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. Declaratia de eligibilitatea a 
solicitantului 

Se verifica pe baza Declaratiei de eligibilitate a 
solicitantului, daca solicitantul nu a mai beneficiat 
de sprijin din alte fonduri comunitare pentru 
investiţii similare în ultimii 3 ani se acorda 10 
puncte. Daca solicitantul a mai beneficiat de 
sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii 
similare în ultimii 3 ani se acorda 0 puncte 

CS2. Criteriul  proiectelor derulate de femei/tineri cu vârsta pana în 40 de ani la data 
depunerii proiectului - maxim 10 puncte 
1. Proiectul este derulat de catre o femeie actionar majoritar  - 10 puncte 
2. Proiectul este derulat de catre un tanar,  actionar majoritar, cu vârsta pana în 40 de ani la 
data depunerii proiectului - 9 puncte                                    

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 Doc. Documentul de identitate al 
reprezentantului legal/ actionarului 
majoritar al solicitantului 

 

Se verifica pe baza Documentului de identitate al 
reprezentantului legal/ actionarului majoritar al 
solicitantului, daca reprezentantului legal/ 
actionarului majoritar solicitantului este femeie 
si daca da se acorda 10 puncte.  

Se verifica pe baza Documentului de identitate al 
reprezentantului legal/ actionarului majoritar al 
solicitantului, daca reprezentantului legal/ 
actionarului majoritar solicitantului este un 
tanar,  cu vârsta pana în 40 de ani la data 
depunerii proiectului si daca da se acorda 9 
puncte. In caz contrar  se acorda 0 puncte.  
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CS3. Criteriul  proiectelor care au în componenta și investiţii de producere a energiei din surse 
regenerabile utilizate în scopul desfășurării activităţii turistice - 20 puncte  

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE   

Doc. 1. Studiul de fezabilitate  

Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor 
conform codurilor CAEN sM  6.4 cu 
sectoare prioritare  

Anexa 9 Lista zonelor cu potential 
turistic ridicat 

Anexa 10 Lista zonelor destinaţii 
ecoturistice  

Anexa 11 Lista ariilor naturale 
protejate 

Se verifică in doc. 1 dacă proiectul vizează activităţi 
conform codului CAEN/activităţii prevăzute în 
statutul de funcţionare al solicitantului, aferent 
activităţilor turistice. 

Se verifica in doc. 1 daca tipul de activitate  propus 
prin proiect vizează investiţii de producere a 
energiei din surse regenerabile utilizate în scopul 
desfășurării activităţii turistice si daca da se acorda 
20 puncte. In caz contrar  se acorda 0 puncte.  

CS4. Criteriul proiectele care promovează activităţi meșteșugărești, de artizanat - 20 puncte 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.1- Studiul de fezabilitate 

 

Se verifica in doc. 1 ce tip de activitate se 
propune prin proiect si daca tipul de 
activitate  propus prin proiect vizează 
investiţii activităţi meșteșugărești, si/ sau de 
artizanat se acorda 20 puncte. In caz contrar 
se acorda 0 puncte. 

CS5. Criteriul proiectelor care prevăd prin activitatea propusa păstrarea și promovarea culturii 
tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradiţionale de marca, în 
vederea amenajării structurilor de primire turistice - 10 puncte 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 1. Studiul de fezabilitate  

Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform 
codurilor CAEN sM  6.4 cu sectoare prioritare  

Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic 
ridicat 

Anexa 10 Lista zonelor destinaţii ecoturistice  

Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate 

Se verifică in doc. 1 dacă proiectul vizează 
activităţi conform codului CAEN/activităţii 
prevăzute în statutul de funcţionare al 
solicitantului, aferent activităţilor turistice. 

Se verifica in doc. 1 daca tipul de activitate 
propus prin proiect vizează investiţii de 
păstrarea și promovarea culturii tradiţionale 
prin achiziţionarea de obiecte certificate ca 
fiind produse tradiţionale de marca, în 
vederea amenajării structurilor de primire 
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 turistice si daca da se acorda 10 puncte. In 
caz contrar  se acorda 0 puncte. 

CS6. Criteriul numărul de locuri de muncă create - maxim 30 puncte 
1. Prin proiect se creeaza 1(un) loc de munca - 5 puncte 
2. Prin proiect se creeaza 2(doua) sau mai multe locuri de munca - 30 puncte 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Doc. 1. Studiul de 
fezabilitate  

Doc. 2.  Angajament privind 
creeare de noi locuri de 
munca 

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 30 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). 

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. 

10) Data și modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie 
(notificarea solicitanţilor, publicarea Raportului de Selecţie): 
Data și modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie (notificarea solicitanţilor, 
publicarea Raportului de Selecţie) sunt precizate in Articolul 8 si respective articolul 9 al 
Procedurii de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL, disponibila pe www.galpnb.ro si  
care este de asemenea anexata la Ghidul solicitantului disponibil pe www.galpnb.ro, al Asociatiei „ 
GAL Podisul de Nord al Barladului”. 

11) Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii 
detaliate: sediul Asociatiei „GAL Podisul de Nord al Barladului” din sat Bira, comuna Bira, 

judeţul Neamţ, C.P. 617030; e-mail: galpnb@yahoo.ro : http://www.galpnb.ro/ ; tel: fix: 
0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502 

12) Alte informaţii: 
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 
aferenţi proiectului; 

b) După primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plăţii, 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. 
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Asociaţia  „ GAL Podisul de Nord al Barladului” 
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 selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL 

 
 

 


