
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA NĂSĂUDULUI 
M6/4A MĂSURĂ DEDICATĂ SUSȚINERII INVESTIȚIILOR LEGATE DE MODERNIZAREA SAU 
ADAPTAREA AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII  - 2017 

Apel de selecție 
 
Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL Țara Năsăudului anunță deschiderea sesiunii 
de depunere a proiectelor pentru măsura M6/4A MĂSURĂ DEDICATĂ SUSȚINERII 
INVESTIȚIILOR LEGATE DE MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA 
AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII 

 
1. Data lansării apelului de selecție: 23.06.2017 
 
2. Data limită de depunere a proiectelor: 24.07.2017 
 
3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Feldru nr.186 sediu primărie la 
Etaj în intervalul 08 – 16.00 
 
3. Fondul disponibil alocat în acea sesiune: 110.539,50 euro 

- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 
110.539,50 euro: 
- Intensitatea sprijinului este de 100% investiții negeneratoare de venit 
 
3. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții: 
- Anexa 1 format editabil la acest apel de selecție pentru proiecte care își structurează 
documentația tehnică conform HG 907/2016 
 
4. 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  
Solicitantul va depune următoarele documente justificative în vederea verificării 
conformității: 
1.Memoriu justificativ: proiectele ce se finanţează prin această măsură nu se referă la investiţii cu 
construcţii – montaj – modelul de MJ este ataşat ghidului. 
2.Certificat de Urbanism, completat şi eliberat conform reglementărilor legale în vigoare şi aflate în 
termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare. 
3.3.1. Documente doveditoare privind dreptul de proprietate/ administrare/folosinţă sau orice alte 
forme prevăzute de legile în vigoare pe o perioadă de minim 10 ani, asupra spaţiilor unde se vor 
depozita echipamentele sau alte bunuri achiziţionate prin proiect. 
3.2.Dovada administrării suprafeţelor forestiere publice de pe teritoriul GAL Ţara Năsăudului; se 
va prezenta documentul prin care se atestă acest lucru; 
4.Documente de mediu 
4.1 Clasarea notificării sau dovada depunerii la mediu a documentației dacă se prevede continuarea 
procedurii 
sau 
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) 
sau 
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului 
sau 
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată (dacă este 
cazul). 
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 
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5. Hotărârea Organelor de conducere conform statutului propriu de funcţionare pentru 
implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii): 
• necesitatea și oportunitatea investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul propriu pentru perioada de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de 
la data efectuării ultimei plăţi; 
• se menţionează suprafaţa totală de pădure în administrare de pe teritoriul GAL; 
• nominalizarea reprezentantului legal al reprezentantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului. 
• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit. 
În funcție de proiect mai pot fi incluse puncte precum: 
•  angajamentul de asigurare a cofinanțării, daca este cazul. 
• aprobarea protocolului de parteneriat cu o instituție de învățământ în domeniul silvic, dacă este cazul. 
 6.Certificatul de înregistrare fiscală 
6.1.Autorizația de functionare valabilă a ocolului silvic care administrează fondul forestier 
7.Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante şi graficul de reeşalonare a datoriilor 
către bugetul consolidat, dacă este cazul. 
8.Document emis de bancă/trezorerie care să conţină datele de identificare ale băncii/trezoreriei 
şi ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanţare din PNDR (denumirea, adresa 
băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 
9.1.Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 
sau 
9.2.Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este 
cazul. 
10.Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costurile şi stadiul proiectului, perioada 
derulării contractului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând 
cu anul 2002, pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 
11.Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
12.Alte documente justificative (Se vor specifica după caz). Se pot depune: 

- Declaraţie  prin  care  beneficiarul  se  angajează  să  raporteze  către  GAL  toate  plăţile  autorizate  
şi  rambursate  în  cadrul  proiectului  selectat,  ce  vor  fi  efectuate  de  AFIR  către  beneficiar, 
obligatoriu.   

- Protocol de parteneriat, dacă este cazul. 
- Lista cu echipamentele cuprinse în inventarul solicitantului însușită de acesta care se va lua în 

considerare la stabilirea punctajului de selecție. 
 
5. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării 
criteriilor de selecție: 
Informațiile pentru punctarea criteriilor de selecție se vor prelua din documentele de 
conformitate depuse așa cum este descris în acest apel:  

• Lista cu proiectele finanţate începând cu anul 2002 din fonduri nerambursabile a cărui 
solicitant a fost beneficiarul – verificare tip de sprijin ; 

• Se va verifica lista de inventar cu bunurile solicitantului însușită de reprezentantul 
legal – verificare dotări similare. 

• Memoriu justificativ și buget – verificare materiale de informare și promovare descrise 
și bugetate. 

• Protocol de parteneriat încheiat cu instituțiile de învățământ cu profil silvic din zonă și  
Hotărârea de aprobare a solicitantului cu referire la acest punct – verificare susținere 
activități educative ; 
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6. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora; 
Cerințele de conformitate și eligibilitate sunt descrise în Fișa de evaluare generală care este 
atașată la acest apel de selecție. 
Conformitatea face referire la existența și corectitudinea documentelor justificative așa cum 
sunt ele prezentate la punctul 4 a acestui apel de selecție precum și în ghidul solicitantului 
atașat acestui apel de selecție. 
Eligibilitatea face referire la următoarele condiții care sunt detaliate în ghidul solicitantului 
atașat acestui apel de selecție. 

• Acţiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL;  
• Solicitantul trebuie să demonstreze conformitatea echipamentelor care se 

achiziţionează cu obiectivele stabilite în proiect;  
• Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul 

SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL; 
• Cheltuielile pentru implementarea proiectului sunt efectuate pentru realizarea 

investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;  
 

7.Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Țara Năsăudului; 
Procedura de selecție detaliată se găsește descrisă pe www.taranasaudului.ro la capitolul 
,,Procedura de selecție,,. 
Documentele de conformitate, eligibilitate și selecție vor fi întocmite de experții GAL în baza 
procedurilor aprobate și a proiectelor depuse de beneficiari; acestea vor fi puse la dispoziție 
unui Comitet de selecție al proiectelor format din 7 membri; acesta va evalua fiecare proiect și 
va întocmi rapoarte de selecție luând decizii cu votul majorității celor prezenți, din care peste 
50% vor fi din mediul privat și societatea civilă și mai puțin de 25% din mediul urban. În 
cazul unor contestații, care se poate depune la sediul GAL în maxim 5 zile de la publicarea 
rezultatelor pe pagina de net a GAL, o comisie de soluționare a contestațiilor, formată din 7 
membrii va reevalua proiectele în maxim 12 zile; rezultatele evaluării finale nu mai pot fi 
contestate. Evaluarea se va face respectând regimul privind conflictul de interese.  
 
 8.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 CRITERII DE SELECŢIE PUNCTAJ DOCUMENT 

JUSTIFICATIV 
1 Solicitanţi care nu au mai beneficiat de 

sprijin de acest fel. Se va puncta pentru cei 
care nu au primit anterior sprijin prin PNDR 
sau alte fonduri nerambursabile pentru 
proiecte similare 

40 Lista cu proiectele 
finanţate începând cu 
anul 2002 din fonduri 
nerambursabile a cărui 

solicitant a fost 
beneficiarul 

2 Relevanța proiectului pentru aspectele 
inovative ale activității proprii. Se va puncta 
pentru cei care nu au mai achiziționat bunuri 
din surse proprii de același fel cu cele pe care 
le solicită prin proiect. Dacă se constată din 
documentele prezentate că mai există bunuri 

30 Se va verifica lista de 
inventar cu bunurile 

solicitantului însușită de 
reprezentantul legal. 
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de acest tip în dotarea solicitantului nu se va 
puncta. Dotările existente nu se referă la 
computerele personale care au putut fi 
achiziționate anterior pentru funcționarea 
solicitantului. Dacă de ex. solicitantul a 
achiziționat un echipament și un program 
specializat pentru cartografierea zonei atunci 
nu se punctează acest criteriu. 

Se va verifica descrierea 
proiectului din MJ  

3 Proiecte prin care sunt realizate materiale 
informative despre tipurile de pădure, flora 
şi fauna locală, prevenirea dezastrelor silvice 
la nivel local. Se va puncta dacă prin proiect 
se prevede realizarea unor astfel de materiale 
și dacă ele se regăsesc bugetate. 

10 Se va verifica descrierea 
din MJ și bugetul 

proiectului. 

4 Proiecte prin care beneficiarul se angajează 
că va susţine practica elevilor care sunt din 
instituţii de învăţământ de profil silvic: acord 
de parteneriat din care să rezulte 
angajamentul mai sus menționat și folosința 
echipamentelor/dotărilor din proiect și în 
acest scop. Se va puncta dacă există 
protocolul de parteneriat încheiat semnat de 
ambele părți. 

20 Protocol de parteneriat 
încheiat cu instituțiile de 

învățământ cu profil 
silvic din zonă. 

Hotărârea de aprobare a 
solicitantului cu referire 

la acest punct. 

 

Punctajul minim este de 60 puncte. 

Toate proiectele cu punctaj egal vor fi analizate și finanțate dacă se încadrează în sumele 
alocate. Diferențierea proiectelor cu același punctaj în cazul că se depășesc sumele alocate se 
va face astfel: se are în vedere criteriul nr.2, beneficiarii care nu mai au în dotare astfel de 
echipamente au prioritate; dacă egalitatea persistă se are în vedere criteriul nr.3 iar cei care 
realizează materiale informative au prioritate. 
 
9. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 
solicitanților, publicarea Raportului de Selecție); 
După evaluarea realizată rezultatele procesului de selecție se vor publica pe pagina GAL 
www.taranasaudului.ro cel târziu în prima zi lucrătoare de la semnarea și aprobarea raportului 
de selecție de toate părțile. Notificarea beneficiarilor se va face în aceleași condiții. 
 
10. Datele de contact ale GAL Țara Năsăudului unde solicitanții pot obține informații 
detaliate: 
www.taranasaudului.ro  
taranasaudului@yahoo.com  
tel/fax 0263374901 
Feldru nr.186, etaj sediu primăria Feldru, județ Bistrița - Năsăud 
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11. Alte informații pe care GAL Țara Năsăudului le consideră relevante: 
Contractele de finanțare pentru proiectele selectate se vor încheia între solicitant și AFIR.  
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL 
Țara Năsăudului. 
 


