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Apel de selecție Măsura 6 (6B) 

 
APEL DE SELECȚIE 

APEL DE SELECȚIE NR. 1 AFERENT MĂSURII 6 (6B) 
“INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE EDUCAȚIE A GRUPURILOR 

MARGINALIZATE” 
Asociația Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos” 

 
Data lansării apelului de selecție: 31 AUGUST 2018  

Data limită de depunere a proiectelor: 02 OCTOMBRIE 2018 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

- Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociației Grupul de Acțiune 

Locală “Lunca Mureșului de Jos”, Pecica, str. 2, nr. 132, 

- Intervalul orar: 900 – 1200, de Luni până Vineri   

Fondul disponibil alocat: 20.000 euro  

- Suma maximă nerambursabilă care poat fi acordată pentru 

finanțarea unui proiect 20.000 euro; 

- Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel: 

ü Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 

100% 

ü Pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 

Modelul Cererii de finanțare pe care trebuie să îl folosească solicitanții, în 

format editabil este "Anexa 2 - Cerere de finantare M 6 "Investiții în 

infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate GAL LMJ" și 

poate fi descărcat de pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată 

cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL 

și cu Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de 

selecție a măsurii respective, sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului și pot fi 

descărcate de pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro. 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le 

îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora 

ü Solicitantul trebuie să facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

ü Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
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ü Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura întreținerea / 

mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

ultimei plăți; 

ü Acțiunile pentru care se solicită finanțare trebuie să se încadreze în 

categoria acțunilor eligibile; 

ü Toate cheltuielile aferente implementării proiectului trebuie să fie 

efectuate pe teritoriul GAL "Lunca Mureșului de Jos. 

Metodologia de verificare este disponibilă pe site-ul 

www.galluncamuresuluidejos.ro în cadrul Manualului de procedură al 

Grupului de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos”. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Grupului de 

Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos” 

 Selecția proiectelor se face aplicând regula de dublu “cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției 

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

peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din 

mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența 

procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul 

Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană. 

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	selecție	 Punctaj	 Observații	

1	 Caracterul	etnic	al	beneficiarilor	

direcți,	cu	prioritate	pentru	

populația	de	etnie	roma	

	 	

investitia	se	adreseaza	cu	prioritate	

romilor	

20	pct	 	
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restul	populatiei	 15	pct	 	

2	 Numărul	populației	deservite	 	 	

peste	100	persoane	 	20	pct	 	

între	70-100	persoane	 15	pct	 	

3	 Viabilitatea	proiectului	 	 	

Solicitantul	se	angajează	ca	va	

depune	un	proiect	pe	măsura	5.2	

POCU	

20	pct	 	

Solicitantul	a	asigura	

sustenabilitatea	proiectului	din	

surse	proprii/	alte	surse	de	

finanțare	

10	pct	 	

4	 Caracterul	investitiei	 	 	

centru	de	educatie	 10	pct	 	

alte	centre		 5	pct	 	

5	 Responsabilizarea	solicitantului	 	 	

are	50%	contributie	suplimentara		 	20	pct	 		

nu	are	contibutie	suplimentara	 5pct	 	

6	 Asigurarea	marketingului	

produselor	

	 	

Solicitantul	prevede	in	cheltuielile	

proprii,	cheltuieli	cu	privire	la	

promovarea	obiectivelor	

10	pct	 	

Solicitantul	nu	prevede	in	

cheltuielile	proprii	cheltuieli	cu	

privire	la	promovarea	obiectivelor	

5	pct	 	

 

Punctajul minim pentru proiectele depuse în cadrul acestei măsuri este 

de 10 pct. 
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Criteriile de departajare: 

Criteriul 1 - Se va prioritiza solicitantul care a mai implementat un 

proiect pe măsura 4 " Dezvoltarea satelor" prin GAL LMJ; 

Criteriul 2 - Se va prioritiza solicitantul care se angajeaza ca va înființa 

cele mai multe locuri de muncă nou create prin proiect. 

Metodologia de verificare este disponibilă pe site-ul 

www.galluncamuresuluidejos.ro în cadrul Manualului de procedură al 

Grupului de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos”. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție  

Rezultatele procesului de selecție vor fi făcute publice în termen de maxim 

30 de zile de la închiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului 

de selecție pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro. 

Datele de contact ale Asociației Grupul de Acțiune Locală “Lunca 

Mureșului de Jos”, unde solicitanții pot obține informații detaliate: Oraș 

Pecica, str. 2, nr. 132, tel: 0733-059 283, www.galluncamuresuluidejos.ro . 

Informații suplimentare privind accesarea și derularea Măsurii 6 (6B) din 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Asociației Grupul de 

Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos” sunt cuprinse în “ GHIDUL 

SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro.  


