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Avizat 

          Reprezentant CDRJ Dolj 
 
 

APEL DE SELECȚIE 
 
 
 
PENTRU MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea 

serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare 

a mostenirii rurale 
 
 

 Data publicării: 25.09.2013 

 
Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea   în   data   de 

25.09.2013 a sesiunii de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura 322 – 

„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si 

populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale” 
 

Perioada de depunere a proiectelor este: 25.09.2013 - 25.10.2013 
 
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL „Colinele Olteniei” la adresa: 

Str. Nicu Iovipale, Nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, Jud. Dolj, de luni până vineri între 

Orele 09.00-17.00. 
 
Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte: 

M.322 - 3/13 – 25.09.2013 

 

 Data limită de  depunere  a  proiectelor  este  25.10.2013, ora 17
00 

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din 

Ghidul solicitantului disponibil pe site-ul www.galcolineleolteniei.ro si  www.apdrp.ro, 

respectiv www.madr.ro. 

   Fondul  disponibil  pentru  această  măsură  este de 792.526 Euro. 

 
 Valoarea maxima a unui proiect finantat prin masura 41.322 este de 400.000 de euro, iar 

sprijinul public nerambursabil este de 200.000 euro. 

Valoarea minima a unui proiect finantat prin Masura 41.322 este de 5.000 euro, iar valoarea 

maxima nerambursabila este de 200.000 euro.  

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 322 sunt: 
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare; 

- Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii 

regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata; 

- Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe 

comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 

cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare); 
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- ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare; 

- Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu 

cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes 

local si natural din spatiul rural. 

 Model de declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către 
GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de către APDRP 

către beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării 

beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data 

efectuării plății. 
 

 
 

MODEL 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A 

BENEFICIARULUI DE RAPORTARE CATRE GAL 
 

 

Subsemnatul (nume, prenume)…………….…………………………………………., 

posesor al C.I./B.I. seria……..nr……………….., CNP……………………………………….., 

eliberată de…………………………………, cu  domiciliul în 

localitatea………………….., strada……………………………., nr…., bl. …..., ap…..., et…., 

sc…., jud…………………, în calitate de reprezentant legal 

al……………………………………………., solicitant al finanțării Asociatia GAL „Colinele 

Olteniei” pentru Măsura……………., pentru proiectul cu 

titlul…………………………………………………………………………….. mă angajez ca: 

 după ce proiectul depus de mine va fi selectat și voi semna contractul de finanțare cu 

APDRP, să raportez către Asociația  GAL „Colinele Olteniei” toate plațile ce vor fi 

efectuate de APDRP către mine, în calitate de beneficiar al proiectului; 

 Să realizez această raportare, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului 

cu privire la confirmarea plăţii şi în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării 

plăţii. 

Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este 

conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor 

legislaţiei privind falsul în declaraţii. 
 

 
 

Data    ................................... 
 

 
 
 

Semnătura   ................................... 
 

Ştampila (după caz) ........................ 
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 Modalitatea   de   anunțare   a   rezultatului   procesului   de   selecție 

(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de selecție) 
Comitetul de selecție GAL „Colinele Olteniei” este format din 15 membri, din care 

6 reprezentanți ai sectorului public, și 9 reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile. 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar că în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din 

membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate 

civilă.  Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea 

activităților de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean, din cadrul 

Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de Directorul General care are în 

subordine CDRJ. 

 Raportul   de   Selecție   va  fi  semnat  și  aprobat  de  către  toți  membrii  prezenți  

ai Comitetului  de  Selecție,  specificându-se  apartenența  la  mediul  privat  sau  public  –  

cu respectarea  precizărilor  din  PNDR,  ca  partea  publică  să  reprezinte  mai  puțin  de  

50%. De asemenea, Raportul de Selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care 

participă ca observator la procesul de selecție. Raportul de selecție va fi datat, avizat de 

către președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului 

Director al GAL mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL. 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va publica pe 

pagina proprie de web  Raportul  de  Selecție  Intermediar  și îl va afișa la sediul GAL-ului 

și la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților 

membre în GAL.  Beneficiarii ale căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la 

sediul GAL în termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificării, privind rezultatul evaluarii. 

Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisia de contestații a GAL în baza unei 

proceduri interne proprii, termenul de solutionare a contestatiilor fiind de maxim 30 de zile 

calendaristice de la termenul limita de depunere a contestatiilor, cu posibilitatea extinderii 

perioadei, daca este cazul. Comisia de contestații va emite un Raport de contestații. 

După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă 

este cazul), în baza Raportului de contestații, Comitetul de selecție al GAL va întocmi un 

Raport de selecție final în care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților. Vor fi 

evidențiate proiectele declarate selectate în urma soluționării contestațiilor și care vor fi 

depuse la OJPDRP. 

GAL va publica Raportul de Selecție pe pagina proprie de web sau îl va afișa la 

sediul GAL-ului  și  la sediul  consiliilor județene și  sediile unităților  administrativ-

teritoriale  ale localităților membre în GAL. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor 

procesului de evaluare și selecție. 
 

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată 

cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din 

PNDR și cu Ghidul solicitantului în vigoare în momentul lansării apelului 

de selecție. 
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ATENŢIE! Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru 

întocmirea proiectului, valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare și care se vor prezenta în 

copie sau în original, sunt: 

 

1. a) Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj. 

Acest document se va întocmi de catre toti solicitantii pentru proiectele individuale/integrate care 

nu prevad lucrari de constructii-montaj. 

b) Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) 

întocmit/ actualizat conform continutului 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 . 

Pentru proiectele care vizeaza investitii asupra obiectivelor de patrimoniu, solicitantul va prezenta 

si: 

- documentatia întocmita conform Continutului Cadru al documentatiilor de restaurare a 

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

îmbunatatirea activitatii în domeniul avizarii, elaborat de Ministerul Culturii si Cultelor, pentru 

investitii de restaurare/ consolidare a obiectivelor de patrimoniu; 

sau: 

- documentatie justificativa pentru investitii de conservare a obiectivelor de patrimoniu, avizata 

de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural – judeteana. 

ATENTIE! Pentru proiectele integrate, care vizeaza lucrari de constructii-montaj, studiul de 

fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, se realizeaza conform legislatiei 

în vigoare pentru fiecare tip de actiune, integrarea realizându-se printr-un deviz general 

centralizator de catre proiectantul care elaboreaza documentatia aferenta investitiei majoritare. 

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

Pentru proiectele integrate care vizeaza atat lucrari de constructii-montaj cât si actiuni de achizitii 

simple, studiul de fezabilitate va include si descrierea acestor actiuni. 

Pentru investitiile care nu se supun achizitiilor publice, în estimarea costurilor si a rezonabilitatii 

preturilor investitiei, proiectantul va compara Baza de date de preturi 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 situatia în care preturile/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 preturile lucrarilor 

incluse în proiect, proiectantul va mentiona sursa de preturi, 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.  

ATENTIE! Pentru justificarea rezonabilitatii preturilor pentru lucrari, proiectantul va avea 

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

de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si va 

mentiona sursa de preturi 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. 
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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 1698/2005, 

care indica în mod explicit aceasta categorie ca fiind exclusa de la finantarea cheltuielilor cu 

TVA-ul din acest fond. 

 

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

constructii. 

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

cu recomandari emis de catre filiala teritoriala a Ordinului Arhitectilor, care confirma respectarea 

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

 

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

este mentionat în Cererea de finantare, exceptie 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 legislatiei 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 autoritati 

publice locale, alta decât solicitantul - Inventarul domeniului public pentru terenul pe care se 

realizeaza investitia, însotit de acordul autoritatii detinatoare; 

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

de primarie, daca este cazul. 

3.b) Pentru persoane fizice si juridice (ONG, atezaminte culturale, institutii de cult) de drept 

privat: 

- Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului si constructiilor sau 

- contract de concesiune asupra cladirii / terenului pe care va fi amplasata constructia, valabil pe o 

perioada de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. Contractul de concesiune va fi 

însotit de adresa emisa de concendent care trebuie sa contina: 

- situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a investitiilor 

prevazute în contract si alte clauze ; 

- suprafata concesionata la zi - daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind 

retrocedarea sau diminuarea si daca DA, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui 

proces. 

sau 

- Document care atesta dreptul de proprietate / document încheiat la notariat care atesta dreptul de 

administrare asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o perioada de minim 10 

ani de la depunerea cererii de finantare. 
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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 însotit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvata – Aviz Natura 2000, 

eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia 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 

investitii asupra retelei de joasa tensiune sau asupra retelei publice de iluminat, daca este cazul. 

7. Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate 

publica 

sau 

Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica sau 

Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena 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 legislatia in vigoare 

pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul. 

9. a) Avizul eliberat de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National judeteana, 

care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de 

interes local – grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata), daca este 

cazul.  

b) Aviz din partea Autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a Consiliului 

Judetean privind încadrarea elementului de cadru natural în categoria celor protejate (în cazul în 

care elementul de cadru natural specificat în documentatia anexata cererii de finantare nu se 

regaseste în Lista ariilor protejate – Anexa 8 la Ghidul Solicitantului). 

10. a) Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, inclusiv pentru investitii de 

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

de un expert tehnic atestat . 

b) Pentru investitii 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 investitiei; 

- numarul de locuitori ai comunei/lor solicitante; 

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

privind conditiile de exploatare a drumurilor (daca este cazul); 

- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investitiei, pe o perioada de 

cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data în exploatare. 

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

cultural (daca este cazul). 

 

 

ASOCIAȚIA GAL „Colinele Olteniei” 
Adresa: str. Nicu Iovipale, nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, jud. Dolj 
Email: galcolineleolteniei@yahoo.com, website: www.galcolineleolteniei.ro 

mailto:galcolineleolteniei@yahoo.com
http://www.galsargetia.ro/


 
 

 
 

7 

 

 

 

 

 

b) Pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili se va prezenta angajamentul ca vor asigura 

mentenanta investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data în 

exploatare. 

12. Actul de înfiintare si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara. 

13. 1) Certificatul de înregistrare fiscala; 

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

legislatiei în vigoare; 

3) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica: faptul ca 

societatea este în functiune, codul CAEN conform activitatii pentru care se solicita finantare, 

existenta punctului de lucru (daca este cazul). 

14. a) Încheierea privind înscrierea în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, solicitat doar pentru 

ONG-uri si ADI-uri; 

b) Certificatul de înregistrare si actul de înfiintare si functionare emis de unitatea ierarhic 

superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar pentru institutii de 

cult; 

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

pentru asezaminte culturale; 

15. a) Lista agentilor economici si a institutiilor de interes public, deserviti de proiect, care va 

contine denumirea, adresa, activitatea desfasurata, domeniul de activitate; 

si 

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

angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de apa/canalizare/gaze/energie electrica, sau 

ca sunt de acord cu plata colectarii deseurilor. Lista trebuie sa contina nume, prenume, semnatura, 

adresa, termen de racordare (maxim 3 ani de la finalizarea investitiei publice), precum si tariful 

perceput. 

16. Hotarârea consiliului parohial privind realizarea investitiei si asigurarea cofinantarii, daca 

este cazul. 

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

la un depozit zonal, daca este cazul. 

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

asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare. 

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 operatiunile cu APDRP). Pentru beneficiarii publici documentul va fi eliberat 

obligatoriu de trezorerie. 

19. Declaratie 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 finantare nerambursabila (obiective, tip de investitie, 

lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), întocmit de 

solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila 

începând cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii. 
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22. Autorizatiile de functionare pentru reteaua de alimentare cu apa si/sau canalizare, se solicita în 

functie de reteaua care se realizeaza în cadrul masurii (daca se realizeaza reteaua de alimentare cu 

apa se solicita pentru reteaua de canalizare existenta si invers), precum si pentru extinderea si/sau 

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

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

apa/apa uzata propusa prin proiect respecta solutia tehnica din Master Planul Judetean aprobat, in 

cazul solicitantilor care sunt parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara înfiintata 

conform cerintelor POS Mediu 

sau 

b) Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Judetean pentru investitia de apa/apa uzata în care sa 

se certifice ca investitia propusa prin proiect respecta solutia tehnica din Master Planul Judetean 

aprobat precum si ca solicitantul nu face parte din nicio Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara 

înfiintata conform cerintelor POS Mediu. 

24. Adresa emisa de Consiliul judetean/ADR care sa confirme ca investitia se  încadreaza într-o 

strategie de dezvoltare locala sau judeteana, daca este cazul. 

25. Aviz eliberat de Apele Române care sa certifice ca investitia în reteaua 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 concentratie 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). 

ATENtIE! Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii Cererii de finantare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislatia în vigoare. 

 
TOATE FORMULARELE PREZENTATE ŞI AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT 

DE APDRP POT FI CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE 

INTERNET A APDRP (www.apdrp.ro – INVESTIŢII PRIN FEADR) SAU POT FI 

SOLICITATE DE LA SEDIILE APDRP DIN ŢARĂ. 
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 Cerințele  de  conformitate  și  eligibilitate  pe  care  trebuie  

să  le îndeplinească solicitantul. 
 

 

Solicitanții trebuie să îndeplinească criteriile de conformitate și eligibilitate din ultima 

versiune a ghidului solicitantului aferent măsurii, emis de APDRP disponibil pe site-ul 

http://www.apdrp.ro, ghidul solicitantului pe măsura 41 și criteriile de selecție locale stabilite de 

Asociația GAL „Colinele Olteniei” disponibile în format electronic pe site-ul propriu, 

www.galcolineleolteniei.ro  sau în format fizic la sediul GAL-ului din comuna Cotofenii din Dos. 

Cerințele  de  conformitate  constau în verificarea Cererii de finanţare: 

  dacă este corect completată conform indicațiilor din Ghidul solicitantului 

  dacă este prezentată atât în format tipărit, cât și în format electronic; 

  dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: 

un original și două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 
 

     Criteriile de eligibilitate  

1. Proiectul trebuie sa fie realizat în spatiul rural conform definitiei din PNDR, iar beneficiarul se 

identifica într-una din categoriile de beneficiari definite; 

2. Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati / investitii din alte fonduri comunitare sau 

ationale; 

3. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei; 

4. Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze 

oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei; 

5. Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu2 (inclusiv Directiva Cadru Apa3) si 

legislatia în vigoare cu privire la normele de siguranta în transport / energie; 

6. Proiectele de investitii în infrastructura de apa / apa uzata vor trebui sa prezinte fie un aviz 

tehnico-economic4 din partea operatorului regional acolo unde acesta exista, fie un aviz din partea 

consiliului judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu strategia regionala / 

judeteana de apa / apa uzata, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regaseste în situatiile 

mai sus mentionate, proiectul va fi însotit de angajamentul autoritatilor locale de a asigura 

gestionarea si mentenanta investitiei; 

ATENTIE! Pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata finantate prin FEADR, care 

vizeaza doar una din cele doua componente ale sistemului de apa/apa uzata, pe acelasi troson, iar 

cealalta componenta se afla în executie, este necesar pentru a deveni eligibile, ca investitia începuta 

sa fie finalizata si sa dispuna de autorizatie de functionare. 

7. Investitia sa respecte Planul Urbanistic General; 

Atenţie! În contextul criteriului de eligibilitate numărul 9, “a aplica” înseamă “a primi finanţare”. 

Important! 

Pentru investiţiile care vizează înfiinţarea de drumuri noi, este necesar ca la depunerea cererii de 

finanţare, Autorităţile Locale (comunele) sau ADI-ul să prezinte inventarul domeniului public al 

primăriei/primăriilor, în care sunt marcate terenurile pe care urmează să se realizeze investiţia, iar 

la ultima cerere de plată trebuie să prezinte inventarul domeniului public al primăriei/primăriilor, 

republicat în Monitorul Oficial în care este inclus şi drumul realizat prin proiect. Înainte de a veni 

la ultima cerere de plată, drumul trebuie să fie clasificat ca drum public şi să fie inclus în 

proprietatea publică a beneficiarului.  
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Nu se admit spre finanţare proiecte care prevăd ca soluţie tehnică, realizarea de drumuri impietruite 

cu impermeabilizare. 

8. Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura 

specifica locala (a se vedea Anexa 16 – Lista elementelorcaracteristice ale tipologiilor arhitecturii 

specifice locale); 

9. Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale  

10. Pentru investitiile în infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista cu 

semnaturi ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care au depus la primarie 

adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de 

apa/canalizare/gaze/energie electrica sau acordul privind plata colectarii deseurilor; 

11. Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei. 
 

 

 

 

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție a GAL (criterii de selecție, 

punctaj maxim pentru fiecare criteriu și punctaj minim pe care trebuie să-l obțină 

un proiect pentru a fi selectat) 

 
Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. În situaţia în care 

valoarea totală a  proiectelor  eligibile  depuse  în  cadrul  unei  sesiuni,  se  situează peste 

valoarea  totală alocată acesteia, atunci proiectele prin care se solicită sprijin financiar pentru 

instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect 

este punctat, conform următoarelor  criterii  de  selecţie:  
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Sistemul de punctare este următorul: 

 

 

Nr. 

crt. 

 
Criterii de selecție 

 
Punctaj 

 
 

 

1 

Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investitie similara. 

Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în 

aceeasi localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai 

multe sate componente, pentru o investitie similara pentru care a primit 

anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, 

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

punctaj numai daca nici una dintre comunele în care se realizeaza investitia 

nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investitii 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 functie de actiunea majoritara a proiectului (drum; 

apa+canal, energie electrica, gaz, statii de transfer) 

 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat: 

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

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

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

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

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

Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în 

Lista localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul fiind 

stabilit functie de procentul gradului de saracie cu care este înregistrata 

localitatea respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate 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 componenta 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 

 
Maxim 

10 

10 

7 

5 

 
 
 
 

3 

Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala 

sau judeteana. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o 

adresa de la Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala 

sau 

Investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respectiv 

(daca este cazul). 

Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul 

Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se 

încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala; 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de 
categoria de beneficiar 

 
 
 
 

5 



 
 

 
 

12 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Proiecte integrate de investitii 

Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia 

care vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni 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 putin 2 actiuni 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 partial populatia 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata în 

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

Planurile Regionale, dar care nu sunt finantate 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 conditii simultane: 

- sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investitia propusa trebuie sa vizeze 

realizarea unui sistem functional de apa/apa uzata), 

- sa se implementeze în localitati cu minimum 2.000 locuitori persoane 

echivalente si maximum 10.000 locuitori persoane echivalente ( 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 finantat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., 

niciuna dintre comunele componente în care se realizeaza investitia, nu 

trebuie sa beneficieze de finantare prin programul POS MEDIU). 

Precizare: În cazul comunelor nou înfiintate, acestea trebuie sa 

îndeplineasca cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al 

POS Mediu ofera informatii referitoare la populatia echivalenta a acestor 

comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 
6 

Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigura 

legatura cu principalele cai rutiere (drumurile judetene, nationale) 

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. 

 

 

 

 

 

 

25 
 



 
 

 
 

13 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
7 

Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu apa în 

zonele în care apa este insuficienta sau în zonele care prezinta 

incidenta 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 retea de alimentare cu 

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

localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se 

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

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

de alimentare cu apa trebuie sa se regaseasca în Lista localitatilor cu indice 

de ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de 

R.N. Apele Române care certifica insuficienta apei în localitate). 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Proiectele de investitii 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 concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea 

populatiei. 

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. 

Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de apa/apa uzata 

si comuna în care se va realiza investitia se regaseste în Lista zonelor 

vulnerabile la nitrati 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 investitia de apa/apa uzata 

trebuie sa se regaseasca în Lista zonelor vulnerabile la nitrati sau sa 

prezinte Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica 

gradul ridicat al poluarii în localitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 
 
 
 
 
 
9 

Proiecte de investitii în infrastructura sociala 

- realizate de catre ONG uri si unitati de cult; 

- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale este 

asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult 

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

Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin 

proiect se prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii 

(crese, gradinite, asistenta dupa programul scolar, tip „after school”), centre 

îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale 

Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale . 

Maxim 

10 

10 

7 

5 



 
 

 
 

14 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

10 

Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului 

local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare 

patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare festivaluri cu 

specific local etc). 

- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane 

fizice si juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal 

constituite) 

- realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este 

asigurata în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte cultural  

- 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 investitii directe în: 

- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale 

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

prin „Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru 

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

centrelor pentru conservarea si promovarea culturii traditionale daca 

acestea adapostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute ( 

muzica, dans, teatru, pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala ); 

- târguri, festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale; 

- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural – clasa B (arhitectura laica {constructii, statui, situri arheologice 

etc}, arhitectura de cult {biserici, clopotnite etc.}); 

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

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

întocmite la nivel national. În situatia în care acestea nu se regasesc în lista 

ariilor protejate la nivel national si local (Anexa 8 la GD 322) se anexeaza 

la proiect, în functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din 

partea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a 

Consiliului Judetean. 

Maxim 

10 

10 

7 

5 

 TOTAL 100 

 

 

Atentie! 
În întelesul fisei Masurii 322, localitate rurala = comuna cu toate satele componente. 

- Punctarea se va face pentru toate componentele, indiferent de solicitant, cu mentiunea ca în cazul 

componentei a) se va scora doar actiunea majoritar valorica din cadrul componentei, respectiv, fie 

drum, fie (apa+apa uzata). 

- Actiunea majoritar valorica este acea actiune care are valoarea eligibila cea mai mare. In vederea 

stabilirii actiunii majoritare din cadrul componentei a), actiunile apa/apa uzata se vor însuma 

valoric, considerandu-se doar din acest punct de vedere ca o singura actiune. 

- ONG-urile care asigura functionarea infrastructurii sociale sau a obiectivului cultural trebuie sa 

aiba sediul social în spatiul rural iar profilul activitatii acestuia sa fie în domeniului social respectiv 

cultural. 

- ONG-urile nu pot încheia decat cel mult doua acorduri de parteneriat având ca scop 

implementarea proiectelor finantate prin PNDR. 
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- Parteneriatul încheiat între comuna si ONG/ unitati de cult/asezaminte culturale trebuie sa fie 

aprobat prin Hotarârea Consiliului Local. 

ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la 

faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a primit 

punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii. 
 
 

 Data și modul de anunțare a rezultatelor 
 

Toate proiectele selectate de către GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la 

OJPDRP pe raza căruia se va realiza proiectul. În cazul în care GAL acoperă localități din mai multe 

județe, iar investiția se realizează într-o localitate din județul mai puțin preponderent al teritoriului GAL, 

proiectul va fi depus la OJPDRP aferent județului unde se va implementa proiectul. 

 

 

Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și 

GAL-urile care au realizat selecția proiectelor, vor fi notificaţi în termen de 3 zile lucrătoare 

de către expertul OJPDRP-SVCF /CRPDRP-SEC/SVT-CPRDRP care a instrumentat 

cererea de finanţare respectivă, conform manualului de evaluare selectare, cu mențiunea că 

nu se va completa nici o informație referitoare la punctajul de selecție. 

 Raportul de evaluare  (E 6.0L ),  cu  semnătura  Directorului  CRPDRP,  reprezintă   
documentul  în  baza  căruia  beneficiarul  va  fi  notificat  în  vederea  finanțării .  
 

Expertul SEC-CRPDRP întocmește și transmite beneficiarilor și GAL, din lista E6.1.L – Cereri de 

Finanțare eligibile, formularul de Notificarea beneficiarului privind semnarea contractului de 

finanțare, în funcție de tipul măsurii în care se încadrează proiectul eligibil, cu mențiunea că nu se 

vor înscrie informații referitoare la Raportul de selecție. Expertul SEC- CRPDRP poate solicita 

informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii contractului de finanțare. 
 

 
 

 Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații detaliate 
Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare, fondurile disponibile 

precum şi investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi Ghidul solicitantului publicat pe 

pagina web:  www.galcolineleolteniei.ro. Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să 

consultaţi secţiunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a APDRP: www.apdrp.ro sau să 

formulaţi întrebări către GAL la adresa de e-mail:  galcolineleolteniei@yahoo.com. 
 

Asociaţia GAL „Colinele Olteniei” vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 

09:00 și 17:00 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a finanţărilor prin 

Axa LEADER a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind 

derularea proiectelor. 

 

 

 

 

 

Asociația GAL „Colinele Olteniei” 

Str. Nicu Iovipale, nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, jud. Dolj 

Tel/fax: 0251/447089 

http://www.apdrp.ro/
mailto:galcolineleolteniei@yahoo.com.

