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Varianta simplificată. 

 

Apel de selecție măsura M 4/2A 

Data publicării: 15.05.2018 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:  M 4/2A: II/2018   

GAL MMTMM anunță lansarea sesiuni a II-a de  depuneri de proiecte din anul 2018 pentru Măsura 

4/2A ,,Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000” în perioada 15.05.2018 – 

15.06.2018.   

Fondurile disponibile pentru Măsura 4/2A ,,Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 

2000” sunt de 72013 Euro. 

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minim 25.000 de euro și maximum 120.000 de euro 

(sumă nerambursabilă).  

Depunerea proiectelor pentru măsura 4/2A se va face la sediul social al  GAL MMTMM, din sat Sălciua 

de Jos nr. 62, comuna Sălciua, judeţul Alba, în intervalul orar: 9.00 – 13.00. 

Termenul limită de depunere pentru această sesiune este : vineri, 15 iunie 2018, ora 1300. 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM. Solicitantul finanțării 

trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului 

Solicitantului aferent Măsurii 4/2A din SDL GAL MMTMM, versiunea1 (www.galmmtmm.ro). 

Beneficiarii măsurii sunt: 

Agricol  

 Unităţi administrativ-teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora constituite conform legilației 

naționale în vigoare.  

Silvic  

 Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de pădure şi/sau asociaţiile 

acestora conform legislației în vigoare;  

 Unități administrativ-teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure, conform 

legislației în vigoare;  

 Administratorul fondului forestier, proprietate publică a statului, conf. legislației în vigoare. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului vor fi 

în conformitate cu cerințele fișei măsurii 4/2A  din SDL GAL MMTMM 2014-2020 și cu Ghidul 

solicitantului aferent măsurii 4/2A  în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, existente pe 

www.galmmtmm.ro. 

Rezultatul procedurii de selecţie va fi adus la cunoștintă prin notificări transmise solicitanților de 

către GAL MMTMM. 

Raportul de Selecție va fi publicat pe site-ul www.galmmtmm.ro şi la sediul GAL MMTMM. 

Date de contact pentru informații suplimentare:  

www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , Telefon/fax : 0258813947;  

Moisă Vasile: 0722727173; Baciu Coriolan: 0744560815 

La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților, la sediul GAL MMTMM, varianta electronică       

(suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii. 

 

Președinte                                                                       Secretar 

Gog Vasile                                                                       Ignat George Adrian 

 

http://www.galmmtmm.ro/
http://www.galmmtmm.ro/
http://www.galmmtmm.ro/
http://www.galmmtmm.ro/
mailto:galmmtmm@yahoo.com
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Varianta detaliată 

Apel de selecție măsura M 4/2A 
Data publicării: 15.05.2018 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:  M 4/2A: II/2018    

GAL MMTMM anunță lansarea sesiuni a II-a de  depuneri de proiecte din anul 2018 pentru Măsura 

4/2A ,,Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000” în perioada 15.05.2018 – 

15.06.2018.   

Fondurile disponibile pentru Măsura 4/2A ,,Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 

2000” sunt de 72013 Euro. 

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minim 25.000 de euro și maximum 120.000 de euro 

(sumă nerambursabilă).  

Depunerea proiectelor pentru măsura M4/2A se va face la sediul social al  GAL MMTMM, din sat 

Sălciua de jos nr. 62, comuna Sălciua, judeţul Alba, în intervalul orar: 9.00 – 13.00. 

Termenul limita de depunere pentru această sesiune este : vineri 15 iunie 2018, ora 1300.  

Beneficiarii măsurii: 

Agricol  

 Unităţi administrativ-teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora constituite conform legilației naționale în 

vigoare.  

Silvic  

 Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de pădure şi/sau asociaţiile 

acestora conform legislației în vigoare;  

 Unități administrativ-teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure, conform legislației 

în vigoare;  

 Administratorul fondului forestier, proprietate publică a statului, conf. legislației în vigoare. 

Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site ul  GAL MMTMM (www. 

galmmtmm.ro) la momentul lansării apelului de selecție în format editabil. Cererile de finanțare vor fi 

cele aferente SubMăsuri 4.3 din PNDR 2014 2020, adaptate de  GAL MMTMM corespunzător 

informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii 4/2A din SDL  GAL MMTMM 2014-2020 selectată 

de către DGDR – AM PNDR.   

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului vor fi 

în conformitate cu cerințele fișei măsurii 4/2A din SDL GAL MMTMM 2014-2020 și cu Ghidul 

solicitantului aferent măsurii 4/2A  în vigoare la momentul lansării apelului de selecție , existente pe 

www.galmmtmm.ro. 
Pentru acordarea sprijinului financiar prin PNDR, trebuie respectate următoarele condiţii minime 

obligatorii:   

 

http://www.galmmtmm.ro/
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 investitia trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL; 

 drumul existent trebuie sa fie in domeniul public al UAT-ului; 

 solicitantul trebuie sa faca dovada ca investitia se regaseste in amenajamentul silvic, iar in cazul 

modernizarii drumului forestier, acesta sa se regaseasca in inventarul detinatorului. 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură.   

 Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza informaţiilor din Studiul de 

Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare 

(HG nr. 28/2008 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), precum și în baza Certificatului de Urbanism.   

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.   

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza Certificatului de înregistrare Fiscală şi/sau Actului 

de înfiinţare şi statutul ADI ului, încheierea privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 

rămasă definitivă/a Certificatului de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, a declaraţiei pe 

proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.    

 Se vor verifica documentele 6.1; 6.2 şi 6.2.1 (în cazul ADI), menţionate la cap. 12: Documente 

necesare întocmirii cererii de finanţare și declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind 

datoriile fiscale restante din cererea de finanțare.   

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta 

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în 

cap. 8.1 din PNDR.    

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea existenţei declarației pe propria răspundere a 

solicitantului la depunerea Cererii de finanțare, cu privire la prezentarea documentului de mediu emis 

de autoritatea competentă, la momentul contractării.   

 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreţinerea investiţiei 

pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată.   

Drumurile sau terenurile agricole pe care se vor amplasa investiţiile noi, trebuie să fie incluse în 

domeniul public al unităţii administrative pe teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi clasificate 

în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare; nu sunt eligibile investiţiile amplasate pe terenuri 

care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate sau ale unor litigii.  

Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza Hotărârii Consiliului Local/Hotărârilor 

Consiliilor Locale pentru implementarea proiectului, conţinând următoarele puncte (obligatorii):   

• lucrările vor fi prevăzute  în bugetul/ele local/e 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 deservite de investiţie;   

• agenții economici (agricoli și non agricoli), obiective turistice și agroturistice, deserviți direct de 

investiție (număr și denumire);   

• angajamentul privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiţia realizată prin proiect.           

Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția.   
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Îndeplinirea acestui criteriu se va face în baza verificării următoarelor documente de la     pct. 3.1 si 

daca este cazul documentul 3.2, mentionate la cap. 12: Documente necesare întocmirii cererii de 

finanţare :   

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al UAT/UAT  urilor, întocmit conform legislaţiei 

în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia/acestora (copie Monitor Oficial) și, 

dacă este cazul, a documentelor de modificare ulterioară a acestuia.   

         Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.   

Îndeplinirea acestui criteriu se va face în baza informațiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare (HG nr.28/2008 privind 

aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico  economice aferente investiţiilor publice, precum 

şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de 

intervenţii), precum şi în baza Planşelor atașate.  Criteriul este îndeplinit dacă investiția este racordată la 

un drum public existent, indiferent de clasificarea și stadiul de modernizare a acestuia/acestora, conform 

O.G. 43/1997, republicată 

Rezultatul procedurii de selecţie va fi adus la cunoștintă prin notificări transmise solicitanților de 

către GAL MMTMM. 

Raportul de Selecție va fi publicat pe site-ul www.galmmtmm.ro şi la sediul GAL MMTMM. 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din SDL GAL MMTMM 2014-2020, publicată pe 

site-ul www.galmmtmm.ro.  

Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în 

cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 4/2A din SDL GAL MMTMM cât și cele din Fișa 

măsurii 4/2A (www.galmmtmm.ro), în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL 

MMTMM. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL MMTMM – selecția proiectelor se va face 

în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute din criteriile de selecție. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos: 

Nr. 

Crt.  

Principii de 

selecţie  
Criterii de selecţie  Punctaj  Observaţii  

Principii generale: max 20 p  

http://www.galmmtmm.ro/
http://www.galmmtmm.ro/
http://www.galmmtmm.ro/


                                             

Grupul de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare-GAL MMTMM,  
Sălciua de Jos nr. 62. Cod poștal 517648, jud. Alba,  

tel. 0722727173, tel/fax 0258813947,  e-mail:galmmtmm@yahoo.com 

1.  

Principiul 

prioritizării 

tipului de 

investiții în 

sensul 

prioritizării 

investițiilor în 

funcție de 

stringența 

nevoii 

1.1 Proiecte  care 

reprezintă soluţii de 

rezolvare a accesului 

în zone izolate 

Se consideră gradul de 

îmbunătăţire a accesului la 

gospodrii sau agenţi 

economici, raportat la 

existenţa sau la calitatea 

drumurilor la data 

depunerii cererii de 

finantare 

max 20 

p  

 Se vor verifica informațiile în:  

Studiile de Fezabilitate /  

Documentațiile de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții/Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei  

 

1) nu exista drum de acces 20 p  

2) drum agricol  de care (de 

pământ) 

15 p  

3) drum forestier de pamant  10 p  

  4) drum  pietruit 

nemodernizat 

5 p  

Principii specifice:  max 80 p  

2.  

Principiul 

conectivității 

în vederea 

asigurării 

legăturii cu 

principalele căi 

rutiere și alte 

căi de transport  

Investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătură cu 

principalele căi rutiere şi / sau feroviare şi / sau căi navigabile: max 24 p  

2.1 naţionale 10 p 

Intersecţia cu drumuri naţionale 

astfel clasificate, conform HG nr. 540 

/ 2000, modificată, completată şi 

republicată  

Se vor verifica informațiile în:  

Studiile de Fezabilitate /  

Documentațiile de Avizare pentru  

Lucrări  de Intervenții 

 

2.2 judeţene  7p  

Intersecţia cu drumuri judeţene 

astfel clasificate, conform HG nr. 540 

/ 2000, modificată, completată şi 

republicată  

Studiile de Fezabilitate /  

Documentațieile de Avizare pentru  

Lucrări  de Intervenții  
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 2.3 comunale  4 p  

Intersecţia cu alte drumuri 

comunale astfel clasificate, conform 

HG nr. 540 / 2000, modificată, 

completată şi republicată.  

  

Se vor verifica informațiile în:  

Studiile de Fezabilitate /  

Documentațieile de Avizare pentru  

Lucrări  de Intervenții  

 

2.4 feroviare, forestiere  3 p  

Accesul direct (nemijlocit) la gări, 

halte sau puncte oprire aparţinând 

infrastructurii feroviare, drumuri 

forestiere modernizate 

Atenţie !  

Se va depune document emis de 

deținătorul infrastructurii feroviare  

 

 

    din care reiese ca punctele de acces 

(oprire, staţionare) specificate în 

proiect trebuie să se afle în stare de 

funcţionare.  

 

3.  

Principiul 

rolului 

multiplu în 

sensul 

accesibilizării 

agenților 

economici, a 

zonelor 

turistice, a 

investițiilor 

sociale, 

educație și 

cultură și în 

situri Natura 

2000.  

Proiecte care prevăd căi de acces cu rol multiplu: max 30 p  

3.1 acces direct în zone cu 

potențial economic  

conform „Studiului privind 

stabilirea potențialului 

socio-economic de 

dezvoltare al zonelor 

rurale”, Anexa 8, după 

cum urmează:  

  

coeficient comună 
_______________________    

x 10  

           0.6648  

  

Rezultatul va fi exprimat de 

un număr cu 4 zecimale  

max 10 p  

  

Se calculează prin raportul dintre 

coeficientul corespunzător comunei 

comună- înmulţit cu 10, raportat la 

cel mai mare coeficient - 0.6648- 

înscris în tabel (poziţia 1)    

În cazul ADI, coeficientul comuna 

se calculeaza prin media 

coeficienților comunelor deservite de 

investiție și care fac parte din ADI  
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3.2 acces direct la zonele  

cu potențial turistic  
5 p  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 142 / 2008 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului 

naţional Secţiunea a VIII-a zone cu 

resurse turistice, aprobata prin Legea 

nr. 190 / 2009.   

3.3 acces direct la 

exploataţii agricole sau 

silvice  

 8 p  

- la investiții sociale se includ:  

cămine / centre de îngrijire bătrâni, 

centre de zi de tip after-school, creşe 

etc.  

- la investiții de interes public se 

includ:  centre de informare 

turistică parcuri, spitale, centre 

medicale, cabinete medicale, scoli, 

licee, gradinite , târguri, pieţe, 

clădiri de cult, cimitire, etc  

(Se va puncta cu 2 puncte / obiectiv, 

maximum 8 puncte)  

3.4 acces direct la zonele  

cu potențial turistic în 

siturile Natura 2000     7 p  

In Studiul de Fezabilitate/  

Documentaţia  de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenţii se va prezenta 

situaţia acesului in siturile Natura 

2000 de pe raza comunei. 

 

 

4.  

Principiul 

prioritizării 

investițiilor care 

vin în 

completarea 

celor finanțate 

prin SDL GAL 

MMTMM sau 

alte surse de 

finanţare 

europene 

4.1 Proiecte  care vin în 

completarea celor 

finanțate prin SDL GAL 

MMTMM (M6.1/2A - 

Dezvoltarea fermelor  

zootehnice, M6.2/6A - 

Dezvoltarea 

întreprinderilor, M7.2/6B 

Infra structura pentru 

serviciile locale de bază, 

M16.1/2A Cooperare 

pemtru crestere 

competitivității agriculturii 

si M16.2/6B Cooperare 

pentru dezvoltare prin 

patrimoniu local), PNDR, 

POR și  POIM la data 

max 6 p  Se vor verifica informațiile în:  

Studiile de Fezabilitate /  

Documentațiile de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții/Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei  

-  
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depunerii cererii de 

finantare 

1) drum de acces pentru 

minimum 3 proiecte 

6 p  

2) drum de acces pentru 

minimum 2 proiecte 

4 p  

3) drum  de acces pentru 

minimum 1 proiect 

2 p  

5.  

Principiul 

suprafețelor 

agricole/de fond 

forestier 

deservite 

5.1 Pentru suprafața 

agricolă sau silvică  

deservită mai mică sau 

egală cu 50 ha, nu se 

acordă punctaj; 

pentru fiecare 10 ha 

(întreg) peste 50 ha se 

vor cumula câte 1 

punct, până la 

punctajul maxim de 20 

puncte. Pentru 

suprafețe mai mari de 

250 ha se va acorda 

punctajul maxim de 20 

puncte.  

Sunt punctate acele 

proiecte care deservesc 

direct o suprafaţă 

agricolă delimitată 

până la o limită fizică. 

Această limită fizică 

este considerată un alt   

drum de exploatare, 

drum public, pădure, 

ape, imobile, cale 

ferată.   

max 20 

p  

. Se vor verifica informațiile în:  

Studiile de Fezabilitate /  

Documentațiile de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții/Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei  

 (piese scrise şi piese desenate) şi pe 

baza suprafeţei agricole deservite, 

menţionată în hotărârea/ hotărârile 

consiliului/iilor local/e.  

În piesele desenate ale SF/ DALI se 

vor marca distinct suprafeţele 

deservite.  

-  
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Punctajul total pentru construcţia, extinderea şi / sau modernizarea reţelei de drumuri agricole, 

forestiere sau în situri Natura 2000 este de max. 100 p. 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a fi selectat este de 20 puncte. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor: 

Anunțarea rezultatelor se va face prin notificarea în scris a solicitanților și publicarea Raportului de 

Selecție pe pagina web a GAL MMTMM până cel târziu în data de 31.07.2018. 

Date de contact pentru informații suplimentare:  

www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , Telefon/fax : 0258813947;  

Moisă Vasile: 0722727173; Baciu Coriolan: 0744560815 

 

La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților, la sediul GAL MMTMM, varianta electronică 

(suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii. 

 

Președinte                                                                        Secretar 

Gog Vasile                                                                       Ignat George Adrian 

 

http://www.galmmtmm.ro/
mailto:galmmtmm@yahoo.com

