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Anunț detaliat lansare apel depunere proiecte  

Data publicării: 09.10.2017 

Data lansării apelului de selecție:09.10.2017 

Data limită de depunere a proiectelor:31.12.2017 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M6 – 2/2017 – 31.12.2017 
 

Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud Est anunță lansarea primei sesiuni continue cu evaluare lunară de 
depunere a Cererilor de Finanțare pentru Măsura M6 ” Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură” în 
perioada 09.10 – 31.12 2017. 

 

Fonduri disponibile pentru Măsura M6 ”Sprijin pentru eficientizarea utilizarii apei în agricultură”: 33.450 Euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul M6 ”Sprijin pentru 
eficientizarea utilizarii apei în agricultură ”este de 25.000 Euro 
Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 25.000 Euro. 

 
Beneficiari eligibili 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura M6/5A „Sprijin pentru eficientizarea 
utilizării apei în agricultură” sunt: 

 Organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații ce au în proprietate infrastructura de irigații; 

 Federații ale utilizatorilor de apă pentru irigații. 
Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL, iar investiția trebuie realizată pe 
teritoriul GAL. 
 

Tipuri de acțiuni eligibile 
 

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie 
efectuate pe teritoriul GAL Vrancea Sud Est. 

Proiectele depuse vor respecta criteriile de eligibilitate aplicabile proiectelor de investiții, conform  regulamentelor  
europene,  cadrului național  de  implementare și capitolului 8.1  din PNDR. Pentru toate proiectele depuse se vor 
respecta prevederile aplicabile LEADER din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și completările  ulterioare,  privind 
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR, inclusiv, după caz, prevederile Schemei de ajutor de 
minimis - “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” care se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 

Investiția propusa prin proiect trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de acțiuni prevăzute in fisa 
măsurii  M6/5A din SDL. 

 
Condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL, iar investiția trebuie 
realizată pe teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției și viabilitatea economică a 
investiției; 

 Solicitantul trebuie să fie proprietar sau să dețină un drept de folosință asupra infrastructurii de 
irigații. 
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Cheltuielile eligibile aferente investițiilor eligibile  vizează: 

 Achiziționarea de sisteme performante fixe sau mobile pentru monitorizarea, raportarea, controlului 
consumului de apă pentru irigații; 

 Costuri generale ale proiectului (proiectare, consultanța, monitorizare, management, etc.) cu condiția 
încadrării în maxim 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și în 
limita de 5 % pentru proiectele care prevăd achiziții simple. 
 

Depunerea proiectelor pentru M6 ” Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură” se va face la 
sediul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud -  Est din Comuna Răstoaca, Județul Vrancea de luni până vineri 
în intervalul orar 9:00 – 14:00, până la data de 31.12.2017  

 
Depunerea  proiectelor în cadrul sesiunii continue se oprește când valoarea proiectelor depuse este mai mare 

de 120% din valoarea alocată măsurii. 
 
Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate în trei exemplare pe  suport  

de  hârtie  (1  original  și  2  copii)  şi  trei  exemplare  în  format  electronic  (prin  scanare)  la compartimentul tehnic al  
GAL înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea 
superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. 
 

Modelul Cererii de Finanțare utilizată de solicitanții va fi cel disponibil pe site-ul www.galvranceasudest.ro –→ 
Măsuri –→ Anexe, la momentul lansării apelului de selecție(Anexa în format editabil). 
 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în 
conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului Solicitantului: 

 
1. Studiul de fezabilitate/ Documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în 

vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

2. Certificat de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finanţare, eliberat în condiţiile legii (Legea nr. 
50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). 

3. Protocol/ proces verbal de transmitere a dreptului de proprietate/ folosinţă gratuită (pe o durată de minim 10 
ani de la semnarea Contractului de finanţare)  asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pe care o administrează 
organizaţia/ federaţia pentru agricultorii de pe teritoriul acesteia (OUAI/ FOUAI); 

4. Documente ce atestă dreptul de proprietate/f olosinţă asupra terenului/ activului fizic aferent investitiei. 
5. Hotărârea Adunării generale a Organizaţiei/ reprezentanților organizațiilor membre ale Federaţiei utilizatorilor 

de apă pentru irigaţii pentru investiţia solicitată, care să cuprindă următoarele puncte (obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției ;  
• lucrările vor fi prevăzute  în bugetul/ ele OUAI/ FOUAI pentru perioada de realizare a investiţiei;  
• angajamentul de a asigura funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de 

minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată; 
• suprafeţele/ obiectivele deservite de investiţie;  
• angajamentul de a se asigura volumele de apă necesare udărilor atât pentru membrii OUAI cât şi pentru ceilalţi 

deţinători de teren în interiorul plotului, conform legii, cu condiția respectării statutului și a hotărârii Adunării Generale a 
Organizaţiei/ reprezentanților organizațiilor membre ale Federaţiei.   

6. Document privind înregistrarea în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare, valabil la 
data depunerii cererii de finanțare și certificat de OROIF. 

7. Adeverinţă ANIF, completată conform modelului din Anexa 4 la ghid și în care se vor specifica: asigurarea apei 
pentru irigații, bazinul hidrografic, suprafața posibilă de irigat din punctul/ punctele de livrare a apei care alimentează 
infrastructura de irigaţii pentru care se solicită finanțare, dacă ploturile propuse prin proiect se regăsesc în suprafața 
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viabilă din amenajare prevăzută în Anexa 12 la H.G. nr. 793/26.10.2016 de aprobare a PNRIPIR, dacă infrastructura 
principală de irigații din aval este funcțională și dacă a fost sau nu modernizată, dacă instalațiile de irigat sau elemente ale 
infrastructurii de irigații supuse modernizării fac parte dintr-un sistem de irigații care a fost activ în trecutul recent (2007-
2016) precum și autorizarea ANIF-ului teritorial de către ANAR.   

8. Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI/ 
OUAI de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române, în vigoare la data depunerii Cererii de finanțare.   

9. 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 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

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

 
 
 
 
  
Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească Solicitantul, inclusiv metodologia de 
verificare a acestora 
 

Pentru conformitate, experţii tehnici ai GAL Vrancea Sud Est  vor verifica dacă: 
 

 Dosarul  Cererii  de  Finanţare  este  întocmit   în  3  exemplare  (1  original  și  2  copii – format letric și 
scanat),  opisat, numerotat, semnat, ștampilat, legat și  sigilat cu   toate   documentele  anexă   la   proiect   aflate   în   
termen   de   valabilitate   și angajamentele asumate de către solicitant. 

 Cererea de Finanțare utilizată va fi varianta în vigoare, preluată de pe site-ul 
www. g a l v r an ce a su de s t . r o , având  paginile de buget indicativ completate și semnate de  solicitant. 

Se emite fișa de conformitate a cererii în aceeași zi sau maxim 2 zile lucrătoare dacă sunt mai multe 
sesiuni deschise, s olicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de luare la cunoștință pe Fișa de conformitate.  

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a Fișei de informații suplimentare 
privind conformitatea va fi de maximum o zi de la data înregistrării proiectului la  GAL.   

Răspunsul  solicitantului  privind  informațiile  suplimentare  va  fi  de  maximum  5  zile  de  la primirea Fișei 
de informații suplimentare privind conformitatea.  

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte 
instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL. 

Pentru proiectele conforme se deschide dosarul administrative. 
Cerințele de conformitate și eligibilitate sunt descrise în Fișa de evaluare generală care este anexată la acest 

apel de selecție.  
Conformitatea face referire la existența și corectitudinea documentelor justificative așa cum sunt ele prezentate  

în ghidul solicitantului.  
Eligibilitatea face referire la următoarele condiții care sunt detaliate în ghidul solicitantului atașat acestui apel de 

selecție.  
 Fișa  de  verificare  a  eligibilității  se  emite  în  maxim  15 zile  lucrătoare  de  la  data  semnării 
conformității, în contextul în care nu se solicită informații suplimentare. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud Est  îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii 
suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar. În cazul în care 
sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea va 
fi de maximum 3 zile de la data întocmirea fișei de eligibilitate.  

Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi transmis în maximum 5 zile de la primirea 
Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea. 

 

ATENŢIE! 
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora 

fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Vrancea Sud Est   
 

Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei, este reprezentat de Comitetul de 

Selecţie a Proiectelor. În procesul de selectare a membrilor din comitetul de selectare a proiectelor s-a ţinut cont de 

reprezentarea echilibrată a sectoarelor public-privat și O.N.G. În alegerea membrilor s-a avut în vedere 

reprezentativitatea mai mare a sectoarelor civil și privat. 

Comitetul de selecție va fi alcătuit din 7 persoane (reprezentanți ai autorităţilor și organizaţiilor care fac 

parte din parteneriat. Se va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor partenerilor, 

utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. La nivelul luării deciziilor, partenerii economici și sociali, precum și alți 

reprezentanți ai societăţii civile, reprezintă 57,15 % din parteneriatul local, iar partenerii publici 42,86 %. Dacă unul 

din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membri comitetului, în această situaţie persoana 

(organizaţia) în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. În ceea ce privește 

selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, va fi 

necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puțin 50 % din parteneri, din care peste 50 % să fie din mediul 

privat și societate civilă. 

Evaluatorii GAL vor puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de criteriile de selecție stabilite în apelul de 

selecție și de punctajul aferent. 

În contextul în care valoarea proiectelor depuse este mai mare decât suma disponibilă pentru sesiune, GAL va 

întocmi, după încheierea eligibilității tuturor proiectelor depuse, un Raport Intermediar în care vor fi menționate proiectele 

eligibile selectate, eligibile neselectate, neeligibile și cele retrase, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Lista proiectelor incluse în Raportul de evaluare 

Intermediar se ordonează în funcţie de data depunerii proiectului. 

Acest raport se publică pe site-ul GAL, se afișează la sediul GAL și se transmit solicitanților, în aceeași sau 

cel târziu ziua următoare, Notificarea de eligibilitate/neeligibilitate a proiectului. În cazul în care un proiect este 

declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum 

şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va 

menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil. 

Dacă în cadrul sesiunii de depunere proiecte nu a fost absorbit fondul pus la dispoziție la începerea sesiunii, atunci 

se va întocmi direct un Raport de Evaluare Final, selecția proiectelor eligibile urmând a se face în ordinea descrescătoare 

a punctajului de selecţie, până la incidența alocării financiare aferente apelului de propuneri de proiecte. În cazul 

proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în 

euro, în ordine crescătoare (prioritar proiectele cu valoare mai mică). 

Acest raport se publică pe site-ul GAL și se transmit solicitanților, în aceeași sau cel târziu ziua următoare, 
Notificarea cererilor de finanțare selectate/neselectate. În cazul în care un proiect este declarat neselectat, în Notificarea 
cererilor de finanțare neselectate vor fi indicate punctajele obținute pentru fiecare criteriu de selecție precum şi cauzele 
care au condus la neselectarea proiectului. În cazul în care proiectul este selectat, Notificarea de selecție va menționa 
punctajul pentru fiecare criteriu. 

Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului de selecție se convoacă Comitetul de Selecție al GAL. Toţi 
membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor sunt obligaţi să semneze pe propria 
răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați. Dacă unul dintre proiectele 
depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de selecție, sau unui solicitant înrudit sau care are 
raporturi de interes cu acesta,  persoana/organizația  în  cauză  nu  are  drept  de  vot  și  nu  va  participa  la  întâlnirea 
comitetului respectiv. 

Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare, verifică punctajul  

fiecărui  proiect  și  suma  solicitată,  ordonează  proiectele  în  funcție  de  modul  de departajare și aprobă proiectele care 
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se încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul Raportului de selecție. Pentru validarea ședințelor de selecție, 

trebuie să fie prezenți cel puțin 50 % din parteneri, din care peste 50 % să fie din mediul privat și societate civilă. 

Solicitanții au dreptul de a contesta, atât după eligibilitate cât și după selecție, punctajul acordat, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea Raportului de evaluare / primirea notificării. Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza 
prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului 
depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul 
depus. Contestațiile depuse de solicitanți sunt analizate de Comisia de contestații a GAL, care întocmește un Raport 
de contestații. 

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 10 zile lucrătoare de la expirarea 
termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 5 zile lucrătoare, dacă la nivelul 
departamentului Tehnic se analizează contestaţii depuse pe două sau mai multe măsuri, dacă numărul de contestaţii 
depuse este foarte mare, sau dacă perioada de analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. În cazul 
în care se constată că aceste contestații sunt justificate, Comisia propune corectarea Raportului de Selecție. 

După încheierea termenului de contestații și în baza Raportului Comisiei de Contestații, dacă  este cazul,   
Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase,   neeligibile,   
eligibile   neselectate   și   eligibile   selectate,   valoarea   acestora,   numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile 
punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. 

Raportul  de  selecție  final  al  sesiunii  se  publică  pe  website-ul  GAL iar solicitanților li se transmite Notificarea de 
selecție finală. 

Suma rămasă la finele unei sesiuni (diferenţa dintre suma alocată şi  valoarea  publică totală a proiectelor 
depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de depunere. 

 
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 acordat 

1 

Principiul suprafețelor deservite – Suprafața irigabilă prin proiect 40p 

1.1 Exploatații agricole sub 300 ha 40p 

1.2 Exploatații agricole peste 300 ha 25p 

2 

Principiul eficientizării utilizării apei în agricultură 20p 

2.1. Proiecte de modernizare în care se prevede economie de apă mai mare 
de 20% 

20p 

2.2. Proiecte de modernizare în care se prevede economie de apă  10 – ≤20% 15p 

2.3. Proiecte de modernizare în care se prevede economie de apă >7 – ≤10% 5p 

3 
Principiul alimentării direct de la sursă sau în sistem gravitațional 

20p 

3.1 Proiecte în care alimentarea cu apă este în sistem gravitațional sau direct de 
la sursă. 

20 

4 

Principiul complementarității cu investiții pentru modernizare sisteme de 
irigații în aval 

20p 

4.1 Proiecte pentru care sursa de apă pentru irigații a fost modernizată 20 

TOTAL 100p 

Puntajul minim este de 30 puncte 

 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție conform sistemului de punctare. Pentru 

proiectele aferente acestei măsuri, selecția se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 
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ASOCIAȚIA 
”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD EST” 

Sediul: Comuna Răstoaca, Județul Vrancea  
Nr. înreg.  Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 27/11.07.2011 Jud. Focșani 
C.Î.F. 28844590, Cont IBAN RO 55 BTRL RONC RT02 9800 4201 BT  Focșani, 

Tel/Fax: 0237267474,  e-mail: galvnsudest@gmail.com,  www.galvranceasudest.ro 
     AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE Nr. 021/31.08.2016 EMISĂ DE MADR DGDR –AM PNDR 

 
 

 
Contract de Finanțare Subsecvent Nr.1 – C19401021011624118856/29.11.2016 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în 

condițiile PNDR 2014-2020 din cadrul Sub - Măsurii 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 

Principii și criterii de selecție a proiectelor  

 Principiul suprafețelor deservite – Suprafața irigabilă prin proiect 

 Principiul eficientizării utilizării apei în agricultură  

 Principiul alimentării direct de la sursă sau în sistem gravitațional 

 Principiul complementarității cu investiții pentru modernizare sisteme de irigații în aval 
Sunt prioritizate: 

 exploatațiile agricole de peste 300 ha. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocării disponibile 
pentru selecţia lunară.  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de numărul de exploatațiilor agricole 
deservite. 

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

Raportului de Selecție) 
GAL va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; transmiterea se realizează cu 

confirmare de primire sau va fi predată personal - cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al 
potențialului beneficiar. Notificările transmise solicitanților vor conține motivele pentru care proiectele nu au fost 
eligibile și/sau selectate  – se vor menționa Criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut 
pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor 

 
Datele de contact ale GAL. 
 Solicitanții pot obține informații detaliate referitoare la desfăşurarea sesiunii la numărul de telefon:0237 

267474/0784287433/0784287437  sau pe  adresa  de  e-mail: galvnsudest@gmail.com dar şi la sediul Grupului de 
Acțiune Locală Vrancea Sud Est, de luni până vineri între orele 08:00 - 14:00, unde puteţi solicita în mod  gratuit informații 
despre măsură și ghidul măsurii. 

 
Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). Beneficiarul  va  

depune  la  secretariatul  GAL  declaraţia  pe  propria  răspundere  prin  care  se angajează să transmită către GAL toate 
documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la 
Modificări/acte adiționale ale contractului (deciziei) de finanțare cu AFIR Copie la Notificările de plata aferente proiectului, 
ce vor fi emise de AFIR, în calitate de beneficiar al proiectului.De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a 

contractului de finanțare, beneficiarul va furniza  către  GAL  orice  document  sau  informaţie  în  măsură  să  ajute  la  

colectarea  datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe teren ale proiectului, 
din partea personalului GAL, dacă este cazul. 
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