
 
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” 
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Nr. 642/ 29.11.2018 

ANUNT DE PRELUNGIRE AL APELULUI DE SELECȚIE  

 

MĂSURA M08 – Sustinerea activitatilor cu caracter social în teritoriul GAL „Codrii 

Pașcanilor” 

CODUL MĂSURII : M08 / 6B 

 Varianta detaliată 

 Asociația Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor, cu sediul în comuna Moțca, 

județul Iași, anunță prelungirea apelului de selectie si perioada de depunere a Cererilor de 

finanțare pentru măsura M08 – Sustinerea activitatilor cu caracter social în teritoriul GAL 

„Codrii Pașcanilor”din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a teritoriului GAL 

Codrii Pașcanilor.  

Data lansarii apelului de selectie: 04.07.2018 

Masura lansata prin apelul de selectie: M08 – Sustinerea activitatilor cu caracter 

social în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” 

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 

proiectele se depun până la data de 14.12.2018 ora 12:00 la sediul GAL Codrii Pașcanilor, din 

comuna Moțca, județul Iași. 

Beneficiari eligibili pentru măsura M08 - Sustinerea activitatilor cu caracter social în 

teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”: 

• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

• ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

• GAL - in cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri 

de evitare a conflictului de interese. 

Suma totală alocată pentru Măsura M08 este de 119.466,50 euro, iar valoarea 

maximă eligibilă a unui proiect nu va putea depăși 28.000 euro. 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi maximum 100% 

din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de 

autoritățile publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și 

nu va depăși: 200.000 Euro/proiect 
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Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe 

perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public 

de 200.000 Euro/ beneficiar. 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

•   90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

 
Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii: 
Se vor utiliza Cererea de Finanțare și formularele standard ale Cererii de Finanțare 

adaptate de GAL Codrii Pașcanilor, pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de 
investiție în măsurile din SDL. Acestea pot fi accesate pe pagina de internet 
http://www.galcodriipascanilor.ro  

Modificarea formularului standard al Cererii de Finanțare (eliminarea, modificarea 
secțiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii 
de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. 

 
Documente justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul: 
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea 

proiectului sunt:  

1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, 

avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și 

acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare - doar 

in cazul proiectelor care prevad constructii sau Memoriu justificativ (in cazul dotarilor, 

pentru investitii fara lucrari de constructii montaj).  

2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și 

aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare (in cazul proiectelor 

care prevad constructii).  

3.1 Pentru comune și ADI  

Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform 

legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 

Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României.  

si  

3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la 

inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau 
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clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea 

nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice 

locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii  

și/sau  

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel 

administrat de primarie (dacă este cazul)  

3.4 Pentru ONG-uri  

Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe 

o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii 

de finanţare;  

5. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/ Hotararea Adunarii 

Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte 

(obligatorii):  

• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizarea 

investiţiei; 

• angajamentul solicitantului ca se va acredita ca furnizor de servicii sociale sau ca va asigura 

funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor 

de servicii sociale (in cazul proiectelor sociale si daca este cazul); 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  

• numărul de beneficiari directi deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee 

/ şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe,centre sociale, etc...); 

• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  

• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu GAL si AFIR în 

derularea proiectului;  

• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.  

• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit, in cazul proiectelor care vizează 

infrastructura socială;  

• angajamentul solicitantului ca va asigura sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau 

prin obtinerea finantarii in cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu 

respectarea conditiilor specifice POCU.  

Modelul de hotărâre a consiliului local (Anexa 8) este orientativ! 
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6.1 Certificatul de înregistrare fiscală  

6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / 

Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG  

9. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de iden tificare ale 

băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR 

(denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează 

operațiunile cu AFIR). 

10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică  

sau  

10.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, 

dacă este cazul.  

11. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 

(va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul 

proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de 

finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.  

12. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul 

verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.  

13. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de 

dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului 

de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.  

14. Extrasul din strategia Grupul de Acțiune Locală „Codrii Pascanilor”, care confirma daca 

investiția este în corelare cu strategia aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții 

precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

16. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.  

18. Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale(daca este cazul) 

19. Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Codrii Pascanilor 

toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar;  

20. Declarație prin care beneficiarul își dă acordul ca experții din cadrul GAL să realizeze 

activitatea de verificare și monitorizare, pe toată perioada de realizare și implementare a 

proiectului;  
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21.  Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind  contribuția proiectului la 

obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 mediu, climă și inovare (model GAL) 

(daca este cazul) 

22.  Declarație solicitantului privind CREAREA DE LOCURI DE MUNCA (daca este cazul) 

  23. Alte documente (după caz) ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data 
depunerii Cererii de Finanţare, termenul  de valabilitate al acestora fiind în conformitate 
cu legislaţia în vigoare. 

 

Toate formularele prezentate al căror format este elaborat de GAL pot fi consultate 
și descărcate direct de pe pagina de internet a GAL-ului. 

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca 
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca toate criteriile de conformitate si 
eligibilitate specificate in Ghidul Solicitantului pentru Masura M08, care poate fi consultat 
gratuit la sediul Asociatiei “GAL Codrii Pașcanilor”, comuna Moțca, judetul Iași, cat si pe 
pagina de web: http://www.galcodriipascanilor.ro. 

Solicitantul depune cererea de finanţare în 2 (doua) exemplare 1 original si 1 copie 

certificata conform cu originalul,  însoțite de copii electronice,  la sediul Grupului de Acţiune 

Locală, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii).  

           Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă în partea superioară dreapta, cu 

„ORIGINAL” respectiv „COPIE”. 

 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate 

menționate în ultima versiune a Ghidului Solicitantului aferent acestei măsurii M08: 
 
EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 

solicitanți (de exemplu: certificat de înregistrare fiscală; Certificat de acreditare emis de 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale; dovada existenței în 

teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punct de lucru al furnizorului de servicii sociale; 

actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți; contract de 

parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale). 

EG2 Investiția trebuie sa se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa 

măsurii din SDL; 

Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza informaţiilor din SF/DALI/MJ dupa caz, 

întocmite conform legislaţiei în vigoare.  
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EG3. Solicitantul se angajeaza că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data ultimei plăţi; 

Beneficiarii măsurii de finanțare a infrastructurii educationale/sociale trebuie să asigure 

sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul axei 5 

POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. Se vor 

verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea 

Adunării Generale a ONG. 

EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al acesteia; 

Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea 

Adunării Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenții inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu sau Memoriul Justificativ (dupa caz) 

. 

EG5 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare; 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism) 

Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat 

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG. 

În situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune 

Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza 

PUZ. 

EG6. Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții; 

Documente verificate: Extras din strategia de dezvoltare națională/ regională/ 

județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții. 

EG7. Investiția se realizeaza în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor; 

Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente. 

Documente verificate:  

Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții și 

Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în 

vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a 

Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în 

situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac 

obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, 

solicitantul trebuie să prezinte  
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si 

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în 

sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea 

prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului 

de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare 

către Instituţia Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii). 

sau 

avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat 

de Comună (dacă este cazul) 

sau 

Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, 

servitute/ contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o 

perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG. 

EG8. Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de 

Dezvoltare Locală GAL „Codrii Pașcanilor” 

Extrasul din Strategia Grupului de Acțiune Locală „Codrii Pascanilor”, care confirma daca 

investiția este în corelare cu strategia aprobată, corespunzătoare domeniului de intervenție. 

EG9. Se impune ca ulterior finanțării proiectelor de infrastructură socială, beneficiarul să 

asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finanțare, recomandabil 

prin accesarea Obiectivului Specific 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020 

Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției 

Proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure funcționarea prin operaționalizarea 

infrastructurii de  către  o  entitate  acreditată  ca  furnizor  de  servicii  sociale;  

Beneficiarii  măsurilor  de  finanțare  a infrastructurii sociale trebuie să asigure 
sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării din cadrul POCU. 

 
Pentru conformitate, GAL va verifica: 

- Dosarul Cererii respecta cerintele de conformitate mentionate in cadrul Ghidului 
Solicitantului aferent masurii M08; 
- Dosarul Cererii de finantare este depus in 2 exemplare (tiparit si scanat pe CD), legat si 
sigilat, numerotat, opisat, cu toate documentele anexa la proiect aflate in termen de 
valabilitate si angajamentele asumate de catre solicitant; 
- Cererea de Finantare utilizata va fi varianta in vigoare, preluata de pe site-ul GAL, avand 
paginile de buget indicativ completate si semnatura solicitantului 
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Pentru eligibilitate se vor verifica: 
- Eligibilitatea solicitantului, a actiunilor si a cheltuielilor prevazute in proiect; 
- Criteriile de eligibilitate; 
- Toate documentele anexate. 
 
Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL 

GAL lanseaza pe plan local, prin publicare pe site-ul propriu, afisare la sediul GAL si 
folosind mijloacele de informare mass-media, apeluri de selectie a proiectelor, conform 
prioritatilor descrise in strategie. 

Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit 
de către organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din 
minimum 7 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va 
stabili de asemenea, un membru supleant. La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului 
cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie 
prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din 
mediul privat şi societate civilă.  

Membrii Comitetului de Selectie a Proiectelor nu pot fi concomitent membri în 
Consiliul Director. 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 
comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la 
întâlnirea comitetului respectiv.” 

Comitetul de selecție al GAL „Codrii Pașcanilor” va notifica solicitantii asupra 
rezultatului selecției. 

Solicitantii pot depune contestații cu privire la rezultatul procesului de selecție la sediul 
GAL, în conformitate cu prevederile anunțului de lansare a apelului. 

In functie de relevanta proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numarul de 
proiecte 
depuse, de alocarea disponibila, Comitetul de Selectie va decide care sunt proiectele care 
vor fi selectate pentru finantare. 

Rezultatul sedintei Comitetului de Selectie va fi un Raport de Selectie, care dupa caz, 
poate fi intermediar sau final, iar in cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele 
retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele 
solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de 
selectie. 
 Dupa emiterea raportului, in urma sedintei Comitetului de Selectie a proiectelor, 
beneficiarii vor fi notificati cu privire la rezultatele selectiei, dandu-le posibilitatea celor 
nemultumiti de rezultatele selectiei sa depuna contestatie la sediul GAL in maxim 5 zile de la 
primirea notificarii si maxim 10 zile de la publicarea raportului de selectie intermediar. 
 Contestatiile depuse vor fi analizate de alte persoane decat cele implicate in procesul 
initial de evaluare , termenul de analizare al contestatiei fiind de maxim 7 zile lucratoare de 
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la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu înca 
maxim 7 zile lucratoare, daca la nivelul GAL se considera necesar. 

Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor 
înființată la nivelul GAL, formata din minimum trei  membri ai G.A.L. dar cu o componenta 
diferită față de cea a Comitetului de Selecție și cea a Consiliului Director. 

Toate verificarile efectuate de catre angajatii GAL vor respecta principiul de verificare 
“4 ochi”. 

Criterii de selectie 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos menţionate, 
iar sistemul de punctare este următorul: 

Nr. 

crt. 
Principiul de Selecție 

Criteriul de Selecție / 

Documente verificate 

Punctaj 

Cf. GS 
Punctaj 

GAL 

CS1. 
Proiectul creează locuri 

de muncă 

CS 1.1 Proiectul creează 2 locuri de muncă 

si peste 
    30 

 

CS 1.2 Proiectul creează 1 loc de muncă 15  

Se verifică documentele: 

✓  SF/DALI/ Memoriu justificativ 

✓ Cererea de finantare 

 

CS2. 

Proiecte care deservesc 

localități cu o populație 

cât mai mare; 

CS 2.1 Peste 5000 de locuitori 20  

CS 2.2 Intre 3500 si 4999 de locuitori 15  

Numarul total al populatiei unei localitati este 

conform Rezultatului final al recensamantului 

populatiei si locuintelor din anul 2011 

Numarul de locuitori este egal cu totalul 

locuitorilor comunelor in care se va implementa 

proiectul. 

Documente verificate: 

✓ SF/DALI/Memoriu justificativ 

Rezultatul final al recensamantului populatiei si 

locuintelor din anul 2011 

 

CS3.                       Peste 300 beneficiari  20 
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Proiecte care deservesc 

cât mai mulţi locuitori/ 

beneficiari directi; 

200 - 299 beneficiari 
15 

 

 

 100 – 199 beneficiari 
10 

100 beneficiari si mai putin 5 

Se verifică documentul: 

Numarul de beneficiari directi va fi bine 

argumentat in SF/DALI/Memoriu justificativ 

 

CS4 

Gradul de sărăcie a 

zonei în care va fi 

implementat proiectul; 

 

Pn se va calcula dupa urmatorul algoritm: 

Pentru cel mai mic IDUL se acorda Pmax 

= 20 puncte 

 

Pn=IDULmin/IDULn * 20 

20 

 

Punctajul se acorda in raport cu gradul de saracie 

al comunei, respectiv indicele IDUL (indice de 

dezvoltare umana locala) 

Documente verificate: 

Se va verifica Strategia de Dezvoltare Locală, anexa 

2 – Fișa de prezentare a teritoriului si anexa 11 la 

Ghid – Lista UAT cu gradele de saracie. 

 

.CS5. 

 

Tipul de investiție. 

 

CS 5.1. Investitii in crearea, imbunatatirea 

si extinderea tuturor tipurilor de 

infrastructuri sociale, inclusiv investitii in 

domeniul energiei din surse regenerabile 

si al economisirii energiei. 

30 

 

CS 5.2 Inființarea și modernizarea 

(inclusiv dotarea) creșelor precum și a 

infrastructurii de tip after-school, numai a 

celor din afara incintei școlilor din mediul 

rural, inclusiv demolarea, în cazul în care 

expertiza tehnică o recomandă; 

20 

 

mailto:gal_codriipascanilor@yahoo.com


 
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” 

CIF 33813204, comuna Moțca, județul Iași, tel: 0786701498 / 0760259220 
E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com     Website: http://galcodriipascanilor.ro 

CS 5.3 Inființarea și modernizarea 

(inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a 

celor din afara incintei școlilor din mediul 

rural, inclusiv demolarea, în cazul în care 

expertiza tehnică o recomandă; 

10 

 

CS 5.4 Extinderea și modernizarea 

(inclusiv dotarea) instituțiilor de 

învățământ secundar superior, filiera 

tehnologică cu profil resurse naturale și 

protecția mediului și a școlilor 

profesionale în domeniul agricol; 

5 

 

Se verifică documentele: 

SF/DALI/Memoriu justificativ 

 

 TOTAL  100  

 

 
Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea 

solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie) 
Anuntarea rezultatelor pentru Cererile de Finantare depuse in cadrul acestei sesiuni 

se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Asociatia Grupului de Acțiune 
Locală Codrii Pașcanilor si publicarea acestuia pe pagina de internet 
http://www.galcodriipascanilor.ro  

Solicitantii vor fi notificati in scris privind rezultatul evaluarilor si selectiei Cererilor de 
Finantare depuse, transmiterea fiind realizata cu confirmare de primire sau personal la 
sediul GAL cu semnatura de primire din partea reprezentantului legal . 

 
Date de contact pentru informatii suplimentare: 

Direct la sediul Asociatiei Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor, Comuna Moțca, 
Strada: DN28A, judetul Iași; 
Tel.:  0786701498 / 0760259220 
Adresa de e-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com 
Pagina web a Asociatiei Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor: 
http://www.galcodriipascanilor.ro  
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