
           
 

AAPPEELL  DDEE  SSEELLEECCTTIIEE  MM22//66BB  

--vvaarriiaannttaa  ddeettaalliiaattaa--  

  

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/6B -2/17-29.11.2017 

Data publicării: 29.11.2017 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea unei noi sesiuni 

de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B -”Dezvoltarea investiţiilor publice 

pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală 

şi de amenajare peisagistică a localităţilor, infrastructura pentru valorificarea 

produselor locale şi pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru 

populaţie”. 

 

I. Data lansării apelului de selecție: 29.11.2017 

 

II. Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2018 

 

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile 

Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în 

intervalul orar 09,00 – 16,00. 

 

IV. Beneficiari eligibili:  

- Unitățile teritorial-administrative din teritoriul GAL Dealurile Sultanului 

(comune și orașe) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

- ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului 

nr.26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare) 

și persoane juridice private cu activitate în domeniul organizării de 

evenimente/spectacole și/sau expoziții/activități aferente muzeelor și pentru servicii 

legate de organizarea și promovarea cicloturismului și a dotărilor logistice necesare. 

 

V. Fondul disponibil – alocat pentru această sesiune: 

-Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte este de 730.932 euro  

-Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 

80.000 Euro 

-Conform prevederilor din fișa tehnică a măsurii, aprobată de DGDR AM PNDR, 

intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 



           
 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

 

VI. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții:  

Versiunea editabilă a cererii de finanțare poate fi accesată de pe pagina de internet 

www.gal-dealurilesultanului.ro , secțiunea Măsuri de Finanțare/Măsura 

M2/6B. La aceeași adresă se găsesc toate formularele care însoțesc cererea de 

finanțare. 

Modificarea formularului standard al cererii de finanţare (eliminarea, modificarea 

secţiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la 

respingerea cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

 

VII. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale 

Ghidului Solicitantului elaborat de către GAL Dealurile Sultanului pentru Măsura 

M2/6B, sunt menționate în Capitolul 15 – Informații utile, 15.1. – Documente 

necesare la depunerea cererii de finanțare (numerotate conform poziției din 

cererea de finanțare), din cuprinsul Ghidului Solicitantului Măsurii M2/6B aflat 

postat pe www.gal-dealurilesultanului.ro  

 

VIII. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt precizate în: 

GE1.1L Fișa de verificare a conformităţii administrative a proiectului 

GE1.2L Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului 

GE1.3L Fișa de verificare pe teren a proiectului 

GE1.4L Fișa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului,  

anexe la Ghidul Solicitantului Măsurii M2/6B publicat pe site-ul www.gal-

dealurilesultanului.ro , secțiunea Măsuri de finanțare – Măsura M2/6B. 

 

IX. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Dealurile 

Sultanului 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este disponibilă pe 

pagina de internet a GAL Dealurile Sultanului, www.gal-dealurilesultanului.ro , 

secțiunea Proceduri. 
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X. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea 

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

inclusiv metodologia de verificare a acestora. 

 

Nr. 

crt. 

Principii și criterii de selecție Punctaj 

1. Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar 

(SAPARD/FEADR) pentru o investiție similară 

 

5p 

1.1.Proiecte ai căror solicitanți nu au mai primit anterior sprijin 

comunitar (SAPARD/FEADR) pentru o investiție similară. 

 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de 

Finanţare – Secţiunea C – Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ 

sau obţinute și a bazelor de date FEADR/ SAPARD. 

Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de 

sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare. 

 

 

 

5p 

2. Proiecte de investiții în infrastructura turistică la scară mică  

15p 

2.1.Proiecte care prevad investiţii in infrastructura turistică la scară mică, 

după cum sunt detaliate la capitolul 6.1. Tipuri de investiţii şi cheltuieli 

eligibile 

 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezentat în Studiul de Fezabilitate  şi cheltuielile sunt prevăzute în devizul 

pe obiect, devizul general şi bugetul indicativ. 

 

 

 

15p 

3. Proiecte de investiții în infrastructura de agrement, culturală și de 

amenajare peisagistică a localităților 

15p 

3.1.Proiecte care prevad investiţii in infrastructura de agrement, 

culturală şi de amenajare peisagistică a localităţilor, după cum sunt 

detaliate la capitolul 6.1. Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 

 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezentat în Studiul de Fezabilitate  şi cheltuielile sunt prevăzute în devizul 

pe obiect, devizul general şi bugetul indicativ. 

 

 

 

15p 

 

4. Proiecte de investiții în infrastructura pentru valorificarea 

produselor locale 

 

15p 

 4.1.Proiecte care prevăd investiţii in infrastructura pentru valorificarea 

produselor locale, după cum sunt detaliate la capitolul 6.1. Tipuri de 

investiţii şi cheltuieli eligibile 

 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

 

 

 

 

15p 



           

prezentat în Studiul de Fezabilitate  şi cheltuielile sunt prevăzute în devizul 

pe obiect, devizul general şi bugetul indicativ. 

5 Proiecte de investiții în înființare, amenajare sau dotare muzee 15p 

 5.1.Proiecte care prevăd investiţii in infiinţarea, amenajarea sau dotarea 

de muzee, după cum sunt detaliate la capitolul 6.1. Tipuri de investiţii şi 

cheltuieli eligibile 

 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezentat în Studiul de Fezabilitate  şi cheltuielile sunt prevăzute în devizul 

pe obiect, devizul general şi bugetul indicativ. 

 

 

 

 

15p 

6 Proiecte de servicii pentru organizarea și desfășurarea 

evenimentelor culturale specifice teritoriului, 

târguri/expoziții/festivaluri/șezători cu specific local în zone 

reprezentative/vizibile sau proiecte care sprijină activitatea unor 

formații/ ansambluri artistice/folclorice din teritoriu, existente sau 

înființate prin proiect 

 

15p 

 6.1.Proiecte care prevăd servicii pentru organizarea și desfășurarea 

evenimentelor culturale specifice teritoriului, 

târguri/expoziții/festivaluri/șezători cu specific local în zone 

reprezentative/vizibile sau proiecte care sprijină activitatea unor 

formații/ ansambluri artistice/folclorice din teritoriu, existente sau 

înființate prin proiect, după cum sunt detaliate la capitolul 6.1. Tipuri de 

investiţii şi cheltuieli eligibile 

 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezentat în Studiul de Fezabilitate/Memoriu justificativ  şi cheltuielile sunt 

prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi bugetul indicativ. 

 

 

 

 

 

15p 

7 Alte criterii în acord cu specificul teritoriului adoptate prin hotărâre 

de Adunarea Generală și specificate în Ghidul Solicitantului pentru 

implementarea măsurii elaborat de GAL: obiectivul proiectului 

reprezintă o prioritate pentru comunitatea locală (criteriu introdus prin 

art. 6 din Hotărârea Adunării Generale nr.44/21.06.2017) 

20p  

 7.1.Proiecte cu obiective care reprezintă o prioritate pentru comunitatea 

locală. 

 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezentat în Studiul de Fezabilitate, cheltuielile sunt prevăzute în devizul 

pe obiect, devizul general şi bugetul indicativ, iar la Cererea de finanțare 

este anexată și o listă cu semnături de susținere a proiectului din partea 

comunității locale. 

 

 

 

 

 

20p 

TOTAL 100 p 



           
 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, iar 

pentru proiectele cu acelaşi punctaj departajarea se va face descrescător în funcţie de 

valoarea eligibilă a proiectelor. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare eligibilă a proiectelor, 

departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor priorităţi: 

- 1. Proiecte care promovează cicloturismul; 

- 2. Proiecte de investiţii în infrastructura pentru promovarea produselor locale. 

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

puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare 

nerambursabilă. 

Metodologia de verificare a criteriilor de selecție se regasește publicată in fișa GE1.4L Fișa 

de verificare a criteriilor de selecție a proiectului, cu metodologia de verificare aferentă, 

disponibila pe pagina de internet a GAL Dealurile Sultanului, www.gal-dealurilesultanului.ro. 

 

XI. Data și modul de anunțare a rezultatului procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) 

Perioada de evaluare a proiectelor la GAL Dealurile Sultanului nu va depăși 45 de 

zile, urmând ca, după acest termen, în maxim 15 zile, să se reunească Comitetul de 

Selecție pentru elaborarea Raportului Selecție (Intermediar/Final). 

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie realizat de angajații GAL, 

Comitetul de Selecţie va emite un Raport de Selecţie (Final/Intermediar), în care 

vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile 

selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile 

punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Raportul de Selecţie va fi 

publicat pe pagina web a GAL www.gal-dealurilesultanului.ro . În baza acestuia, GAL 

va transmite rezultatele selecţiei către solicitanţi.     

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au 

fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul 

GAL.  

Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a 

GAL a Raportului. 

Termenul de analiza a unei contestaţii depuse pentru o măsură este de 30 zile 

de la depunerea contestaţiei. 

Comisia de Solutionare a Contestaţiilor întocmeşte un raport de contestaţii, pentru 

fiecare măsură în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor si care va fi 

semnat de către membrii Comisiei şi va fi înaintat Comitetului de Selecţie al GAL. 

 În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de 

Selecţie (final), în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru 
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proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. În Raportul 

de Selecţie vor fi evidenţiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza 

soluţionării contestaţiilor. GAL va publica pe pagina web proprie www.gal-

dealurilesultanului.ro Raportul de Selecţie şi va înştiinţa solicitanţii asupra 

rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie. 

 

XII. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Pentru o obține informații detaliate ne puteți contacta de luni până vineri, de la 

8,30-16,30, la sediul GAL Dealurile Sultanului din Comuna Vișinești, nr. 77, județul 

Dâmbovița sau prin telefon la 0245.662.654/0787.508.655 sau prin e-mail la 

office@gal-dealurilesultanului.ro  

 

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

monitorizarea plăților): 

Odată cu depunerea proiectului, prin semnarea declarației pe propria răspundere, 

beneficiarul își ia angajamentul că: 

 va informa GAL cu privire la sumele autorizate si rambursate in cadrul 

proiectului, pentru toate cererile de plata aferente proiectului, dupa primirea de la 

AFIR a Notificarii cu privire la confirmarea plații, in termen de maximum 5 zile. 

 va furniza Asociatiei Grupul de Actiune Locala Dealurile Sultanului orice 

document sau informatie in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la 

indicatorii de monitorizare aferenti proiectului. 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului, 

Reprezentant legal, 

Rotaru Fabian 
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