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Anun| lansarea apel de selectie Masura 7/6B 
Dezvoltarea locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica plasata 

sub responsabilitatea comunitatii

Numarul de referinfa al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2022 Masura 7/6B - Apelul 
01
Asociafia Grup de Acfiune Locala ’’Colinele Tutovei” anunfa deschiderea sesiunii pentru 
depunerea cererilor de proiecte M 7/6B Dezvoltarea locala cu un grad ridicat de 
integrare socio-economica plasata sub responsabilitatea comunitatii” in cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locala GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 20 
Mai 2022 - 31 Mai 2022 de luni pana vineri, in intervalul orar 08.00-12.00.

La intocmirea anuntului pentru deschiderea apelului de selectie au fost respectate prevederile 
Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 05.

1. Data lansarii Apelului de Selectie: 20.05.2022

2. Data limita de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisa in perioada 20.05.2022 - 
31.05.2022. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta 
acestei masuri este 31.05.2022, ora 12:00.

3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru 
Masura 7/6B din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea 
Sauce§ti, Comun Sauce§ti, strada Orhideelor, nr. 1, Judetul Bacau, in intervalul orar 08:00- 
12:00.

4. Fondul disponibil este de 123.371,85 euro:
a. Suma maxima nerambursabila alocat pe M7/6B care poate fi acordata pentru 

finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2022 Masura 7/6B - Apelul 01 este de 
50.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv infrastructura educationala, 
sisteme de iluminat public inovativ cu panouri solare fotovoltaice cu consum 
redus de energie, cadastru general si de maxim 73.371,00 Euro pentru proiectele 
care au ca obiectiv modernizarea/infiinfarea de piete, targuri si oboare conform 
Regulamentului cadru de organizare si functionare a pietelor, targurilor si 
oboarelor din 17.01.1996;

b. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele aplicate de autoritatile publice locale §i ONG-uricare nu sunt generatoare
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de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit sprijinit va fi de 90% din totalul 
cheltuielilor eligibile. 

c. Suma minima nerambursabile alocata pe M7/6B care poate fi acordata pentru 
finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2022 Masura 7/6B - Apelul 01 este de 5.000 
euro, indiferent de tipul investitiei 

5. Modelul de cerere de finan -  este Anexa nr. 
1 la Ghidul Solicitantului aferent M7/6B -ul www.galcolineletutovei.ri, 

 

6. Documentele justificative 
proiectului 
Solicitantului:  

a. ii/ 
Memoriu Justificativ; 

b. Certificat de Urbanism 
c. 

administratorului terenului sau Documente doveditoare d -uri privind 
 

d. 
proiectului  

e. Certificat de înregistrare fiscal /Încheiere privind înscrierea în registrul 
 

f.  
g.  
h. Notifica

 
i.  
j.  c

pentru domeniul sanitar veterinar. 
k. 

strategie de dezvoltare 
l. Copie document de identitate al reprezentantului legal 
m. Extras de con  
n. Acord de parteneriat, 

public. 
o. Alte documente justificative 

7. C  

sare, 
(www.galcolineletutovei.ro) 7/6B 

 
8.  Procedura de selec ie aplicat  de Comitetul de Selec ie GAL:  



-

ca

 la întâlnirea comitetului respectiv.Comitetul de 

parteneriatului, pentru care se va stabili câte un membru supleant.În urma întrunirii Comitetului 
de selectare s

 

relua deciziile de admitere, amânare sau respingere a proiectelor în conformitate cu SDL. 
. 

 
9.    Criteriile de selec ie surii 7/6B  

grad ridicat de integrare socio-   
ui Director, 

conform deciziei nr. 3 din 27.04.2022 : 
Nr. 
crt 

 Criterii de selectie Punctaj 

1 Principiul depunerii proiectului 
in parteneriat 

Se vor puncta proiectele care depun 
proiectul in parteneriat 

20 

2 Principiul depunerii proiectelor 
ce promoveaza inovarea 

inovative, 
echipamente inovative, tehnologii 

novative. 

20 

3 Principiul depunerii proiectelor 
ce respecta conditiile de mediu 

Se vor puncta proiectele care propun 
prietenoase cu 

mediul 
10 

4 Principiul numarului de locuri 
de munca nou create 

Se vor puncta proiectele ce presupun 
crearea de noi locuri de munca in urma 
realizarii investitiei. 
Se vor lua în considerare doar locurile de 

 

20 

5 Principiul lantului alimentar 
scurt pentru investitiile de 
modernizare/infiintare targuri 
saptamanale (atragerea 

Se vor puncta proiectele ce presupun 
rezervarea unei zone 

comerciale în cadrul târgul/ obo  
pentru ca beneficiarii masurilor M1/2A, 
M2/2B, M3/3A -

30 



beneficiarilor masurilor 
M1/2A, M2/2B, M3/3A sa isi 
vanda produsele in cadrul 
targului) 

produsele.

u a descrierii din 
cadrul Studului de Fezabilitate/ DALI/ 
Memoriu Justificativ 

TOTAL 100 
 
Punctaj minim 10 pct. 

oc
 .  

Astfel, pot exista urmatoarele situatii: 
a) un beneficiar indiferent de forma juridica in care este constituit, care a depus 

proiect in cadrul masurii si este membru al parteneriatului Asociatie GAL 
 va avea intaietate in detrimentul altui beneficiar care nu este 

 
b) In situatia in care toti beneficiarii care au depus proiecte si sunt parteneri in 

cadrul Asociatiei , departajarea se va face în ordine 
 

10.    Data si modul de anun are a rezultatelor :  
lo

 de 
Colinele Tutovei . , GAL  va notifica în 

www.galcolineletutovei.ro

Colinele Tutovei Raportul de Selectie).  
11.     pr ie vor fi depuse, în termen de 5 zile 

postarea pe site-
, la sediul  Colinele Tutovei . 

rezolvarea con  
rezultatelor finale (Raportului de Selectie), pe site-ul www.galcolineletutovei.ro i prin 
notificare în scris c tre solicitanti. 

12.   i,  strada Orhideelor Nr.1, 
. 

         Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@yahoo.com, telefon:  
0740836126 

 

Termenul de finalizare este p la 
data de - 

 

 
 

Reprezentant legal GAL, 
Solomon Bogdan Ovidiu 


