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GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIȘTEI anunţă lansarea Masurii 322, 

componenta b (”renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”) în perioada  16 decembrie 

2014 – 16 ianuarie 2015, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al 

Grupului de Acţiune Locală  Valea Mostiștei. 

 

Data lansării apelului de selecție: 16.12.2014 

Data lansarii sesiunii: 16.12.2014 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 03/16.12.2014-16.01.2015 

 

Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.322-  

” renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia 

rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”, componenta b,  sunt in valoare totala de  

331.386 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 

rural din GAL Valea Mostiștei. Aria geografica rurală a teritoriului cuprinde localitatile: 

Tămădău, Ileana, Lehliu Sat, Nicolae Bălcescu, Sărulești, Gurbănești, Valea Argovei, 

Frăsinet, Mânăstirea, Sohatu, Plătărești. 

 

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 322  din PNDR (V05 august 2013 și 

Cererea de Finanțare vers. mai 2013) 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 .  

 

http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.valeamostistei.ro/
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Sprijinul prevazut in cadrul acestei componente va fi acordat pentru: 

- Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, 

spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); 

-  Renovarea clădirilor publice (ex.primării) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru 

organizarea de târguri etc); 

-  Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în 

situaţia în care este vorba de clădiri publice); 

-  Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele 

de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale; 

-  Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

-  Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea 

locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private 

dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei 

importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz; 

- Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, 

întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea 

serviciului; 

-  Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, 

inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare 

şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural 

imaterial ca parte componentă a proiectului.  

De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, 

software, inclusiv costurile de instalare şi montaj.  

 

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, 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. a) Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevad lucrari de construcții si/sau 

montaj. Acest document se va întocmi de catre toți solicitanții pentru proiectele 

individuale/integrate care nu prevad lucrari de construcții-montaj. 

b) Studiu de fezabilitate/ Documentație de avizare a lucrarilor de intervenții (unde este 

cazul) întocmit/ actualizat conform conținutului cadru si metodologiei stipulate în HG 

nr.28/09.01.2008 însotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru 

toate actiunile din cadrul proiectului depus, în cazul solicitantilor Comune si ADI-uri . 

http://www.valeamostistei.ro/
http://www.valeamostistei.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
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Pentru proiectele care vizeaza investiții asupra obiectivelor de patrimoniu, solicitantul va 

prezenta si: 

- documentația întocmita conform Conținutului Cadru al documentațiilor de restaurare a 

monumentelor istorice (DISPOZIȚIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri 

pentru îmbunatațirea activitații în domeniul avizarii, elaborat de Ministerul Culturii si 

Cultelor, pentru investiții de restaurare/ consolidare a obiectivelor de patrimoniu; 

sau: 

- documentație justificativa pentru investiții de conservare a obiectivelor de patrimoniu, 

avizata de Direcția pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural – județeana. 

 

ATENțIE! Pentru proiectele integrate, care vizeaza lucrari de construcții-montaj, studiul de 

fezabilitate sau documentația de avizare a lucrarilor de intervenție, se realizeaza conform  

legislatiei în vigoare pentru fiecare tip de acțiune, integrarea realizându-se printr-un deviz 

general centralizator de catre proiectantul care elaboreaza documentația aferenta investiției 

majoritare. Studiile de fezabilitate aferente vor fi licitate într-un singur pachet. 

Pentru proiectele integrate care vizeaza atat lucrari de construcții-montaj cât si acțiuni de 

achiziții simple, studiul de fezabilitate va include si descrierea acestor acțiuni. Pentru 

investițiile care nu se supun achizițiilor publice, în estimarea costurilor si a rezonabilitatii 

preturilor investiției, proiectantul va compara Baza de date de prețuri afisata pe site-ul 

APDRP si se va printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si 

serviciile incluse in proiect, identificate in baza. In situația în care prețurile/tarifele aferente 

bunurilor/serviciilor incluse în proiect nu se regasesc sau nu se încadreaza în limitele din baza 

de date, solicitantul va atasa trei oferte pentru bunuri si servicii a caror valoare este mai mare 

de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri si servicii care depasesc valoarea de 10.000 Euro. În 

ceea ce priveste prețurile lucrarilor incluse în proiect, proiectantul va menționa sursa de 

prețuri, din zona, folosita. 

ATENTIE! Vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand 

pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului respectiv. Aceste oferte sunt necesare 

în faza de evaluare a proiectelor. Pentru verificarea achizitiilor se va tine cont de precizarile 

de la capitolul 3.3. 

ATENTIE! Pentru justificarea rezonabilitații prețurilor pentru lucrari, proiectantul va 

avea în vedere prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare si va menționa sursa de prețuri folosita.   

 

Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeana pe Internet la 

adresa : <http://www.ecb.int/index.htm., din data intocmirii studiului de 

fezabilitate/documentatiei de avizare/memoriului justificativ. Pentru proiectele integrate se va 

utiliza cursul de schimb din data intocmirii studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare. 

Atentie! Pentru beneficiarii publici (comune, ADI –uri, etc.) care acceseaza masura 322, 

TVA –ul este cheltuiala neeligibila prin FEADR, conform art. 71(3) din Regulamentul CE 
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1698/2005, care indica în mod explicit aceasta categorie ca fiind exclusa de la finanțarea 

cheltuielilor cu TVA-ul din acest fond. 

2. a) Certificatul de urbanism / Autorizație de construire pentru proiecte care prevad 

construcții. 

b) Pentru investițiile care vizeaza componenta b, Certificatul de Urbanism va fi însotit de 

Avizul cu recomandari emis de catre filiala teritoriala a Ordinului Arhitecților, care confirma 

respectarea arhitecturii specifice locale (daca este cazul), la faza de Studiu de Fezabilitate. 

ATENTIE! În certificatul de urbanism trebuie specificat numele proiectului/investiției exact 

cum este menționat în Cererea de finanțare, excepție facând proiectele integrate. 

3. Documente pentru teren/cladiri: 

3.a) Pentru primarii si ADI-uri 

I) în cazul în care cladirea/terenul este proprietatea primariei/lor – Inventarul primariei/ilor 

întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia/acestora; 

II) în cazul în care terenul este inclus în proprietatea publica sau administrarea unei 

autoritați publice locale, alta decât solicitantul - Inventarul domeniului public pentru terenul 

pe care se realizeaza investiția, însoțit de acordul autoritații deținatoare; 

III) si avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel 

administrat de primarie, daca este cazul. 

4. 4.1 Clasarea notificarii 

sau 

4.2. Decizia etapei de incadrare, ca document final, care sa confirme ca proiectul nu se supune 

evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune procedurii de evaluare adecvata adecvate 

sau 

4.3. Acord de mediu însoțit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvata – Aviz Natura 

2000, eliberate de Autoritatea competenta pentru protecția mediului. 

5. Acord de acces pentru investitia de infiintare si extindere a retelei publice locale de 

alimentare cu gaz, daca este cazul. 

6. Avizul de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE10, 

privind investiții asupra rețelei de joasa tensiune sau asupra rețelei publice de iluminat, daca 

este cazul. 

7. Avizul sanitar privind constatarea conformitații proiectului cu condițiile de igiena si 

sanatate publica 

sau 

Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena si sanatate publica 

sau 

Notificare ca investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de iiena si sanatate publica, 

daca este cazul. 

8. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat 

de DSVSA judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi in concordanta cu 
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legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca 

este cazul. 

9. a) Avizul eliberat de Direcția pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Național 

județeana, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finanțare face parte din 

patrimoniul cultural de interes local – grupa B si ca se poate interveni asupra lui 

(documentația este adecvata), daca este cazul. 

b) Aviz din partea Autoritații publice centrale pentru protecția mediului sau Hotarâre a 

Consiliului Județean privind încadrarea elementului de cadru natural în categoria celor 

protejate (în cazul în care elementul de cadru natural specificat în documentația anexata 

cererii de finanțare nu se regaseste în Lista ariilor protejate – Anexa 8 la Ghidul 

Solicitantului). 

10. a) Expertiza tehnica de specialitate asupra construcției existente, inclusiv pentru investiții 

de restaurare, consolidare si conservare a obiectivelor de patrimoniu, întocmita, semnata si 

stampilata de un expert tehnic atestat . 

b) Pentru investiții de restaurare, consolidare si conservarea obiectivelor de patrimoniu 

expertiza tehnica va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Legii nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice). 

11. a) Pentru primarii si ADI-uri, Hotarârea Consiliului Local / Consiliilor Locale pentru 

instrumentarea proiectului, cu referire la urmatoarele puncte obligatorii: 

- necesitatea si oportunitatea investiției; 

- numarul de locuitori ai comunei/lor solicitante; 

- angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementarile în 

vigoare privind condițiile de exploatare a drumurilor (daca este cazul); 

- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanța si gestionarea investiției, pe o perioada 

de cel puțin 5 ani de la data la care investiția a fost data în exploatare.  

- necesitatea si oportunitatea încheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de 

cult/asezamant cultural (daca este cazul). 

12. Actul de înființare si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara. 

13. 1) Certificatul de înregistrare fiscala; 

2) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (ORC) conform 

legislației în vigoare; 

3) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului care specifica: 

faptul ca societatea este în funcțiune, codul CAEN conform activitații pentru care se solicita 

finanțare, existența punctului de lucru (daca este cazul). 

14. a) Încheierea privind înscrierea în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor, solicitat doar 

pentru ONG-uri si ADI-uri; 

b) Certificatul de înregistrare si actul de înființare si funcționare emis de unitatea ierarhic 

superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar pentru instituții 

de cult; 

c) Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat 

pentru asezaminte culturale; 
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15. a) Lista agenților economici si a instituțiilor de interes public, deserviți de proiect, care 

va conține denumirea, adresa, activitatea desfasurata, domeniul de activitate; 

si 

b) Lista gospodariilor care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investiției si 

angajamentul de racordare din surse proprii la rețeaua de apa/canalizare/gaze/energie 

electrica, sau ca sunt de acord cu plata colectarii deseurilor. Lista trebuie sa conțina nume, 

prenume, semnatura, adresa, termen de racordare (maxim 3 ani de la finalizarea investiției 

publice), precum si tariful perceput. 

16. Hotarârea consiliului parohial privind realizarea investiției si asigurarea cofinanțarii, 

daca este cazul. 

17. Precontract cu o firma autorizata, vizând ridicarea, sortarea deseurilor si transportul 

acestora la un depozit zonal, daca este cazul. 

18. Declarație pe proprie raspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca 

va asigura cofinanțarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinanțare. 

b) 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 operațiunile cu APDRP). Pentru beneficiarii publici documentul 

va fi eliberat obligatoriu de trezorerie. 

19. Declarație pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de 

minimis, daca este cazul. 

20. Certificat/Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de 

reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul. 

20.1 Decizia de rambursare aprobata a sumelor negative solicitate la rambursare prin 

deconturile de TVA si/sau alte documente aprobate pentru solutionarea cererilor de restituire 

(cu exceptia solicitantilor publici). 

21. Raport asupra utilizarii programelor de finanțare nerambursabila (obiective, tip de 

investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii 

proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe 

de finanțare nerambursabila începând cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii. 

22. Autorizațiile de funcționare pentru rețeaua de alimentare cu apa si/sau canalizare, se 

solicita în funcție de rețeaua care se realizeaza în cadrul masurii (daca se realizeaza rețeaua de 

alimentare cu apa se solicita pentru rețeaua de canalizare existenta si invers), precum si pentru 

extinderea si/sau reabilitarea rețelei existente (apa si/sau canalizare), daca este cazul. 

23. a) Aviz tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, în care sa se certifice ca 

investiția în apa/apa uzata propusa prin proiect respecta soluția tehnica din Master Planul 

Județean aprobat, in cazul solicitantilor care sunt parte din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitara înființata conform cerințelor POS Mediu 

sau 

b) Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Județean pentru investitia de apa/apa uzata  
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în care sa se certifice ca investiția propusa prin proiect respecta soluția tehnica din Master 

Planul Județean aprobat precum si ca solicitantul nu face parte din nici Asociație de 

Dezvoltare Intercomunitara înființata conform cerințelor POS Mediu. 

24. Adresa emisa de Consiliul județean/ADR care sa confirme ca investiția se încadreaza într-

o strategie de dezvoltare locala sau județeana, daca este cazul. 

25. Aviz eliberat de Apele Române care sa certifice ca investiția în rețeaua de alimentare cu 

apa se realizeaza într-o zona în care apa este insuficienta, daca este cazul. 

26. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat care sa confirme ca apa în zona 

respectiva este poluata sau prezinta o concentrație ridicata de nitrati, daca este cazul.  

27. Acord de parteneriat (conform modelului anexat la Ghidul Solicitantului disponibil pe 

pagina web www.apdrp.ro) 

Atentie! Prevederile prezentului acord reprezinta conditii obligatorii minimale de accepare a 

documentului, acesta putand suporta completari în functie de particularitatile parteneriatului. 

În cazul de desfiintare a Acordului de parteneriat comuna este obligata sa încheie un alt Acord 

de parteneriat, în aceleasi conditii ca cel initial, în caz contrar APDRP va constitui debit 

semnatarului contractului. 

28. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). 

 

ATENȚIE! Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, 

termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația 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 

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%20evaluare-

selectare%20V01%20GAL.pdf  

 

http://www.valeamostistei.ro/userfiles/files/Procedura%20evaluare-selectare%20V01%20GAL.pdf
http://www.valeamostistei.ro/userfiles/files/Procedura%20evaluare-selectare%20V01%20GAL.pdf
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Conform Planului de Dezvoltare Locală, criteriile de selectie si punctajul aferent 

Măsurii sunt urmatoarele: 

 

CRITERII DE SELECȚIE: 

Punctaj maxim: 100 puncte 

 

Nr. 

Crt 

Criterii de selecție preluate din ghidul solicitantului Punctaj 

1 Localitațile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investiție similara. 

Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finanțata o investiție 

similara în aceeasi localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru 

unul sau mai multe sate componente, pentru o investiție similara pentru 

care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din 

componența sa, aceasta comuna nu primeste punctaj; în cazul A.D.I. 

aceasta primeste punctaj numai daca nici una dintre comunele în care 

se realizeaza investiția nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior 

pentru investiții similare). Precizari: Acest criteriu se va puncta 

indiferent de categoria de beneficiar. Indiferent de categoria de 

beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest criteriu se va puncta în 

funcție de acțiunea majoritara a proiectului (drum; apa+canal, energie 

electrica, gaz, stații de transfer). 

 

 

 

 

0 

2 Localitați rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat: 

- localitați cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) ............. 

- localitați cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) ............. 

- localitați cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) ...................... 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitațile rurale 

cu grad ridicat de saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului. 

Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în 

Lista localitaților din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul 

fiind stabilit funcție de procentul gradului de saracie cu care este 

înregistrata localitatea respectiva (în cazul unei comune nou înființate 

se va lua în considerare gradul de saracie al comunei din care aceasta s-

a desprins; în cazul unei comune desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va 

fi punctata; în cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din 

componența A.D.I.- ului cu gradul de saracie cel mai ridicat daca 

comuna respectiva este beneficiara a componentei majoritare din 

proiect). Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria 

de beneficiar. 

 

 

 

 

 

0 

 

3 Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala 

sau județeana. 

5 



                                                                                                               

                                 
 
 

 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ                                               

VALEA MOSTISTEI 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 - Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul 

Romaniei 

Axa 4 LEADER  

 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o 

adresa de la Consiliul Județean/ Agenția de Dezvoltare Regionala 

sau Investiția se regaseste în scopul si obiectivele înființarii ADI-ului 

respectiv (daca este cazul). Se acorda punctaj numai daca exista, 

anexata, o Adresa emisa de Consiliul Județean/Agenția de Dezvoltare 

Regionala care sa confirme ca investiția se încadreaza într-o strategie 

de dezvoltare locala, județeana sau regionala; Precizare: Acest criteriu 

se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.  

4 Proiecte integrate de investiții 

Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, 

investitia care vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel puțin 2 

acțiuni din cadrul  aceleiasi componente sau din componente diferite 

ale masurii, precum si daca valoarea cumulata a componentelor 

secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea totala eligibila a 

proiectului integrat Se considera proiect integrat al carui beneficiar este 

un ADI, investitia care vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel puțin 

2 acțiuni din cadrul aceleiasi componente sau din componente diferite 

ale masurii, si valoarea cumulata a componentelor secundare reprezinta 

minimum 10 % din valoarea totala eligibila a proiectului integrat 

precum si daca actiunea majoritar valorica din valoarea totala eligibila 

a proiectului deserveste total sau parțial populația din minim doua 

comune din cadrul A.D.I.-ului. Punctarea acestui criteriu se va face 

numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de 

Fezabilitate. Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de 

categoria de beneficiar. 

5 

 Proiectele de investiții în infrastructura de apa/apa uzata în 

localitațile rurale între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master 

Planurile Regionale, dar care nu sunt finanțate din POS Mediu 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca 

investitia de apa si sau apa uzata este majoritar valorica in cadrul 

componentei de infrastructura a proiectului. Se acorda punctaj numai 

daca proiectul îndeplineste 4 condiții simultane: 

- sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investiția propusa trebuie sa 

vizeze realizarea unui sistem funcțional de apa/apa uzata),  

- sa se implementeze în localitați cu minimum 2.000 locuitori 

persoane echivalente si maximum 10.000 locuitori persoane  chivalente 

( în cazul A.D.I. toate comunele componente trebuie sa indeplineasca 

aceasta conditie) 

- Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a în Master Planul 

Regional./ - proiectul sa nu fie finanțat prin programul POS MEDIU (în 

cazul A.D.I., niciuna dintre comunele componente în care se realizeaza 

0 
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investiția, nu trebuie sa beneficieze de finanțare prin programul POS 

MEDIU). Precizare: În cazul comunelor nou înființate, acestea trebuie 

sa îndeplineasca cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar 

al POS Mediu ofera informații referitoare la populația echivalenta a 

acestor comune. 

 Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigura 

legatura cu principalele cai rutiere (drumurile județene, naționale) 

sau alte cai principale de transport (feroviare si fluviale) Punctarea 

acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate. In cazul unui proiect integrat 

acest criteriu se va puncta doar daca investitia de drum este majoritar 

valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului. 

5 

 Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apa în 

zonele în care apa este insuficienta sau în zonele care prezinta 

incidența ridicata a perioadelor de seceta 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este 

prezent si demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate. 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca  

investitia de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in 

cadrul componentei de infrastructura a proiectului.  

Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru rețea de alimentare 

cu apa si localitatea în care se va implementa proiectul se regaseste în 

Lista localitaților cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat 

sau se prezinta un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifica 

insuficiența apei în zona (în cazul A.D.I. toate comunele în care se 

realizeaza investiția de alimentare cu apa trebuie sa se regaseasca în 

Lista localitaților cu indice de ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat 

proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifica 

insuficiența apei în localitate) 

0 

 Proiectele de investiții în infrastructura de apa/apa uzata pentru 

zonele în care apa prezinta un grad ridicat de poluare sau zonele 

în care apa freatica prezinta o concentrație ridicata de nitrați ce 

afecteaza sanatatea populației. 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca 

investitia de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in 

cadrul componentei de infrastructura a proiectului Punctarea acestui 

criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat cu 

date statistice în Studiul de Fezabilitate. 

0 
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Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru rețea de apa/apa 

uzata si comuna în care se va realiza investiția se regaseste în Lista 

zonelor vulnerabile la nitrați sau proiectul are anexat Buletin de analiza 

eliberat de un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii 

în localitate (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza 

investiția de apa/apa uzata trebuie sa se regaseasca în Lista zonelor 

vulnerabile la nitrați sau sa prezinte Buletin de analiza eliberat de un 

laborator acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii în localitate 

 Proiecte de investiții în infrastructura sociala 

- realizate de catre ONG uri si unitați de cult; 

- realizate de catre comune, iar funcționarea infrastructurii sociale este 

asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitați de cult 

- realizate de comune si A.D.I.-uri. 

Se acorda punctaj, în funcție de categoria de beneficiar, numai daca 

prin proiect se prevede prima înființare si dotare a centrelor de îngrijire 

copii (crese, gradinițe, asistența dupa programul scolar, tip „after 

school”), centre îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale 

Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale . 

0 

 

 Proiectele care promoveaza investiții în scopul conservarii 

specificului local si a mostenirii culturale (arhitectura tradiționala, 

conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare 

festivaluri cu specific local etc). 

- realizate de catre ONG uri, unitați de cult, asezaminte culturale, 

persoane fizice si juridice (exceptând comunele si asociațiile 

acestora legal constituite) 

- realizate de catre comune, iar funcționarea obiectivului investiției este 

asigurata în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale  

- realizate de catrecomune si A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se va 

face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de 

Fezabilitate. 

Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt 

prevazute investiții directe în: 

- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor  

culturale 

(cu excepția caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de 

finanțare prin „Programul prioritar național pentru construirea de sedii 

pentru asezaminte culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor 

culturale/ centrelor pentru conservarea si promovarea culturii 

tradiționale daca acestea adapostesc activitatea unui/unor ansambluri 

artistice recunoscute ( 

0 
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muzica, dans, teatru, pictura, sculptura, arta manufacturiera tradiționala 

); 

- târguri, festivaluri, piețe tradiționare si alte manifestari tradiționale 

locale; 

- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural – clasa B (arhitectura laica {construcții, statui, situri  

rheologice etc},arhitectura de cult {biserici, clopotnițe etc.}); 

- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, 

cascade, 

pesteri, arbori si arbusti, vegetație etc.) ce sunt identificate în Listele 

întocmite la nivel național. În situația în care acestea nu se regasesc în 

lista ariilor protejate la nivel național si local (Anexa 8 la GD 322) se 

anexeaza la proiect, în funcție de importanța elementului cadrului 

natural, aviz din partea autoritații publice centrale pentru protecția 

mediului sau Hotarâre a Consiliului Județean. 

 

 

Nr. 

Crt 

Criterii de selecție locale Punctaj 

1 Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investiţie similară; 

 

20 

2 Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în 

care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidenţă ridicată 

a perioadelor de secetă; 

10 

3 Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele 

în care apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa 

freatică prezintă o concentraţie ridicată de nitraţi ce afectează sănătatea 

populaţiei; 

 

10 

4 Proiecte de investiţii în infrastructura socială; 

 

10 

5 Proiecte inovative 

 

15 

6 Proiecte care includ acțiuni de protecția mediului 20 

 

PUNCTAJ TOTAL 

 

 

 

100 

 

Punctaj minim: 10 puncte. 
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Data limită de depunere a proiectelor este 16.01.2015, 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 29.01.2015, 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 41.322, 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). 

 

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: 

 

 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 

___________________________________________________________________________, 

http://www.valeamostistei.ro/
http://www.valeamostistei.ro/
http://www.valeamostistei.ro/
http://www.valeamostistei.ro/
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DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE, SĂ DEPUN LA G.A.L. VALEA 

MOSTIȘTEI O COPIE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE SEMNAT CU AFIR ȘI  SĂ 

RAPORTEZ CĂTRE G.A.L. VALEA MOSTIȘTEI TOATE PLĂȚILE AFERENTE 

PROIECTULUI SELECTAT, CE VOR FI EFECTUATE DE CĂTRE AFIR CĂTRE 

BENEFICIAR.   

VOI REALIZA RAPORTAREA DUPĂ PRIMIREA DE LA CRFIR 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 

OJFIR DE CĂTRE G.A.L. VALEA MOSTIȘTEI, SĂ TRANSMIT ACESTUIA COPII ALE 

DOCUMENTELOR PRIMITE SAU TRANSMISE ÎN RELAȚIA CU OJFIR 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 ACHIZIȚE A BUNURILOR SAU SERVICIILOR 

PREVĂZUTE ÎN PROIECTUL SELECTAT ȘI FINANȚAT.  

 

RESPONSABIL LEGAL:___________________.   DATA: _________. 

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA:________________. 


