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GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIȘTEI anunţă lansarea Masurii 7
Masura 125 PNDR - Submăsura 125 a2 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii” în perioada 10 iunie – 01 august 2014,
conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acţiune Locală
Valea Mostiștei.
Data publicarii apelului de selecție: 10.06.2014
Data lansarii apelului de selectie: 10.06.2014
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 01/10.06-01.08.2014
Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 7
Masura 125 PNDR – Submasura 125 a2 ” Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate
de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii” sunt in valoare totala de 400.000 euro.
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele pot fi depuse in str.
Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni
până vineri in timpul programului de lucru 8:30 – 16:30.
Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect este
de 5.000 Euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect
este de 200.000 Euro.
Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.(Valoarea totală a
proiectului (eligibilă+neeligibilă) poate depăși 400.000 euro).
In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finanțare trebuie implementat in teritoriul
GAL Valea Mostiștei. Aria geografica a teritoriului cuprinde localitatile: Tămădău, Ileana,
Lehliu Sat, Nicolae Bălcescu, Sărulești, Gurbănești, Valea Argovei, Frăsinet, Mânăstirea,
Sohatu, Plătărești, cat si Orașul Lehliu-Gară.
Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate
menționate in Fisa Măsurii cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea
Mostiștei, în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 125 din PNDR (V3 din aprilie 2011 și
Cererea de Finanțare vers. 5.2) și Ghidul Solicitantului și Manualul de procedură pentru
implementare măsurii 41, disponibile pe site-ul Agenției de Plăti pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit ( www.apdrp.ro ) sau MADR ( www.madr.ro), in vigoare la momentul lansarii
Apelului de selectie si pe site-ul GAL Valea Mostiștei www.valeamostistei.ro .
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Sprijinul prevazut in cadrul acestei sub-masuri va fi acordat pentru:
a. Construirea, extinderea si modernizarea infrastrucutii de exploatare si de acces a
exploatatiilor agricole (infrastructura rutiera agricola – construirea si/sau modernizarea
drumurilor de acces, poduri si podete, drumuri agricole de exploatatie.)
Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie (notificarea solicitantilor,
publicarea Raportului de selectie): GAL Valea Mostistei va notifica in scris si prin
intermediul paginii web www.valeamostistei.ro pe toți solicitantii privind rezultatul
evaluarilor cererilor de finantare depuse, după aprobarea Raportului de Selectie de catre
Comitetul de Selectie al GAL Valea Mostiștei și publicarea acestuia pe site-ul
www.valeamostistei.ro.
Odată cu depunerea proiectului, solicitantul trebuie sa depună următoarele documente
justificative, in conformitate cu cerintele fisei masurii din PNDR si cu Ghidul solicitantului
masura 125, in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie, disponibile pe site-ul
Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( www.apdrp.ro ) sau MADR (
www.madr.ro) in funcție de natura proiectului :
- 1. Studiu de Fezabilitate/Documentatie de Avizare pentru Lucrari de Interventii,
întocmite conform legislatiei în vigoare (HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru
al documentatiei tehnico economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii), însotit/a de avizul tehnic emis de Inspectoratul de Stat în Constructii –
Bucuresti.
- 2. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire, valabil/a la data depunerii
Cererii de Finantare, eliberat/a în conditiile legii (Legea nr. 50/1991 cu modificarile si
completarile ulterioare).
- 3. Inventarul primariei/ilor întocmit conform legislatiei în vigoare privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia/acestora, atestat prin Hotarâre a Guvernului si
publicat în Monitorul Oficial al României (copie dupa Monitorul Oficial).
In situatia în care în Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public drumurile de
exploatare agricola care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau
sunt incluse într-o pozitie globala sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie sa anexeze
inventarului aprobat si documentul 3.1.
3.1. Hotarârea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor si/sau completarilor la
inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii pozitiei globale existente sau
clasificarii unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea
nr. 215/ 2001, a administratiei publice locale, adica sa fi fost supusa controlului de legalitate
al Prefectului, în conditiile legii.
Important!
Din actul de înfiinţare şi statului ADI trebuie să reiasă că obiectivele ADI includ şi investiţiile
specifice Măsurii 125.
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În inventarul domeniului public drumurile de exploatare agricola sunt incluse într-o pozitie
globala si/sau neclasificate, solicitantul va depune HCL de modificare a inventarului. În
ambele situatii, HCL vor respecta prevederile Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, adica sa fi fost supuse controlului de legalitate al Prefectului, în
conditiile legii.
Important! HCL de modificare/completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe
la inventarul atestat în conditiile legii (prin Hotarâre a Guvernului).
- 4.1 Document care sa ateste ca solicitantul a depus documentatia la ANPM (Decizia etapei
de evaluare initiala) sau
- 4.2. Acord de mediu, însotit de studiu de impact (daca este cazul).
- 5. Hotarârea Consiliului Local/ Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului,
cu referire la însusirea/ aprobarea de catre Consiliul Local a urmatoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea si oportunitatea investitiei;
• lucrarile sunt prevazute în bugetul/ ele local/ e pentru perioada de realizare a investitiei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întretinere si/sau reparare a investitiei pe toata
durata de functionare a acesteia si, dupa caz, cofinantarea investitiei;
• suprafetele deservite de investitie;
• specificatie privind asigurarea accesului public la investitia realizata prin proiect cu/fara
taxe.
- 6. Certificatul de înregistrare fiscala
- 7.1 Încheiere privind înscrierea în registrul asociatiilor si fundatiilor, ramasa definitiva/
Certificat de înregistrare în registrul asociatiilor si fundatiilor si
7. 2 Actul de înfiintare si statutul ADI
- 8. Document de la banca/ trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al
contului în care se deruleaza operatiunile cu APDRP).
- 9. Pentru solicitantii la care procentul de finantare publica este mai mic de 100%:
Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale
proiectului. Acestea se ataseaza obligatoriu daca procentul de finantare publica este mai
mic de 100%.
- 10. Certificat de atestare fiscala si graficul de reesalonare (daca este cazul) a datoriilor catre
bugetul consolidat al statului.
- 11. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila întocmit de
solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul
proiectului, perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de
finantare nerambursabila începând cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii.
- 12. Alte documente justificative (se vor specifica de catre solicitant, dupa caz).
ATENTIE! Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii Cererii de Finantare,
termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislatia în vigoare.
- Pentru a evita decontarea aceleiași cheltuieli de mai multe ori, din surse diferite,
solicitantul este obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea C a Cererii de
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Finanțare, extras din proiectul tehnic (pentru investițiile în curs), sau proces verbal de
recepție (pentru investițiile finalizate) întocmit pentru investițiile înscrise în această
secțiune. Extrasul din proiectul tehnic trebuie să conțină punctele de reper identificabile
ale investiției (de ex: nr. de kilometri care se vor realiza, punctele de reper ale lucrării
etc).
- Pentru proiectele de servicii, solicitantul este obligat să prezinte ca document
suplimentar la Secțiunea C a Cererii de Finanțare, proces verbal de recepție sau alt
document similar pentru serviciile realizate și înscrise în secțiunea C, finanțate prin alte
programe/măsuri din PNDR. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind
obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de
participanți etc, în funcție de tipul serviciului.
Procedura de Evaluare și Selecție la nivelul GAL: Componența Comitetului de Selecție,
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, precum și procedura completă de selecție
aplicată de Comitetul de Selecție GAL se găsește pe pagina oficială a Asociației, la
următorul link: http://www.valeamostistei.ro/userfiles/files/Procedura%20evaluareselectare%20V01%20GAL.pdf
Conform Planului de Dezvoltare Locală, criteriile de selectie si punctajul aferent
Măsurii sunt urmatoarele:
CRITERII DE SELECȚIE:
Infrastructura de acces - a2:
Punctaj maxim: 50 puncte
Nr.
Crt
1

Criterii de selecție preluate din ghidul solicitantului

Punctaj

Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu

MAX. 15

a) - acces la alti agenti economici
10
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.
b) - acces la alte cai de comunicatie (drumuri comunale, judetene, 15
nationale si europene);
Punctarea se face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat
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înStudiul 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.

2

3
4

Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu
poate fi cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie.
Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cât mai MAX. 25
mare
≥ 500,01 ha
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
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.
Cai de acces proiectate în urma unui plan de comasare si reparcelare
Nu se aplica
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:

0
MAX. 10
PUNCTE

Max. 10
puncte
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Maxim 8
puncte

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
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.

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
VALEA MOSTISTEI
Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 - Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul
Romaniei
Axa 4 LEADER

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.
TOTAL

50 PUNCTE

Punctaj minim: 15 puncte.
Criterii de departajare ale proiectelor cu punctaj egal
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.
3.In cazul departajarii intre doua sau mai multe proiecte cu punctaj egal, vor fi selectate cu
prioritate cele care au o valoare mai mica a cofinantarii publice (ajutor comunitar si
national), pana la atingerea sumei maxime disponibile a fondurilor nerambursabile in cadrul
Masurii 41.125
Data limită de depunere a proiectelor este 01.08.2014, ora 16:30, la sediul GAL din Str.
Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.
Data si modul de anuntare a rezultatelor: Anunțarea rezultatelor pentru cererile de
finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face in data de 28.08.2014, după aprobarea
Raportului de Selectie (intermediar si/sau final) de catre Comitetul de Selectie al GAL Valea
Mostiștei și publicarea acestuia pe site-ul www.valeamostistei.ro.
GAL Valea Mostistei va notifica in scris si prin intermediul paginii web
www.valeamostistei.ro pe toți solicitantii privind rezultatul selectiei cererilor de finantare
depuse, după aprobarea Raportului de Selectie de catre Comitetul de Selectie al GAL Valea
Mostiștei și publicarea acestuia pe site-ul www.valeamostistei.ro.
Informatii detaliate cu privire la accesarea Masurii 41.125, pot fi obtinute la sediul GAL
Valea Mostiștei, zilnic, în timpul programului de lucru (orele 08:30 – 16:30), de pe pagina de
internet www.valeamostistei.ro precum si la telefon 0762649817/ 0756.129.877 (Costea
Voicu Ion), 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian) sau 0756.129.879 (Stan Adriana
Daniela).
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Aceste informații sunt prezentate de către GAL în apelulul de selecție – varianta integrală,
publicată pe pagina de internet a GAL-ului și varianta electronică (suport CD/DVD) și pe
suport tipărit la sediul GAL-ului.
Model de Declaratie prin care 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
MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA___________________________, POSESOR/POSESOARE A
C.I./B.I., SERIA ____, NR. __________, CNP__________________________, ELIBERAT DE
_______________, CU DOMICILIU STABIL ÎN ________________________________, MĂ
ANGAJEZ CA, ÎN VEDEREA ACCESĂRII MĂSURII 41._____, DIN CADRUL PNDR 2007-2013,
PRIN PROIECTUL INTITULAT _____________________________________________________,
DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE, SĂ DEPUN LA G.A.L. VALEA
MOSTIȘTEI O COPIE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE SEMNAT CU APDRP ȘI

SĂ

RAPORTEZ CĂTRE G.A.L. VALEA MOSTIȘTEI TOATE PLĂȚILE AFERENTE PROIECTULUI
SELECTAT, CE VOR FI EFECTUATE DE CĂTRE APDRP CĂTRE BENEFICIAR.
VOI REALIZA RAPORTAREA DUPĂ PRIMIREA DE LA CRPDRP A NOTIFICĂRII
BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLĂȚII, ÎN MAXIMUM 5 ZILE
LUCRĂTOARE DE LA DATA EFECTUĂRII PLĂȚII.
DE ASEMENEA, MĂ ANGAJEZ CA, DUPĂ TRANSMITEREA PROIECTULUI LA OJPDRP DE
CĂTRE

G.A.L.

VALEA

MOSTIȘTEI,

SĂ

TRANSMIT

ACESTUIA

COPII

ALE

DOCUMENTELOR PRIMITE SAU TRANSMISE ÎN RELAȚIA CU OJPDRP CĂLĂRAȘI, ÎN
MAXIMUM 5 ZILE LUCRĂTOARE DE LA PRIMIREA/TRANSMITEREA ACESTORA.
DE ASEMENEA, MĂ ANGAJEZ CA, ÎN TERMEN DE CEL MULT 5 LUNI CALENDARISTICE
DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE, SĂ INIȚIEZ PROCEDURA DE
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ACHIZIȚE A BUNURILOR SAU SERVICIILOR PREVĂZUTE ÎN PROIECTUL SELECTAT ȘI
FINANȚAT.

RESPONSABIL LEGAL:_______________________.
SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA:___________________.

DATA_______________.

