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HOTĂRÂREA NR. 10  

a ADUNĂRII GENERALE dată în temeiul  PROCESULUI – VERBAL incheiat la data de 

31.05.2018,  cu ocazia Adunării Generale a Asociației Grupul de Acțiune Locală  

„Dealurile Bohotinului” privind lansarea apelului de selecție pentru  

Măsura  3.4/6B-„Susținerea incluziunii sociale” 

 

Membrii asociați, constituiți în Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului”, 

convocați în cadrul Adunării Generale din data de 29.05.2018. 

 

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv, precum și ale art. 6 din Statutul 

Asociației, înregistrată la Judecătoria Raducaneni în registrul special sub nr. 1/A/10.07.2014, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului și a Manualului de procedură 

aferente sub-Măsurii 19.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

 

În temeiul dispozițiilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, adoptă 

următoarea: 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1  Se aproba lansarea apelului de selecție pentru Măsura  3.4/6B-„Susținerea incluziunii 

sociale” 

 

Art.2  Lansarea Sesiunii 1/2018 – 19.06.2018, Sm19.2, Măsura  3.4/6B-„Susținerea 

incluziunii sociale” 

 Data lansării apelului de selecție: 19.06.2018 

 Perioada de depunere a proiectelor este 19.06.2018- 20.08.2018 

 Fondul nerambursabil disponibil pentru masura: 20.000 euro. 

 Tipul sprijinului:  INVESTIȚII 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 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: 

valoarea maximă nerambursabilă pe proiect stabilită în cadrul apelului de selecție, în limita 

a maxim 20.000 Euro/proiect  
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Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 80% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri și nu va 

depăși valoarea maximă nerambursabilă pe proiect stabilită în cadrul apelului de selecție, în 

limita a maxim 20.000 euro. 

 Data limită de primire a proiectelor: 20.08.2018, orele 12.00. 

 Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul GAL 

din Comuna Răducaneni, sat Bohotin, Județul Iași, de Luni până Vineri, în intervalul orar 

08.00-12.00 

 Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 3.4, și disponibile la sediul asociației GAL 

Dealurile Bohotinului, din Comuna Răducaneni, Județul Iași, și pe site-ul www.dealurile-

bohotinului.ro. 

 

 

Grila de punctaj aferenta măsurii 3.4/6B-„Susținerea incluziunii sociale” este stabilită și 

aprobată conform tabelului prezentat mai jos: 

 

Nr. 

Crt.  

Criterii de selecție  Punctaj  Documente verificate  

1. CS1. Proiecte care deservesc cât 

mai mulți locuitori;  

Se consideră numărul locuitorilor 

deserviți direct de proiect raportat 

la numărul total al locuitorilor 

comunei, totul înmulțit cu 30.  

𝑵𝒅𝑵𝒄𝒐𝒎 x 30  

Rezultatul va fi exprimat de un 

număr cu 4 zecimale  

Max 30 

p  

 

Reprezintă raportul dintre 

numărul locuitorilor 

deserviți direct de proiect - 

Nd  

şi numărul total al 

locuitorilor comunei Ncom 

– înmulțit cu 30.  

2. CS2. Proiectul creează locuri de 

muncă  

 

 

 Max20 

p  

 

Criteriul se va puncta 

acordând-se 5 puncte 

pentru fiecare loc de 

muncă creat în cadrul 

proiectelor finanțate prin 

M3.4, până la un maxim de 

20 puncte.  

3. CS3. Gradul de sărăcie a zonei în 

care va fi implementat proiectuL 

10 p  

 

Gradul de sărăcie a zonei în 

care va fi implementat 
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proiectul se va regăsi în 

Anexa 6 la ghidul 

solicitantului.  

4. CS4.Proiectul conține componente 

inovative sau de protecția mediului 

și climă;  

 

10 p  

 

Informația se preia din 

proiect și anexele aferente.  

Se va verifica Declarația 

privind obiectivele 

transversale .  

5. CS5. Proiectul este dedicat 

acțiunilor pentru integrarea 

minorităților locale. 

 

 

30 p  

 

Cererea de finanțare,  

Studiul de Fezabilitate 

 

TOTAL  

 

100  

 

 

Punctajul minim al unui proiect pentru a intra in procedura de selectie al acestei masurii este 

de minim 10 puncte. 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul 

alocării disponibile pentru selecţie, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se 

va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.  

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora 

se va face în ordinea următoarelor criterii de selecție:  

1. Proiecte care creaza locuri de munca 

2.  Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori 

 

 

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Managerul Asociatiei. 

 

Art.4  Hotararea Adunarii Generale a Asociației G.A.L. Dealurile Bohotinului va fi comunicată 

tuturor persoanelor implicate, institutiilor cu care Asociatia relationeaza precum si la cerere 

tuturor persoanelor interesate. 

 

Adoptată cu ……… voturi PENTRU. 

 

Drept pentru care semnăm,  

 








