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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 M7/DI6B - V04/AUGUST 2022 
la Secţiunea 9: Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finanţare, 
subsectiunea 9.2 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare. 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora 
Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, 
inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt mentionate in ghidul solicitantului 
aferent M7/DI6B – V04/AUGUST 2022, la Secţiunea 5 - Conditii minime obligatorii pentru 
acordarea sprijinului.  

Pentru transparenta procesului de evaluare si selectie a proiectelor, pe pagina de 
internet a GAL „Valea Ialomiţei”, www.valeaialomiteigal.ro - sectiunea Finantare 
Proiecte, se regasesc publicate toate fisele de evaluare care se intocmesc la nivel de 
GAL, respectiv: 

 E1.1LGAL Fișa de verificare a conformităţii proiectului, inclusiv metodologia de 
verificare aferenta; 

 E1.2LGAL Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului, inclusiv 
metodologia de verificare aferenta; 

 E1.3LGAL Fișa de verificare pe teren a proiectului, inclusiv metodologia de 
verificare aferenta; 

 E1.4LGAL Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului, inclusiv 
metodologia de verificare aferenta. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 
Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este descrisa in cadrul 
capitolelor 5 si 7 din Procedura de evaluare si selectie a proiectelor,  document 
disponibil pe pagina de internet a GAL „Valea Ialomiţei”, www.valeaialomiteigal.ro - 
sectiunea Finantare Proiecte. 
 
 
 
 

http://www.valeaialomiteigal.ro/
http://www.valeaialomiteigal.ro/
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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. 
Principiul de Selecție Criteriul de Selecție Punctaj 

1. 

 

Principiul prioritizării investiţiilor care 
identifică soluţii inovatoare (de ex: 
eficienţă energetică şi promovarea 
energiei din surse regenerabile) 

CS 1 Proiecte care prevad investiții 
care identifica solutii inovatoare 

15 

2. 

Principiul prioritizării investiţiilor în 
funcţie de contribuţia la atingerea 
indicatorilor de monitorizare specifici 
domeniului de intervenţie (populaţie 
netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătăţite) 

CS 2 Proiecte care deservesc 
comune cu o populație cât mai mare 

Maxim 
35 

- Pana la 3.000 locuitori 20 

- Peste 3.000 locuitori 35 

3. 

Principiul rolului multiplu în sensul 
accesibilizării agenţilor economici, a 
zonelor cu potenţial economic şi 
turistic, accesibilizarea altor investiţii 
finanţate din fonduri europene 

CS 3.1 Proiecte care faciliteaza acces 
direct în zone cu potențial economic 

Maxim 
15 

- Comune cu un coeficient sub 
0,4000 

5 

- Comune cu un coeficient cuprins 
intre 0,4000 -0,5000 

10 

- Comune cu un coeficient mai mare 
de 0,5000 

15 

CS 3.2 Proiecte care faciliteaza acces 
direct la zonele cu potențial turistic 

10 

CS 3.3 Proiecte care faciliteaza 
accesibilizarea directă a altor 
investiții finanțate din fonduri 
europene cu valoare mai mare de 
500.000 € 

Maxim 
15 

4. Principiul prioritizării proiectelor care CS 4 Proiecte care conduc la 5 
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conduc la creşterea atractivităţii 
teritoriului 

creşterea atractivităţii teritoriului 

5. 

Principiul prioritizarii investitiilor care 
se adreseaza beneficiarilor directi ai 
masurilor  M8/DI6B sau M9/DI6B din 
cadrul SDL 

CS 5 Proiecte care se adreseaza 
beneficiarilor directi ai masurilor 
M8/DI6B sau M9/DI6B din cadrul 
SDL GAL „Valea Ialomiţei” 

5 

 TOTAL  100 

 
Punctajul total este de max 100 p. 
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. 
Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, 
în cadrul alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, 
departajarea acestora se face în ordinea următoarelor criterii:  CS 2, CS 1, CS 3.1, CS 
3.3, CS 3.2, CS 4, CS 5.  
În situaţia în care şi în urma realizării acestei departajări, se menţine egalitatea, 
criteriul de selecţie pentru proiectele cu acelaşi puntaj este în ordinea depunerii 
proiectelor. 
ATENTIE! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse 
odată cu Cererea de finanțare. 
 
Formularul E1.4LGAL Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului, inclusiv 
metodologia de verificare aferenta, este disponibila pe pagina de internet a GAL Valea 
Ialomiţei”, www.valeaialomiteigal.ro - sectiunea Finantare Proiecte. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 
solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) 
După încheierea procesului de evaluare şi selecţie şi după caz, a celei de departajare, 
Comitetul de Selecţie a Proiectelor va emite un Raport de Selecţie Intermediar, în care 
vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, 
valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut 
pentru fiecare criteriu de selecţie. 
GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin 
publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar. 

http://www.valeaialomiteigal.ro/
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Notificările vor fi transmise de GAL  prin fax/posta/email/personal, cu confirmare de 
primire din partea solicitanţilor. Notificările transmise solicitanţilor trebuie să conţină 
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. 
GAL va publica Raportul de Selecţie Final pe pagina de web proprie cel târziu în ziua 
următoare aprobării Raportului de Selecţie. 
În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecţie Final, GAL va 
notifica solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie, cu excepţia 
solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca urmare a aprobării raportului de selecţie 
intermediar. 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 
Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni pana vineri, in intervalul 
orar  8:00-16:00, la  sediul  GAL „Valea Ialomiţei”  din Comuna  Doiceşti, sat Doiceşti, 
str. Coloniei, nr. 12, parter ( în incinta Casei de Cultură),  judeţul Dâmboviţa,  prin 
telefon/fax 0245.229.343 sau e-mail: valeaialomiteigal@yahoo.ro. 
 

Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea 
plăților) 
Odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declaratiei pe propria raspundere, 
beneficiarul isi ia angajamentul, ca: 
 va informa GAL cu privire la sumele autorizate si rambursate in cadrul proiectului, 

pentru toate cererile de plata aferente proiectului, dupa primirea de la AFIR a 
Notificarii cu privire la confirmarea plații, in termen de maximum 5 zile. 

 va furniza Asociatiei Grupul de Actiune Locala „Valea Ialomiţei” orice document 
sau informatie in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de 
monitorizare aferenti proiectului. 

 Având în vedere precizările din Nota DGDR – AM PNDR nr. 201451/18.07.2022 
privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, administrativă, anul 2022 a 
Asociaţiei GAL „Valea Ialomiţei”, pentru proiectele depuse în cadrul M7/DI6B 
beneficiarul trebuie să aibă în vedere faptul că: 
 

 termenul  maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2025; 
 

       termenul de depunere a ultimei cereri de plată este 30.09.2025. 
 

mailto:valeaialomiteigal@yahoo.ro

