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APEL DE SELECTIE 

M8/6B - INVESTIŢII ÎN RENOVAREA SATELOR, ECHIPAREA TERITORIULUI 

ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A OBIECTIVELOR DE PATRIMONIU   

-VERSIUNE DETALIATĂ- 

 

Măsura lansata 

Asociaţia „Plaiurile Ramidavei” anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte pentru masura M8/6B - 

INVESTIŢII ÎN RENOVAREA SATELOR, ECHIPAREA TERITORIULUI ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A OBIECTIVELOR 

DE PATRIMONIU 

Data lansării apelului de selecție 

Proiectele se vor depune incepand cu data de 30 octombrie 2017, ora 08.00. 

Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pana la data de 30 noiembrie 2017, ora 16.00. 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Plaiurile Ramidavei”, din Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu 

Serban Voevod nr. 258, judetul Prahova, in intervalul orar 08.00 - 16.00. 

Fondul disponibil alocat în sesiune 

Fondul disponibil alocat: 650.000,00 Euro 

Suma nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect poate fi cuprinsa intre 5.000 – 

200.000 Euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

investiții negeneratoare de venit.  

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă) 

Modelul de cerere de finantare pentru masura M8/6B , pe care trebuie sa il foloseasca solicitantii se 

regaseste publicat in format editabil pe site-ul GAL „Plaiurile Ramidavei”: http://gal-plaiurile-ramidavei.ro, 

Sectiunea Masuri de Finantare. 

 

Măsura M8/6B are trei variante ale Anexei 1 - Cerere de Finanțare, dupa cum urmeaza: 

- Pentru investițiile ce vizează: A. Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază  si B. 

Îmbunatăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de 

agrement și culturale se va folosi Cererea de Finanțare 7a;  

http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/


 

2 | P a g e  
Adresa: Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu Serban Voevod nr. 258, judetul Prahova 
E-mail: manager@gal-plaiurile-ramidavei.ro 
Tel.: 0721 377 775 
 

- Pentru investițiile ce vizează: C. Promovarea valorilor spaţiului rural, patrimoniului material şi 

imaterial, se va utiliza Cererea de Finanțare 7b 

- Pentru proiecte de servicii se va utiliza: Cererea de Finanțare 7c 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului sunt 

mentionate in Ghidul Solicitantului aferent masurii M8/6B , la Capitolul 8: Completarea, depunerea si 

verificarea dosarului cererii de finanţare. 

Documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare – pentru proiectele de investitii sunt: 1.1 Studiul 

de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii; 1.2 Memoriu justificativ (in cazul 

dotarilor); 2. Certificat de Urbanism; 3.1. Inventarul bunurilor; 3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local 

privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar; 3.3 Documente doveditoare de către unități 

de cult privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ administrare; 4.1 

Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului; 4.2 Hotărârea Adunării Generale pentru 

implementarea proiectului specific unitatilor de cult; 5.1 Certificat de înregistrare fiscală; 5.2 Actul de 

înfiinţare şi statutul pentru unitatile de cult; 6. Raport asupra utilizării programelor de finanţare 

nerambursabilă; 7.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică; 

7.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică; 8. Lista 

agenților economici deserviţi de proiect; 9. Notificare care să certifice conformitatea proiectului cu legislația 

în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar; 10. Extrasul din strategie; 11. Copie document de identitate al 

reprezentantului legal al beneficiarului; 12. Avizul emis de către Ministerul Culturii; 13. Dovadă eliberată de 

Muzeul județean; 14. Aviz din partea Direcțiilor Județene de Cultură; 15. Declarația pe propria răspundere 

din care să reiasă că după realizarea investiției aceasta va fi înscrisă într‐o rețea de promovare turistică; 16. 

Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B; 17. Anexa 8 - Declaratie pe 

propria raspundere; 18. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz. 

Documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare – pentru proiectele de servicii sunt: 1. Raportul 

asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă; 2. Documente justificative pentru proiectele 

de servicii finalizate; 3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile 

proiectului; 4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare; 5. 

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale; 6. Oferte conforme; 7. Certificat 

constatator; 8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal; 9. Contract/angajament cu primăria, 

școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă; 10. Alte documente justificative, după 

caz. 
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Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare 

a acestora 

Cerintele de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a 

acestora sunt mentionate in ghidul solicitantului aferent masurii M8/6B , la Capitolul 4 - Conditii minime 

obligatorii pentru acordarea sprijinului.  

Conform fişei măsurii: M8/6B solicitantul trebuie sa indeplineasca următoarele condiții de eligibilitate: 

Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili care au sediul pe teritoriul GAL „Plaiurile 

Ramidavei”; Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică a investiției; 

Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; Solicitantul se angajează să 

asigure întreținerea/mentenanța investiției; Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin 

măsură; Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”; Investiția trebuie să fie în corelare 

cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată; Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi 

autorizaţiile necesare investiţiei;  Investiţia să respecte Planul Urbanistic General (judeţean sau local);  

Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; Proiectele care presupun intervenţii 

asupra clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura specifica locală; Proiectele din sfera patrimoniului 

imaterial trebuie să facă dovada veridicităţii şi autenticităţii elementelor puse în valoare. 

De asemenea, pentru transparenta procesului de evaluare a proiectelor, pe pagina web a GAL „Plaiurile 

Ramidavei”, http://gal-plaiurile-ramidavei.ro, Sectiunea Masuri de Finantare, se regaseste publicata fisa: Fisa 

de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia aferenta pentru proiectele de investitii, insotita de 

metodologia de verificare aferenta precum si Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia 

aferenta pentru proiectele de servicii, insotita de metodologia de verificare aferenta. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selectie al GAL este descrisă în cadrul documentului 

„Procedura de  evaluare și selectie a proiectelor”, disponibil pe pagina web a GAL „Plaiurile Ramidavei”, 

http://gal-plaiurile-ramidavei.ro, secțiunea Apeluri de selecție. 

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 

CS 1 

Principiul gradului de acoperire a populației deservite Maxim 20 

- Până la 2.500 locuitori 5 

- Între 2.501 si 3.600 locuitori 10 

- Peste 3.601 locuitori 20 

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform Anexei 7 - Fișa de 

prezentare a teritoriului GAL Plaiurile Ramidavei.  
 

http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/
http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/
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CS 2 

Proiecte realizate în parteneriat 5 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, proiectul trebuie depus de un 

parteneriat format din cel puţin două UAT-uri. 
 

CS 3 

Proiecte cu impact micro-regional 10 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să includă 

în proiect aspecte legate de impactul microregional asupra calităţii mediului şi 

conservarea resurselor naturale, stării de sănătate etc. 

 

CS 4 

Proiecte care promovează acţiuni inovative 10 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să includă 

în proiect acţiuni inovative (ex: introducerea de noi tehnologii sau noi activităţi, daca 

se implementeaza un tip de proiect care nu a mai fost realizat in teritoriul respectiv 

etc). 

 

CS 5 

Proiecte care promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte 

legate de protecţia mediului 
10 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să includă 

în proiect acţiuni pentru protecţia mediului (ex: investiții ce vizează eficientizarea/ 

economisirea consumului de apă, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră etc). 

 

CS 6 

Proiecte integrate de investiţii 10 

Se acorda punctaj dacă solicitantul vizeaza in cadrul aceluiasi proiect cel putin 2 tipuri 

de activitati eligibile.  
 

CS 7 

Proiecte din comune cu grad de sărăcie ridicat 25 

- localităţi cu grad de sărăcie ridicat  25 

- localităţi cu grad de sărăcie mediu 15 

- localităţi cu grad de sărăcie scăzut  5 

 Punctarea acestui criteriu se va face pe baza conform Anexei 7 - Fișa de prezentare a 

teritoriului GAL Plaiurile Ramidavei, anexă la Ghidul Solicitantului. Punctajul este 

stabilit în  funcţie de procentul gradului de sărăcie cu care este înregistrată localitatea 

respectivă. 

Punctarea acestui criteriu se va face astfel: 

 5 puncte pentru localităţi cu grad de sărăcie scăzut (IDUL peste 59); 

 15 puncte pentru localităţi cu grad de sărăcie mediu (IDUL intre 56,01-59); 

 25 puncte pentru localităţi cu grad de sărăcie ridicat (indicele dezvoltării 

umane locale (IDUL) intre 40-56). 

 

CS 8 Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a 

moştenirii culturale 
10 

Se acorda punctaj în funcie de categoria de beneficiar, numai dacă sunt prevăzute  
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investiţii legate de promovarea valorilor spaţiului rural, patrimoniului material şi 

imaterial. 

 TOTAL 100 

Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 5 puncte și reprezintă 

pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza astfel:  

1. Criteriul de departajare 1: Proiecte care promovează acţiuni inovative 

2. Criteriul de departajare 2: Proiecte promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi 

aspecte legate de protecţia mediului 

3. Criteriul de departajare 3: Principiul gradului de acoperire a populației deservite 

4. Criteriul de departajare 4: Proiecte din comune cu grad de sărăcie ridicat. 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție) 

GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea pe pagina 

proprie de web a Raportului de Selecţie, cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de Selecţie. De 

asemenea, GAL va transmite o notificare beneficiarului cu privire la rezultatul procesului de evaluare si 

selectie, in maxim 3 zile lucratoare de la publicarea raportului de selectie. Notificările vor fi transmise prin 

email/personal, cu confirmare de primire din partea solicitanţilor si vor conţine motivele pentru care 

proiectele nu au fost selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau 

punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a 

contestaţiilor. 

Termenul de evaluare a tuturor contestaţiilor depuse este de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea 

contestaţiei/înregistrarea ei la GAL şi include notificarea solicitantului. GAL va publica Raportul de 

Contestaţii pe pagina web proprie si va notifica solicitanţii în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea 

Raportului de Contestaţii. 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 08.00-16.00, la sediul GAL 

„Plaiurile Ramidavei” din Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu Serban Voevod nr. 258, judetul 

Prahova sau prin telefon 0724 547 533 sau e-mail: info@gal-plaiurile-ramidavei.ro. 

 

 

mailto:info@gal-plaiurile-ramidavei.ro
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Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților) 

Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se 

adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă. 

Odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declaratiei pe propria raspundere, beneficiarul își ia 

angajamentul, ca: 

 va informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului, pentru toate 

cererile de plată aferente proiectului, dupa primirea de la AFIR a Notificarii cu privire la confirmarea 

plații, in termen de maximum 5 zile. 

 va furniza Asociației „Plaiurile Ramidavei” orice document sau informatie în măsură să ajute la 

colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului. 

 


