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Apel de selectie nr. 2 pentru masura M 411.2-125 

 
Data publicarii apelului de selectie pentru masura M 411.2-125-  15.05.2014  

GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului anunta  lansarea  celei de a-2-a  sesiuni  de  

depunere de proiecte din anul 2014 pentru masura M 411.2-125 in perioada  15.05.2014-

16.06.2014  

Data limita de depunere a proiectelor este : 16 iunie 2014, ora 12.00. 

Depunerea proiectelor pentru măsura 411.2-125 se va face la sediul  GAL ” Valea 

Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Vintu de Jos , str. Lucian Blaga , nr. 20 ,   

judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00 

Fondul disponibil pentru M411.2-125,, Infrastructura de acces, crestere animale, 

procesare primara, turism si protectia naturii ”- sesiunea 2- 2014 este:  89.858 Euro. 

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in 

cadrul acestei masuri este de 89.858 Euro. 

Valoarea totala a unui proiect, pentru a putea fi finantat trebuie sa fie cuprinsa intre 

5.000 euro si 400.000 euro. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 

125 este de 5.000 de Euro – aceasta suma reprezentând valoarea totala eligibila a proiectului. 

Declaratia beneficiarului privind raportarea catre GAL: 

beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce 

vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar.  

- Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu 

privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 

- Modelul declaratiei solicitate este disponibil pe site-ul gal: www.galvam.ro, 

sectiunea sesiuni proiecte. 

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie se va face prin notificarea in 

scris a tuturor solicitatilor si  prin publicarea Raportului de Selectie pe pagina web : 

www.galvam.ro 

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

proiectului vor fi in conformitate cu cerintele fisei masurii 125 din PNDR si cu Ghidul 

solicitantului aferent masurii 125 in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie. 

Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – 

Valea Muresului”(sa aiba inglobat actiuni care contribuie la imbunatatirea calitatii mediului 

inconjurator). Solicitantul finantarii trebuie  să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 

eligibilitate menţionate în cadrul Ghidurile Solicitantului aferent Măsurii 125 din PNDR , 

disponibil pe  site-ul Agentiei de plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 
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 (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R.( www.madr.ro) in vigoare la momentul lansarii Apelului de 

selectie de catre GAL. 

Pentru proiectele care prevad constructii si/sau montaj solicitantul este obligat sa 

depuna, impreuna cu Cererea de Finanatare, Studiul de Fezabilitate si Proiectul tehnic al 

investitiei pentru care solicita finantare. 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de selectie a GAL – selectia proiectelor se va 

face in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute din criteriile de selectie . Departajarea 

proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face dupa criteriile de mai jos 

Criterii de departajare ale proiectelor cu punctaj egal 

Pentru componenta 125 a1 (irigatii si alte lucrari de îmbunatatiri funciare): 

1. În ordinea descrescatoare a numarului de hectare supuse reabilitarii sau modernizarii; 

2. La acelasi punctaj si aceeasi suprafata reabilitata sau modernizata, tipul culturii irigate, în 

urmatoarea ordine: 

a. Suprafata cea mai mare de culturi legumicole, inclusiv cartoful; 

b. Suprafata cea mai mare de culturi furajere. 

IMPORTANT! Studiul de Fezabilitate trebuie sa cuprinda planul de cultura pe anul în curs 

pe tipuri de culturi cu suprafete aferente (ha cu trei zecimale). Daca pentru departajarea dupa 

cele doua criterii de mai sus nu sunt prezentate informatiile necesare, se va considera ca au 

valoare 0. 

Pentru componenta 125 a2 (infrastructura de acces): 

1. În ordinea descrescatoare a numarului de kilometri de drum asfaltat (cu trei zecimale); 

2. La acelasi punctaj si acelasi numar de kilometri de drum asfaltat, în ordinea descrescatoare 

a numarului de agenti economici deserviti (cu profil agricol si/sau non agricol). 

IMPORTANT! Daca pentru departajarea dupa cele doua criterii de mai sus nu sunt 

prezentate informatiile necesare, se va considera ca au valoare 0. 

Pentru componenta 125b: 

În ordinea descrescatoare a numarului de kilometri de drum forestier (cu trei zecimale). 

Nota: În situatia în care se depune un proiect care include tronsoane de drum forestier si 

agricol, se puncteaza componenta majoritara valoric a investitiei din proiect. 

 

Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin investitie atât la faza de 

implementare a proiectului cât si în perioada de monitorizare si pentru care a primit punctaj la 

selectie, devin conditii obligatorii. 

În cazul în care, la verificarea Cererilor de Plata sau în perioada de monitorizare, se constata 

ca aceste conditii nu se respecta, platile vor fi sistate, iar contractul va fi reziliat. 

ATENTIE! Partea din investitie inclusa în proiect cu cheltuieli neeligibile nu este luata în 

considerare la scorarea criteriilor de selectie. 

Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi 

aceeaşi valoare, vor primi finanţare proiectele care au inglobate actiuni care contribuie la 

imbunatatirea calitatii mediului inconjurator (actiuni de mediu prevazute in strategia de 

dezvoltare locala ). 

 

Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea 

Ampoiului – Valea Muresului” publicata pe site-ul www.galvam.ro 
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Submasura 125 a 

Nr. 

Crt. 

 
Criterii de selecţie 

 
Punctaj 

 Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri unciare - a1:                     

Punctaj maxim: 100 puncte 

 

 

 

 

1 

Proiectele de irigatii:  

 

-la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau are un 

proiect la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat; 

Mentiune: Vor fi punctate si acele proiecte pentru care alimentarea cu apa a 

punctelor de livrare a OUAI/FOUAI se face direct de la sursa. Lista OUAI/FOUAI 

cu amenajari de irigatii la care alimentarea cu apa a punctelor de livrare se face 

direct de la sursa se regaseste în Anexa 13 la Ghidul Solicitantului. Aceasta 

prevedere va fi luata în considerare si aplicata începând cu sesiunea mai 2011 sub 

rezerva transmiterii oficiale catre Comisia Europeana, pâna la data lansarii 

sesiunii, a propunerii de modificare a PNDR în vederea introducerii acestei 

prevederi în criteriul de selectie 1 de la componenta a1 si, ulterior, a aprobarii 

acesteia de catre Comisie. 

• la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare, sau 

un proiect la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si 

demonstrat în documentele anexate (adeverinta de la ANIF sau alt detinator de 

infrastructura primara completata cu toate elementele solicitate prin formular). 

Daca în Adeverinta de la ANIF sau alt furnizor de apa pentru irigatii nu este 

completata denumirea proiectului în baza caruia s-a efectuat sau se va efectua 

modernizarea, nu se acorda punctaj. 

Maxim 
15 

15 

 

 

 

 

12 

 

 

 

2 

 

Proiecte de irigatii în zonele cu incidenta crescuta a secetei  

                                  Indicele de ariditate: 

Maxim 

15 

0 - 23,000 15 

23,001- 24,000 14 

24,001 – 25,000 13 

25,001 – 26,000 12 

26,001 – 27,000 11 

27,001 – 28,000 10 

peste 28,000 9 

Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate  pe 

localitati. 
 

 

 

 

 

Proiecte cu grad de utilizare a suprafetei de udare cât mai ridicat (% din suprafata 

udata prin proiect din suprafata totala care poate fi udata prin punctul/le de livrare 

respectiv/respective)  

                                                   peste 85,01% 

Maxim 

20 

20 

80,01 – 85,00% 18 

75,01 – 80,00% 16 

70,01 – 75,00% 14 

65,01 – 70,00% 12 
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3 60,01 – 65,00% 10 

55,01 – 60,00% 8 

50,01 - 55,00% 6 

sub 50,00% 4 

Precizare: Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul 

gradului de utilizare a suprafetei de udare, în baza Studiului de Fezabilitate/ 

Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. 

Atentie! 

- Daca solicitantul nu prezinta informatiile necesare pentru calculul gradului de 

utilizare a suprafetei de udare, nu se acorda punctaj. 

 

4 

GAL 
Proiectele in acord cu obiectivele strategice de dezvoltare definite in plan de 

dezvoltare locala al GAL VA-VM 

 Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate 

 

25 

 

5 

GAL 

Proictele ce cuprind si  o componenta de mediu, care sa asigure perspectiva de 

dezvoltare durabila a zonei  

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si  

demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

 

25 

 Infrastructura de acces - a2: 

Punctaj maxim: 100 puncte 
 

 

 

 

 

1 

Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu 

a) - acces la alti agenti economici 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent 

si demonstrat atât în Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 

Lucrarilor de Interventii (parti scrise si desenate), cât si în HCL ca obiective 

deservite de investitie. Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste, pe 

lânga exploatatii agricole (sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale 

agentilor economici, altii decât cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de 

acces propriu al acestora. 

În planul de amplasare în zona sau în planul de situatie, trebuie marcat 

amplasamentul agentilor economici deserviti de investitie. 

Maxim 

15 

10 

b) - acces la alte cai de comunicatie (drumuri comunale, judetene, 

nationale si europene); 

Punctarea se face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat în 

Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (parti 

scrise si desenate). Conditia este îndeplinita numai daca se demonstreaza accesul 

direct (intersectie) la alte cai de comunicatie. 

 

   15 

Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu 

poate fi cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie. 
 

 

 

2 

Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cât mai mare 

 

≥ 500,01 ha 

Maxim  

25 
500,00 ha - 450,01ha 23 

450,00 – 400,01 ha 21 

400,00 – 350,01 ha 19 

350,00 – 300,01 ha 17 

300,00 – 250,01 ha 15 

http://www.galvam.ro/
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250,00 – 200,01 ha 13 

200,00 – 150,01 ha 11 

150,00 – 100,01 ha 9 

≤ 100 ha 7 

Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata 

pâna la o limita fizica. Aceasta limita fizica este considerata un alt drum de 

exploatare, drum public, padure, ape, imobile, cale ferata). Punctarea se va face 

conform justificarii din Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare a 

Lucrarilor de Interventii (piese scrise si piese desenate) si pe baza suprafetei 

agricole deservite, mentionata în hotarârea consiliului/iilor local/e. 

În piesele desenate ale SF/ DALI se vor marca distinct suprafetele deservite. 

 

3 Cai de acces proiectate în urma unui plan de comasare si reparcelare 

Nu se aplica 

0 

 

4 

 

Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe 

drumurile europene, nationale si judetene 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de 

Interventii. 

Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate/ Documentatia 

de Avizare a Lucrarilor de Interventii (piese scrise si desenate) se demonstreaza ca 

drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform 

formulei: 

Maxim 

10 

puncte 

X* (punctaj obţinut) = (L segment drum European/ l drumuri din proiect) *10  Maxim 

10 

puncte 

X* (punctaj obţinut) = (L segment drum national/ l drumuri din proiect)*8 

 

Maxim 

8 

puncte 

X* (punctaj obţinut) = (L segment drum judetean/ l drumuri din proiect) *6 Maxim 

6 

puncte 

În formulele de mai sus s-au utilizat urmatoarele prescurtari: 

Lsegment drum european = lungimea segmentului de drum European de pe care se 

preia traficul agricol prin ruta alternativa 

Lsegment drum national = lungimea segmentului de drum national de pe care se 

preia traficul agricol prin ruta alternativa 

Lsegment drum judetean = lungimea segmentului de drum judetean de pe care se 

preia traficul agricol prin ruta alternativa 

l drumuri din proiect = lungimea totala a drumurilor propuse prin proiect 

Nota 

* Scorul obtinut aplicând formula de mai sus, se va calcula cu doua zecimale. 

Nu se acorda punctaj decât pentru una din cele trei variante de rute alternative, 

punctajul neputând fi cumulat. 

În situatia în care lungimea segmentului de drum judetean, national sau 

european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin 

proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumurilor din proiect, se 

acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face 
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preluarea. 

 Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele 

conditii în ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect: 

• Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 

150% din lungimea rutei alternative. 

• Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa 

fie realizata prin proiect, iar diferenta poate fi asigurata prin drumuri publice, altele 

decât cele de pe care se preia traficul agricol (europene, nationale sau judetene), 

indiferent de clasificare si stadiul lor de modernizare. 

Punctajul se va calcula numai pentru o singura categorie de drum (european, 

national, judetean), iar în acest sens, în SF/DALI se vor indica: 

• Categoria de drum (E/ N/ J) si lungimea segmentului de drum de pe care se preia 

traficul; 

• Lungimea rutei alternative; 

• Lungimea drumurilor propuse a se realiza prin proiect. 

Daca în SF/ DALI nu sunt prezentate toate informatiile care sa conduca la 

posibilitatea aplicarii conditiilor si formulelor de mai sus, nu se acorda punctaj. 

5 

GAL 

Proiectele in acord cu obiectivele strategice de dezvoltare definite in plan de 

dezvoltare locala al GAL VA-VM 

 Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent 

 si demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

25 

6 

GAL 

Proictele ce cuprind si  o componenta de mediu, care sa asigure perspectiva de 

dezvoltare durabila a zonei  

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent  

si demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

25 

Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat  este 35 puncte 

 

Submăsura 125 b 
 

Numai proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie menţionate în 

Fişa Măsurii, iar sistemul de punctare este urmatorul: 

Nr ctr. Criterii de selectie 

                                            Punctaj maxim: 100 puncte 

Punct
aj 

1         Tipuri de lucrari: 

- drumuri forestiere 

15 

- funiculare 10 

- cai ferate forestiere 3 

Punctarea se va face conform Studiului de fezabilitate /Documentatiei de Avizare a 

 Lucrarilor de Interventii, în ordinea prioritatilor stabilite prin fisa masurii. 
 

2 Amplasamentul investitiei (altitudinea): 

 

 

-   zona de munte 

Maxim 

15 

15 
-   zona de deal 10 
-   zona de câmpie 5 

Punctarea se va face conform amplasarii investitiei pe raza administrativa a  

http://www.galvam.ro/
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localitatii din una din zonele de câmpie, deal, munte mentionate în Anexa 11 – 

Studiul privind lista localitatilor cu încadrarea în zone geografice, elaborat de 

ICPA. 

În cazul în care o localitate s-a desprins din alta localitate si nu se regaseste în 

Anexa 11, se ia în considerare încadrarea localitatii din care s-a desprins. 

 

 

 

3 

Proprietatea majoritara a terenurilor forestiere servite de infrastructura: 

 

 

- Proprietari privati si asociatii ale acestora 

Maxim

15 

15 

- Consilii locale 10 
- Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA 5 

Punctarea se va face în functie de proprietatea majoritara asupra padurilor  

accesibilizate de infrastructura care face obiectul proiectului, în baza Studiului de 

fezabilitate/Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii si a documentelor emise de 

solicitant (HCL, Decizie etc.). 

Pe hartile amenajistice ale padurilor deservite de drumul/rile din proiect se vor  

marca suprafetele pe tipuri de proprietati. Daca documentele justificative nu  

evidentiaza tipurile de proprietate asupra padurilor, nu se acorda punctaj. 

 

 

 

4 

În cazul drumurilor forestiere, prioritate vor avea drumurile care deservesc 

suprafata de padure cea mai mare 

                                                                

  

                                                                 ≤ 500 ha 

Maxim 

30 

5 

500,01 - 600 ha 6 

600,01 - 700 ha 7 

700,01 – 800 ha 8 

800,01 – 900 ha 9 

900,01 – 1000 ha 10 

1000,01 – 1100 ha 11 

1100,01 – 1200 ha 12 

1200,01 – 1300 ha 13 

1300,01 – 1400 ha 14 

1400,01 – 1500 ha 15 

1500,01 – 1600 ha 16 

1600,01 – 1700 ha 17 

1700,01 – 1800 ha 18 

1800,01 – 1900 ha 19 

1900,01 – 2000 ha 20 

2000,01 – 2100 ha 21 

2100,01 – 2200 ha 22 

2200,01 – 2300 ha 23 

2300,01 – 2400 ha 24 

2400,01 – 2500 ha 25 

2500,01 – 2600 ha 26 

2600,01 – 2700 ha 27 

2700,01 – 2800 ha 28 

2800,01 – 2900 ha 29 
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≥ 2900, 01 ha 30 

Punctarea se va face conform Studiului de Fezabilitate, a extraselor din 

amenajamentul silvic (parti scrise si desenate), în functie de suprafetele de 

padure accesibilizate de drumul forestier. 

Calculul nu include alte suprafete deservite de drum, care nu sunt incluse în 

amenajamentele silvice. 

Daca în piesele desenate ale SF/DALI, extrasele din amenajamente si hartile 

amenajistice nu sunt prezentate si marcate suprafetele de padure deservite, 

nu se acorda punctaj. 

 

 

5 

GAL 

Proiectele in acord cu obiectivele strategice de dezvoltare definite in plan de 

dezvoltare locala al GAL VA-VM 

 Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 

 demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

 

10 

 

6 

GAL 

Proictele ce cuprind si  o componenta de mediu, care sa asigure perspectiva de 

dezvoltare durabila a zonei  

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si  

demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

 

15 

 
Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat  este 
 30 puncte 

 

Submasura 125 c       

Nr. 
Ctr. 

Criterii de selectie Punctaj 

C1 Proiecte pentru refacerea infrastructurii de protectie împotriva inundatiilor, 

afectate de evenimentele din anul 2010 

Maxim 

100 

puncte 

 

1 

Gradul de afectare, calculat ca pondere a suprafetelor agricole si/sau silvice 

afectate de inundatiile din 2010, din suprafata totala agricola si/ sau silvica a 

comunei 

Maxim 

45 

puncte 

Se calculeaza punctajul înmultind raportul dintre suprafata agricola si/ sau 

silvica afectata de inundatii în anul 2010 (cumulat pentru toate evenimentele 

înregistrate) si suprafata totala agricola si/ sau silvica de pe raza administrativa a 

comunei, cu 45, calculat cu doua zecimale, nu mai mult de 45 puncte:(A/B)*45 

A – suprafata agricola si/sau silvica totala afectata de inundatiile din anul 2010 

(cumulat pentru toate evenimentele înregistrate) 

B – suprafata totala agricola si/sau silvica de pe raza administrativa a comunei 

 

2 Proiecte care apara suprafetele agricole si/ sau silvice din cel putin doua 

localitati rurale 

5 

puncte 

3 

GAL 

Proiectele in acord cu obiectivele strategice de dezvoltare definite in plan de 

dezvoltare locala al GAL VA-VM 

 Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent 

 si demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

25 

puncte 
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4 

GAL 

Proictele ce cuprind si  o componenta de mediu, care sa asigure perspectiva 

de dezvoltare durabila a zonei  

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent  

si demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

25 

puncte 

C2 Proiecte pentru prevenirea inundatiilor Maxim: 

100 

puncte 

 

1 

Clase de vulnerabilitate la inundatii stabilite la nivel UAT 

Punctajul se va calcula prin cumularea punctelor pentru: 

Maxim: 

45 

puncte 

 Numarul evenimentelor înregistrate în perioada 2005 – 2010 (inclusiv) 

Pentru fiecare eveniment înregistrat de CJSU se va acorda 1 punct, nu mai mult 

de 25 puncte. 

Evenimentele – inundatiile, vor fi certificate de Comitetul Judetean pentru 

Situatii de Urgenta 

Maxim 

25 

puncte 

Suprafata agricola si/sau silvica afectata de inundatii în perioada 2005 – 2010 

(inclusiv) 

Se calculeaza punctajul înmultind raportul dintre cea mai mare suprafata agricola 

si/ sau silvica afectata de inundatii - un singur eveniment în anii 2005 - 2010 si 

suprafata totala agricola si/ sau silvica de pe raza administrativa a comunei, cu 

20, calculat cu doua zecimale, nu mai mult de 20 puncte. (A/B)*20 

A – suprafata agricola si/sau silvica afectata de inundatii în anii 2005- 2010 (cea 

mai mare suprafata afectata într-un singur eveniment)  

B - suprafata totala agricola si/sau silvica de pe raza administrativa a comunei 

Maxim 

20 

Puncte 

2 Proiecte care apara suprafetele agricole si/sau silvice din cel putin 

doua localitati rurale 

5 

Puncte 

3 

GAL 

Proiectele in acord cu obiectivele strategice de dezvoltare definite in plan de 

dezvoltare locala al GAL VA-VM 

 Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent 

 si demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

25 

puncte 

4 

GAL 

Proictele ce cuprind si  o componenta de mediu, care sa asigure perspectiva 

de dezvoltare durabila a zonei  

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent  

si demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

25 

puncte 

Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat  este 30 

puncte  

 

Important! 

Pentru proiecte care includ atât investitii în lucrari de refacere a infrastructurii afectate de  

inundatiile din 2010, cât si lucrari de prevenire împotriva inundatiilor, se va puncta investitia 

majoritara valoric din cadrul proiectului. 

Suprafetele agricole si/sau silvice afectate de inundatiile din anii 2005-2010 (inclusiv) care se 

includ în formula de calcul al punctajului pentru punctul 1 al fiecarei componente vor fi cele 

mentionate în Documentul 11 – Document de la Institutia Prefectului. 

Suprafata totala agricola si/sau silvica de pe raza administrativa a comunei este cea specificata 

în documentul 7 – de la Directia Judeteana de Statistica. 

În situatia în care nu exista documentele justificative, nu se acorda punctaj. 
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Criterii de departajare 

Departajarea proiectelor cu punctaj egal se va realiza în functie de cea mai mare suprafata de 

teren agricol si/ sau silvic afectata de inundatii care urmeaza sa fie aparata de lucrarile 

realizate prin proiect, respectiv în ordinea descrescatoare a celui mai mare numar de hectare 

afectate de inundatii, înregistrate într-un singur eveniment în perioada 2005 – 2010 (inclusiv) 

si care vor fi aparate de lucrarile realizate prin proiect. 

 

 

Data si modul de anuntare a rezultatelor: 

Anuntarea rezultatelor se va face prin notificarea in scris a solicitantilor si publicarea 

Raportului de Selectie pe pagina web a GAL-ului  dupa finalizarea evaluarii. 

GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de 

sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi şi aproba Raportul Intermediar de Selectie 

Solicitanţii, după consultarea Raportul Intermediar de Selectie au posibilitatea de a depune 

contestaţii. 

 

Contestaţiile vor putea fi depuse la GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului unde a fost 

depus proiectul, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, sau 10 zile de la 

afişarea pe site a Raportul Intermediar de Selectie.  

Contestaţia depusă trebuie să fie însoţită de Notificare şi de documente justificative.  

Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită la nivelul GAL Valea Ampoiului-

Valea Mureșului. După soluţionarea contestaţiilor, se va întocmi si aproba Raportul final de 

selecţie de către Comitetul de selecţie care va fi publicat pe site-ul www.galvam.ro. 

 

Date de contact pentru informatii suplimentare:  

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com  

Telefon/fax : 0258760480; 

Barsan Constantin:0744636591; 

Cristea Maria : 0744333041;  0764073755 

sau 

la sediul  GAL din comuna Vintu de Jos , str. Lucian Blaga , nr. 20 ,  judeţul Alba 

în intervalul orar: 10.00 – 14.00 
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