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F2 - Formulajr de verificare a apeluluj de selectie

Nr. Enregistrare : 9213 din 06.10.2022

Denumire GAL: Asocia{ia GAL „Ulmus Montana”

Judet: Bacau

Masura: 5/6B - Dezvoltarea comunitatii locale

Nr. Apel de Selectie: 01, sesiune 2022

Alocarea totala a masurii: 1.304.244,91 euro

Alocarea sesiunii: 484.667,93 euro

Criteriu de verificare DA NU OBSERVATII

1. Documentele de accesare sunt aprobate de conducerea GAL

Se verified daca documentele de accesare (Ghidurile, proceduri, 
anexe, formulare) aferente masurilor ce vor fi lansate sunt aprobate 
de Adunarea Generala a GAL/Consiliul Director al GAL 
(AGA/CD)/Reprezentant legal, in conformitate cu prevederile 
statutare si procedurile interne ale GAL.

Aprobarea AGA/CD se poate realiza si prin procedura scrisa ori prin 
teleconferinta/videoconferinta sau combinarea metodelor de 
intrunire a organelor de conducere, conform mentiunilor din Ghidul 
Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL.

2. Prevederile din Ghidul Solicitantului corespund cu 
prevederile din fisa masurii din SDL

Se verified daca Ghidurile Solicitantului respecta prevederile din fisa 
masurii in special in ceea ce priveste tipul de beneficiari, conditii de 
eligibilitate, criterii de selectie, actiuni eligibile etc..

3. Ghidul Solicitantului respecta prevederile specifice tipurilor 
de operatiuni finan|ate prin masura

Se verified daca Ghidurile Solicitantului respecta prevederile specifice 
din Ghidul de implementare a sub-masurii 19.2 ’’Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”.
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APEL DE SELECTIE NR. 1/2022 VERSIUNE DETALIATA 
PE MASURA M5/6B DEZVOLTAREA COMUNITATII LOCA

Masura lansata
Asociatia G.A.L. ULMUS MONTANA anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte~Nr. 1/2022 in
perioada 24.10.2022 - 24.11.2022 pentru Masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale.

Data limita de depunere a proiectelor
Proiectele se vor depune pana la data limita 24.11.2022, ora 12.00.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL ULMUS MONTANA din localitatea Buhusi, strada Nicolae 
Balcescu nr. 1, in incinta Casei de Cultura etaj 1, judetul Bacau, in fiecare zi lucratoare, in intervalul 
orar 8.00 -12.00.

Fondul disponibil alocat in sesiune: 484.667,93 euro

Masura
Fondul disponibil/ 
masura in sesiunea 

curenta

Suma maxima nerambursabila care 
poate fi acordata pentru finantarea 

unui project
Masura MS/6B Dezvoltarea 

comunitatii locale
484.667,93 euro 40.388,99 euro

TOTAL
Fond disponibil alocat in 

sesiune
484.667,93 euro -

Fondul total alocat masurii, conform planului de finantare din strategia GAL, este de 1.304.244,91 
euro, din care 484.667,93 euro sunt alocati masurii in sesiunea curenta.

Precizare; Fondul disponibil pe masura si suma maxima nerambursabila/proiect aferente sesiunii 
curente au fost aprobate de cate Consiliul Director al Asociatiei G.A.L. Ulmus Montana, conform 
Deciziei Consiliului Director nr. 389/ 05.10.2022.

1

Protect finantat cufonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala
este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.
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PE MASURA M5/6B DEZVOLTAREA COMUNITATII LOCALf

Masura lansata
Asociatia G.A.L. ULMUS MONTANA anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte

li de selectie: 24.10.2022

perioada 24.10.2022-24.11.2022 pentru Masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale.

Beneficiarii eligibili ai Masurli M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale cuprind autoritatile publice locale 
comune si orase/municipii pana in 20.000 locuitori si formele asociative (organizatii neguvernamentale, 
respectiv asociatii si fundatii), inclusiv forme asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv 
asociatii si fundatii) care au beneficiat de finantare pe Masura M7/6B Promovarea formelor asociative 
in contextul valorificarii mostenirii culturale.
Fondurile disponibile pentru masura lansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata 
pentru un project sunt prezentate in continuare:_______________________________________________

Masura
Fondul disponibil/ 
masura in sesiunea 

curenta

Suma maxima nerambursabila care 
poate fi acordata pentru finantarea 

unui proiect
Masura M5/6B Dezvoltarea 

comunitatii locale
484.667,93 euro 40.388,99 euro

TOTAL
Fond disponibil alocat in 

sesiune

484.667,93 euro -

* Fondul total alocat masurii, conform planului de finantare din strategia GAL, este de 1.304.244,91 euro, 
din care 484.667,93 euro sunt alocati masurii in sesiunea curenta (apel de selectie nr.1/2022).

Important! Pentru toate proiectele depuse in cadrului apelului de selectie nr.1/2022 lansat pe masura 
M5/6B, se vor respecta urmatoarele prevederi procedurale: „Atentie! Nu exista mentiuni privind 
obligativitatea GAL de a lansa si selecta proiecte pana la finalul anului 2020, atat timp cat proiectele 
depuse si selectate se vor implementa pana la finalul anului 2025, inclusiv depunerea si efectuarea 
ultimei cereri de plata. In acest sens in documentele de accesare, GAL are obligatia de a informa 
potentialii beneficiari asupra termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) la 
data de 31.12.2025 (cu respectarea instructiunilor de plata - anexa la Contractul de finantare, privind 
depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului)."

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune 
pana la data limita 24.11.2022, la sediul GAL ULMUS MONTANA din incinta Casei de Cultura Buhusi, et.l, 
ors. Buhusi, str. Nicolae Balcescu, nr.l, jud. Bacau, in intervalul orar 8.00 • 12.00, in fiecare zi lucratoare. 
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului 
cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M5/6B Dezvoltarea comunitatiilocale, acestea 
fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.Ralulmusmontana.ro
Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 
0744.543.733 Nadia Isaila - Manager, e-mail: alulinusniontana@gmail.corn, pagina web 
www.galulmusmontana.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurilor lansate sunt 
disponibile la sediul GAL ULMUS MONTANA pe suport tiparit.

Proiect finantat cufonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este
implementat de Agenda pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea

Europeona si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.
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Nr. 390/05.10.2022
M.A.D.R.-D.G.D.R.

A.M.-P.N.D.R
.OMPARTMWENTUL DEZVOLTARE RURALA 

AJDETEAN IA$I zk-a

Nr.inreg.16 ........

Stimata doamna,

Catre Compartimentul pentru Dezvoltare Rurala Judetean Iasi

SCRISOARE DE INAINTARE

Prin prezenta, Rotariu Vasile, reprezentant legal al Asociatiei G.A.L. ULMUS MONTANA, va transmit in anexa 
documentatia intocmita in vederea lansarii apelului de selectie Nr. 1/2022 pentru Masura M5/6B Dezvoltarea 
comunitatii locale:
1. Apel de selectie Nr. 1/2022 - versiune detaliata pentru Masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale
2. Apel de selectie Nr. 1/2022 - versiune simplificata pentru Masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale
3. Procedura detaliata de evaluare si selectie proiecte - Versiunea 03 din octombrie 2018
4. Procedura de solutionare contestatii - Versiunea 03 din octombrie 2018
5. Ghidul solicitantului aferent MasuriiM5/6B Dezvoltarea comunitatiilocale - Versiunea 05 din octombrie 2022
6. Cerere de finantare aferenta Masurii M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale - se aplica pentru categoriile de 
investitii mentionate in ghidul solicitantului pe Masura M5/6B, la Capitolul 5, punctele 1 si 2 - CORESPONDENTA 
CU SUBMASURA 7.2 DIN NATIONAL - Versiunea 04 din octombrie 2022
7. Cerere de finantare aferenta Masurii M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale - se aplica pentru categoriile de 
investitii mentionate in ghidul solicitantului pe Masura M5/6B, la Capitolul 5, punctul 3 - CORESPONDENTA CU 
SUBMASURA 7.6 DIN NATIONAL - Versiunea 04 din octombrie 2022
8. Cerere de finantare aferenta Masurii M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale - se aplica pentru categoriile de 
servicii mentionate in ghidul solicitantului pe Masura M5/6B, la Capitolul 5, punctul 3 - FORMULAR CADRU CERERE 
DE FINANTARE PROIECTE DE SERVICII - Versiunea anexa la Manualul de procedura pentru implementarea SM19.2, 
versiunea 09
9. Declaratia pe propria raspundere aferenta Masurii M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale (formular propriu 
GAL) - versiunea 02 din octombrie 2018
10. Model Hotarare Consiliu Local privind implementarea proiectului aferenta Masurii M5/6B Dezvoltarea 
comunitatii locale (modelul este orientativ)
11. Fisa de verificare a conformitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate masurile din cadrul 
strategiei GAL Ulmus Montana, inclusiv pentru Masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale (formular propriu 
GAL) - Versiunea 07 din octombrie 2022;
12. Fisa de verificare a eligibilitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru investitiile finantate in 
cadrul masurilor M5/6B, M6/6B si M7/6B (inclusiv pentru investitiile finantate prin intermediul Masura M5/6B 
Dezvoltarea comunitatii locale)- Versiunea 05 din octombrie 2022
13. Fisa de verificare a eligibilitatii valabila pentru toate masurile care includ servicii, inclusiv pentru Masura M5/6B 
Dezvoltarea comunitatii locale, cu metodologia de verificare aferenta - ce se aplica pentru categoriile de servicii 
mentionate in ghidul solicitantului pe Masura M5/6B, la Capitolul 5, punctul 3 (formular propriu GAL) - Versiunea 
06 din octombrie 2022
14. Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferenta Masurii M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale, cu 
metodologia de verificare aferenta (formular propriu GAL) - Versiunea 02 din octombrie 2018
15. Calendar lansari apeluri de selectie 2022 (FEADR) - versiunea din octombrie 2022
16. Documente justificative cu privire la valoarea publica aferenta Masurii M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale, 
respectiv: Document - Justificarea valorii publice disponibile pentru a fi lansata in cadrul apelului de selectie 
nr.1/2022 pe masura M5/6B, Planul de finantare Anexa 4T (ultima versiune), Rapoarte de selectie pe masura M5/6B, 
Notificare reziliere contract, Centralizator economii inregistrate la nivel de GAL
17. Decizia Consiliului Director nr. 389/05.10.2022 cu privire la aprobarea documentelor in vederea lansarii Apelului 
de selectie nr. 1/2022 pentru Masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale

In baza materialelor mentionate mai sus, va solicitam acordul CRDJ* pentru:
- avizare apel de selectie Nr. 1/2022, pentru Masura M5/6B Dezvoltarea comunitati[ locale

Protect finantat cufonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala
este implementat de Agenda pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR estefinantat de

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.
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Proiect finantat cufonduri europene nerambursabile prin Programul Notional de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programed Notional de Dezvoltare Rurala
este implementat de Agentia pentru Finontarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurole. PNDR este finantat de

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.
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Nr. 388/05.10.2022

Calendarul estimativ al lansarii masurilor prevazute in SDL pentru anul 2022

Denumire
GAL Judeful Mdsura

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRIUE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRtE DECEMBRIE
Total SumS 
Lansata pe 

MSsuri 
(2017..2022)

Procent 
din 

Alocarea 
Financiara 

a SDL

Nr. 
proiecte 
selectate 
la nbelu!

GAi

Valoarea prorectekw 
selectate la GAv

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
LansatS 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansatd 
(2022)

Suma 
Lansatd 
(2022)

Suma 
Lansatd 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

Suma 
Lansata 
(2022)

M6/6B 82,856.65 ■ 2 82,856.65
M5/6B 484,667.93 1,304,244.91 17 819,576.98

Asociatia
G.A.L

Bacau
M3/2A,3A 5.000,00 

(DI 3A)
402,511.78

■DO.00%
2 397,511.78

ULMUS M4/6A 580,642.54 5 580,642.54
MONTANA M1/1C 11,309.20 11,309.20 0 0.00

M7/6B 52,764.60 I 2 52,764.60
M2/2B 158,518.52 4 158,518.52

- Toate valorile sunt in euro.
- In conformitate cu cerintele CDRJ, rubricile aferente coloanelor Nr. proiecte selectate la nivelul GAL si Valoarea proiectelor selectate la GAL au fost completate avand in vedere doar proiectele viabile, cu finalitate (fara a fi luate in calcul proiectele reziliate, 
retrase etc}.

Project finantat cu fondurr europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.
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