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Anunf lansarea apel de selectie Masura 5/4A
Investifii care vizeaza reconstrucfia ecologica si conservarea ariilor naturale 

protejate
Numarul de referinja al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2021 Masura 5/4A - Apelul 
01
Asociafia Grup de Acfiune Locala ’’Colinele Tutovei” anunfa deschiderea sesiunii pentru 
depunerea cererilor de proiecte M5/4A Investifii care vizeaza reconstrucfia ecologica §i 
conservarea ariilor naturale protejate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala GAL 
“Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 19 Noiembrie - 31 lanuarie 2022 
de luni pana vineri, in intervalul orar 08.00-12.00.

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

1. Data lansarii Apelului de Selectie: 19.11.2021

2. Data limita de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisa in perioada 19.11.2021- 
31.01.2022 Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta 
acestei masuri este 31.01.2022, ora 12:00.

3. Locul §i intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru 
Masura 5/4A din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea 
Sauce§ti, Comun Sauce§ti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeful Bacau, in intervalul orar 09:00- 
12:00.

4. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 11.786 euro
a. Suma maxima nerambursabila alocat pe M5/4A care poate fi acordata pentru 

finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2021 Masura 5/4A - Apelul 01 este de 
11.786 Euro;

b. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele aplicate de autoritafile publice locale §i ONG-uri care sunt negeneratoare 
de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit 90%

5. Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-1 foloseasca solicitantii este Anexa nr. 
1 la Ghidul Solicitantului aferent M5/4A, este afisa§a pe site-ul www.galcolineletutovei.ri, 
si la sediul Asociatiei GAL „Colinele Tutovei”

6. Documented justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea 
proiectului in conformitate cu cerintele Fisei Masurii din SDL si ale Ghidului 
Solicitantului:
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a) Documente constitutive/Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de 

tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 

Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

b) Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 

(va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul 

proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de 

finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.  

c) Documente care sa ateste expertiza expertilor de a implementa activitățile proiectului 

(cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației 

naționale în vigoare etc.) 

d) Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 

rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

i. Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

ii. Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 

e) Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte 

faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.(daca este cazul)  

f) Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

g) Declarație pe propria răspundere privind menținerea investiției pe o perioadă de minim 3 

ani de la data ultimei plăți 

h) Hotărârea Adunării Generale privind necesitatea și oportunitatea investiției 

i) Documente care atestă dreptul de proprietate/folosință (contract de concesionare/ 

comodat/ închiriere/administrație) pentru exploatația agricolă  

j) Declaratie pe proprie raspundere pentru asigurarea cofinantarii.  

k) Studiul de fezabilitate 

l) Declaratie prelucrare date cu caracter personal 

m) Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).  

7. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate:  

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate 

menţionate în cadrul Fişei de verificare a conformității, Fișei de evaluare general E1.2, atașate 

acestui anunț de lansare, precum și în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 5/4A,  din Strategia 

de Dezvoltare Locală (www.galcolineletutovei.ro) și din Fișa Măsurii 5/4A 

 

8.  Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie GAL:  

Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, conform cerințelor din 

Ghidul măsurii, sub formă de Cerere de Finanţare, care va fi înregistrat în registrul special.Se 

vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri puse la dispoziţia 

solicitanţilor pe site-ul GAL.Persoanele responsabile vor verifica conformitatea, eligibilitatea şi 

respectarea criteriilor de selecție ale proiectului respectând principiul ”4 ochi”, în conformitate 

cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură. 

Selecţia proiectelor se face de către Comitetul de selectare a proiectelor, aplicând regula 

de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecţiei să 

fie prezenţi cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din 

mediul privat și societate civilă. Comitetul își va elabora un regulament propriu de funcționare, 

care va fi aprobat de către Consiliul Director.Daca unul dintre proiectele depuse pentru selecție 

aparține unuia dintre membrii comitetului de selectare a proiectelor, persoana/organizația în 
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cauză  nu are drept de vor și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.Comitetul de 

selectare a proiectelor este ales de AGA pentru o perioadă de 4 ani, alcătuit din 7 membri ai 

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

de selectare se va întocmi Raportul de Selecție Intermediar/Final care va fi avizat de către 

reprezentantul legal al Asociației sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat 

în acest sens și va prezenta ștampila GAL. 

Contestaţiile privind rezultatele evaluării proiectelor rezultate ca urmare a aplicării 

procesului de evaluare vor fi depuse la sediul GAL după notificarea beneficiarilor cu privire la 

cererile de finanțare eligibile/neeligibile. Analiza contestațiilor se va face de Comisia de 

contestații.Comisia de contestații este organismal tehnic de soluționare a contestațiilor și 

reevaluare a proiectelor depuse în cadrul Asociației. Aceasta este formata din 3 membri și va 

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

Aceasta funcționează în baza Regulamentului propriu de organizare și funcționare. 
 

9.    Criteriile de selecţie pentru Proiectele din cadrul Măsurii 5/4A– Investiţii care vizează 

reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate” din teritoriul GAL 

“Colinele Tutovei” au fost aprobate în sedința Consiliului Director, conform deciziei nr. 17 

din 02.11.2021 și sunt: 

Nr. crt Criterii de selecție Punctaj 

1 Principiul depunerii proiectului în parteneriat; 10 

 • Se vor puncta proiectele depuse în parteneriat.  

2 Principiul depunerii proiectelor ce promovează inovarea; 40 

• Se vor puncta proiectele care își propun realizarea de investiții 

ce se încadrează în categoria atracţiilor turistice de week-end. 

30 

• Se vor puncta proiectele care își propun organizarea de 

instruiri, dezbateri publice evenimente care pot contribui la 

informarea acestora privind siturile Natura 2000 din comunele 

Dămienești şi Negri ROSPA0072 "Lunca Siretului Mijlociu" și 

"Lacurile de acumulare Buhuși-Bacău-Berești din comuna Itești 

ROSPA0063  

10 

3 Principiul depunerii proiectelor ce respectă condiţiile de mediu; 10 

 • Se vor puncta proiectele care își propun realizarea unui punct 

de colectare a gunoiului. 

 

4 Principiul promovării proiectului cu ajutorul centrului de informare 

turistică realizat pe măsura M8/6B 

40 

 • Se vor puncta proiectele care își propune promovarea 

obiectivului prin intermediul centrului de informare turistică 

realizat pe măsura M8/6B. 

 

TOTAL 100 

 

 

Punctaj minim 10 pct. 



In cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de 

existența beneficiarilor în cadrul parteneriatului Asociației Grup de Acțiune Locală „Colinele 

Tutovei” si a principiului “primul venit primul servit”.  

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 va avea 

intaietate in detrimentul altui beneficiar care nu este membru in cadrul 

parteneriatului Asociatiei GAL “Colinele Tutovei”.  

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

cadrul Asociatiei departajarea se va face pe principiul “primul venit primul 

servit” 

10.    Data si modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie: Anunţarea rezultatelor 

evaluărilor pentru cererile de finanţarea depuse în cadrul acestei sesiunii se va face după 

aprobarea Raportului de Selecţie Final al Comitetului de Selecţie al Asociaţiei Grup de 

Acţiune Locală “Colinele Tutovei”. In prima fază, GAL “Colinele Tutovei” va notifica în 

scris, şi prin intermediul paginii de internet www.galcolineletutovei.ro, pe toti solicitanţii 

privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL 

“Colinele Tutovei” (Raportul de Selectie) .  

11.    Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la postarea pe site-ul GAL a Raportului de Selecție și de la primirea 

notificării, la sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală “Colinele Tutovei”. După 

rezolvarea contestaţiilor (concluzionată prin Raportul de Contestatii) se face anunţarea 

rezultatelor finale (Raportului de Selectie), pe site-ul www.galcolineletutovei.ro şi prin 

notificare în scris către solicitanti. 

12.   Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, 

Judeţul Bacău. 

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

 
Durata de implementare a contractului de finanţare este de până la data de 

31.12.2025, iar ultima cerere de plată a beneficiarilor trebuie depusă cel târziu la data de 

30.09.2025, conform Ghidului GAL implementare SDL v.11. 

 

Pentru proiectele aferente măsurilor cu sprijin forfetar, contractarea proiectelor se 

va efectua până la data de 31.12.2023. 

 

 

Reprezentant legal GAL, 

Solomon Bogdan Ovidiu 


