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Data publicării: 03/2014 
 ” Asociaţia GAL – CONFLUENŢE NORDICE”  

Apel de selecţie proiecte 
 

Începând  cu data de 19 Martie 2014 se lansează SESIUNEA DE DEPUNERE A 
PROIECTELOR NR. 4 PENTRU MASURA 41-322:  

 

M41-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” 

 
 
1. Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M41-322/04/19.03.2014;  
 
2. Data lansării apelului de selecţie: 19.03.2014  
 
3. Data limită de depunere a proiectelor: 18.04.2014, ora 14.00 
 
4.  Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun 
la sediul Asociaţiei GAL – Confluenţe Nordice, Oraş Gura Humorului, Strada 
Locotenent V. Marceanu, Nr. 22 Judeţul Suceava , la secretariatul GAL – Confluenţe 
Nordice, de luni până vineri inclusiv în intervalul orar 10.00 – 14.00,  în perioada 
19.03.2014 – 18.04.2014. 

5.  Fondul disponibil nerambursabil pentru M322 care poate fi acordat pentru 
finanţarea proiectelor prin GAL este 459.434 euro, iar valoare maximă 
nerambursabilă pe proiect de  200.000 euro, astfel: 

Sprijinul public (comunitar și național) va fi: 

a) 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, 
negeneratoare de profit; 

b) de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de 
profit. 

Valoarea totala maxima a unui proiect: 400.000 euro. 

 

6.  Beneficiari eligibili:  

 Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Autorităţile locale (comune) sau Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare prin 
operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apa/apa uzata; 

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai 
multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările si completările 
ulterioare si Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si 
fundaţii, cu modificările si completările ulterioare); 

http://gal.confluentenordice.ro/
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 ONG-uri, Aşezăminte culturale si Instituţii de cult definite conform legislaţiei 
naţionale în vigoare; 

 Persoane fizice si juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective 
de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplică pentru 
protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spaţiul rural. 

 
7.  Investiţii eligibile: 
 
A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza: 
a. Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea si îmbunataţirea reţelei de drumuri de 
interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce aparţin 
proprietaţii publice a unitaţii administrative (comuna) pe teritoriul careia se afla, asa 
cum sunt definite si clasificate în conformitate cu legislaţia naţionala în vigoare; 

b. Prima înfiinţare, extinderea si îmbunataţirea reţelei publice de apa (captare, staţii 
de tratare, alimentare) pentru localitaţile rurale având sub 10.000 populaţie 
echivalenta (p.e); 

c. Prima înfiinţare, extinderea si îmbunataţirea reţelei publice de apa uzata 
(canalizare, staţii de epurare) pentru localitaţile rurale având sub 10.000 populaţie 
echivalenta (p.e.); 

d. Prima înfiinţare si extindere a reţelei publice de joasa tensiune si/sau a reţelei 
publice de iluminat; 

e. Prima înfiinţare si extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte 
localitaţi rurale sau catre zone rurale care nu sunt conectate la reţea; 
 
f. Investiţii în staţii de transfer5 pentru deseuri si dotarea cu echipamente de 
gestionare a deseurilor. 

B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populaţia rurala: 
a. Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurala 
(parcuri, spaţii de joaca pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste 
de biciclete etc); 

b. Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, pieţe, spaţii 
pentru organizarea de târguri etc.); 
c. Investiţii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca 
parte componenta a unui proiect integrat (în situaţia în care este vorba de un proiect 
de renovare a unei cladiri publice); 

d. Prima înfiinţare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale precum 
centrele de îngrijire copii (crese conform legii 263/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea si functionarea creselor si alte centre de asigurare a serviciilor sociale 
conform OG 68/2003 privind serviciile sociale), batrâni si persoane cu nevoi speciale 
(conform OG 68/2003 privind serviciile sociale ); 

e. Investiţii în construcţia de gradiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

f. Achiziţionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea 
locala în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractiva pentru companiile 
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private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine în sprijinul rezolvarii 
unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz (solicitanţii 
eligibili pot fi şi ONG-urile); 

g. Achiziţionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, 
întreţinere spaţii verzi etc.) daca fac parte din investiţia iniţiala pentru înfiinţarea 
serviciului; 

h. Investiţii de renovare, modernizarea (a se vedea definiţia modernizarii din 
capitolul 4.3 „Dicţionar”) si dotarea aferenta a asezamintelor culturale, inclusiv 
prima achiziţie de carţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare si 
instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovarii patrimoniului cultural 
imaterial ca parte componenta a proiectului (ex. activitaţi ale grupurilor sau 
ansamblurilor folclorice). De asemenea, vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea 
de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj. 
 
C. Pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spaţiul 
rural: 
a. Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural grupa 
B7 si natural din spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.); 

b. Achiziţionare de echipamente pentru expunerea si protecţia patrimoniului cultural 
(ex. vitrine, postamente, sisteme de alarma etc.).Costurile generale legate de 
întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecţi, ingineri si consultanţi, studii de 
fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în 
legislaţia naţionala, achiziţionarea de patente si licenţe, sunt eligibile în limita a: 

- maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului, în cazul în care proiectul prevede 
construcţii; 

- maxim 5% din valoarea eligibila a proiectului, în cazul în care proiectul nu prevede 
construcţii. 

 

8. Modalitatea de selecţie:  

PROCESUL DE SELECŢIE a proiectelor depuse spre finanţare către Grupul de 
Acţiune Locală, în cadrul Axei 4 LEADER a PNDR, va avea următorul parcurs: 

 proiectele vor fi depuse la punctul de lucru al Asociaţiei – Oraş Gura Humorului, 
Strada Locotenent Marceanu, Nr. 22, judeţul Suceava; 

 proiectele vor fi preluate de către secretariatul asociaţiei; 
 personalul GAL-ului cu atribuţii în acest sens va verifica din punctul de vedere 

al conformităţii şi eligibilităţii documentaţia, şi va trece la punctarea 
proiectelor în baza criteriilor de selecţie stabilite, 

 rapoartele de evaluare împreună cu documentaţia suport vor fi supuse deciziei 
finale al Comitetului de selectie  a proiectelor. 

 rezultatul procesului de selecţie intermediar va fi publicat la sediul Asociaţiei 
Gal Confluenţe Nordice şi pe site-ul www.gal.confluentenordice.ro 

http://www.gal.confluentenordice.ro/
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 în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea Raportului intermediar se vor 
transmite solicitanţilor de finanţare notificări cu privire la selectarea 
/neselectarea proiectelor depuse. 

 solicitanţii care au fost notificaţi de către  Asociaţia  GAL Confluenţe Nordice 
ca proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune contestaţii la sediul 
Asociaţiei  GAL Confluenţe Nordice din Gura Humorului, Strada Locotenent  V. 
Marceanu, Nr. 22, judeţul Suceava, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea notificării. 

 contestaţiile depuse vor fi soluţionate de o Comisie de Contestaţii, membrii 
acesteia fiind diferiţi de cei existenţi în Comitetul de Selecţie a proiectelor. 

 publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se va face la 
sediul Asociaţiei  GAL Confluenţe Nordice şi pe site-ul 
www.gal.confluentenordice.ro; 

 rezultatele selecţiei finale vor fi afişate la sediul asociaţiei şi pe site-ul: 
www.gal.confluentenordice.ro  

 
9.  Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul:  
 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmirea 

proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru măsura 123 postat pe 

site-ul www.apdrp.ro sau www.madr.ro . 

Acestea sunt: 
1. a. Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcţii 
si/sau montaj 
b. Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 
(unde este cazul) întocmit / actualizat conform conţinutului cadru şi metodologiei 
stipulate în HG nr. 28/09.01.2008 insotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat 
in Constructii, pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus, in cazul 
solicitantilor Comune si ADI-uri. 
Pentru proiectele care vizează investiţii asupra obiectivelor de patrimoniu, studiul de 
fezabilitate se va completa cu : 
- documentaţia întocmită conform Conţinutului Cadru al documentaţiilor de 
restaurare a monumentelor istorice (DISPOZIŢIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborat de Ministerul 
Culturii şi Cultelor, pentru investiţii de restaurare / consolidare a obiectivelor de 
patrimoniu; 
sau 
- Documentaţie justificativă pentru investiţii de conservare a obiectivelor de 
patrimoniu, avizată de Directia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 
judeţeană. 
2 a. Certificat de urbanism / Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd 
construcţii. 
b. Pentru investiţii (vizând componenta b), Certificatul de Urbanism va fi însotit de: 
• Avizul cu recomandari emis de catre filiala teritoriala a Ordinului Arhitecţilor, care 
confirmă respectarea arhitecturii specifice locale (dacă este cazul), la faza de Studiu 
de Fezabilitate 

http://www.gal.confluentenordice.ro/
http://www.gal.confluentenordice.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
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3. 
1. Pentru primării şi ADI-uri 
- Inventarul domeniului public întocmit conform legislaţiei în vigoare privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (în cazul în care cladirea / terenul 
este proprietatea publica a primăriei / lor); 
şi 
- inventarul domeniului public pentru terenul pe care se relizează investiţia, însoţit 
de acordul autorităţii deţinătoare (în cazul în care terenul este inclus în proprietatea 
publică sau administrarea unei autorităţi publice locale, alta decât solicitantul), dacă 
este cazul; 
şi 
- avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel 
administrat de primărie, dacă este cazul. 
2. Pentru ONG, aşezăminte culturale, instituţii de cult 
- Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului şi construcţiilor sau 
- Contract de concesiune asupra clădirii / terenului pe care va fi amplasată 
construcţia, valabil pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii cererii de 
finanţare. 
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concendent care trebuie să 
conţină: 
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare 
a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze ; 
- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări 
privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă DA, să se menţioneze care este suprafaţa 
supusă acestui proces. 
3. Pentru persoane fizice si juridice 
Document care atestă dreptul de proprietate / document încheiat la notariat care 
atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura, consolida, 
conserva pe o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanţare. 
4. Clasarea notificarii sau Documentul final emis de autoritatile de mediu Acord de 
mediu/ Aviz natura 2000/Decizia etapei de incadrare finala 
5. Acordul de acces privind investiţia de înfiinţare / extindere a reţelei publice locale 
de alimentare cu gaz, dacă este cazul. 
6. Aviz de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind 
investiţii asupra reţelei de joasă tensiune sau asupra reţelei publice de iluminat, dacă 
este cazul 
7. Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi 
sănătate publică 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 
sau 
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate 
publică, dacă 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 
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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. Expertiză tehnică de specialitate asupra construcţiei existente, inclusiv pentru 
investiţii de restaurare, consolidare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu, 
întocmită, semnată şi ştampilată de un expert tehnic atestat . 
Pentru investiţii de restaurare, consolidare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu 
expertiza tehnică va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Legii 
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice). 
11. 1. Pentru primării şi ADI 
Hotărârea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului, cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii) : 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi numărul de locuitori ai comunei/lor 
solicitante. 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă şi gestionarea investiţiei, pe 
o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare. 
• angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementările 
în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor (dacă este cazul). 
• necesitatea si oportunitatea incheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de 
cult/asezamant cultural (daca este cazul). 
2. Pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili 
Angajamentul că vor asigura mentenanţa investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani 
de la data la care investiţia a fost dată în exploatare. 
12. Act de infiintare si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara. 
13.1. Certificat de înregistrare fiscală sau 
2. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform 
legislaţiei în vigoare 
3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul 
ca societatea este în functiune, codul CAEN conform activităţii pentru care solicită 
finanţare, existenţa punctului de lucru, dacă este cazul 
14.1. Pentru ONG-uri si ADI-uri: 
Incheierea privind inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 
2. Pentru institutiile de cult : 
Certificatul de inregistrare si actul de infiintare si functionare emis de unitatea 
ierarhic superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie) 
3. Pentru asezamintele culturale 
Document privind înfiinţarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural 
15. Lista agentilor economici şi a institutiilor de interes public, deserviţi de proiect, 
care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, domeniul de activitate 
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Şi Lista gospodăriilor care au depus la primărie adeziunea privind necesitatea 
investiţiei şi angajamentul de racordare din surse proprii la reţeaua de 
apă/canalizare/gaze/energie electrică, sau că sunt de acord cu plata colectării 
deşeurilor. Lista trebuie să conţină nume, prenume, semnătură, adresă, termen de 
racordare (maxim 3 ani de la finalizarea investiţiei publice), precum şi tariful 
perceput. 
16. Hotărârea consiliului parohial privind realizarea investiţiei şi asigurarea 
cofinanţării, dacă este cazul. 
17. Precontract cu o firma autorizata vizand sortarea, ridicarea si transportul 
deseurilor la un depozit zonal, daca este cazul. 
18.1 Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de 
proiect ca va asigura cofinanţarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinanţare. 
2 Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi 
ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN 
al contului în care se derulează operaţiunile 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. 
20.1 Certificat/certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale restante si graficul de 
reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul) 
21. Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, 
tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada 
derularii proiectului) intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat 
de alte programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002, pentru aceleasi 
tipuri de investitii. 
22. Autorizaţiile de funcţionare pentru reţeaua de alimentare cu apă şi/sau 
canalizare, se solicită în funcţie de reţeaua care se realizează în cadrul măsurii (dacă 
se realizează reţeaua de alimentare cu apă se solicită pentru reţeaua de canalizare 
existentă şi invers), precum şi pentru extinderea şi/sau reabilitarea reţelei existente 
(apă şi/sau canalizare), dacă este cazul. 
23. a) Avizul tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, in care sa se certifice ca 
investitia in 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 infiintata conform cerintelor POS Mediu. 
sau 
b. Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Judetean pentru investitia de apa/apa 
uzata in 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 infiintata conform cerintelor POS Mediu. 
24. Adresa emisa de Consiliul Judetean/ADR care sa confirme ca investitia se 
incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana, daca este cazul. 
25. Aviz eliberat de Apele Romane care sa certifice ca investitia de alimentare cu apa 
se realizeaza intr-o zona in care apa este insuficienta, daca este cazul. 
26. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat care sa confirme ca apa 
in zona respectiva este poluata sau prezinta o concentratie ridicata de nitrati, daca 
este cazul. 
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27. Situatia achiziţiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de Finanţare 
(conform modelului din cererea de finantare), daca este cazul. 
28. Acord/acorduri de parteneriat. 
 

ATENŢIE 
 
Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 
eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii în care se 
încadrează proiectul, în vigoare la data lansării apelului de selecţie de către GAL 
Confluenţe Nordice, disponibile pe site-ul www.apdrp.ro şi www.madr.ro.  
 
Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul http://gal.confluentenordice.ro 
 
Solicitanţii care depun proiecte ce prevăd lucrări de construcţii şi/sau montaj, care 
vor fi finanţate prin Măsura 41, sunt obligaţi să ataşeze la Cererea de Finanţare şi 
Proiectul Tehnic alături de Studiul de fezabilitate. Proiectul Tehnic şi Studiul de 
fezabilitate trebuie să fie întocmite în conformitate cu legislaţia naţională în 
domeniu. 

 
 
10.  Criterii de selecţie:  
 

 Nr. 
crt. 

Criterii de selectie 
locale 

Punctaj 
maxim 

Documente/Calcul punctaj 

1. 

Aplicantul nu a mai 
beneficiat de 
sprijin din alte 
fonduri comunitare 
pentru investitii 
similare in ultimii 3 
ani 

10 

Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finanţată o investiţie 
similară în aceeaşi localitate (în cazul în care o comună aplică 
pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o investiţie 
similară pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar 
pentru un alt/e sat/e din componenţa sa, aceasta comună nu 
primeşte punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeşte punctaj numai 
dacă nici una dintre comunele în care se realizează investiţia nu 
a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investiţii 
similare). Precizări: 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 funcţie 
de acţiunea majoritară a proiectului (drum; apa+canal, energie 
electrica, gaz, staţii de transfer). 
 
Calcul punctaj: 10 dacă DA sau 0 dacă NU. 
 
Documente care se verifică: 
Bazele de date SAPARD/ FEADR sau raportul asupra utilizării altor 
programe de finanţare/Cererea de Finanţare - Secţiunea C - 
Finanţări nerambursabile - solicitate şi/sau obţinute. 

2. 

Localităţi rurale 
din regiunile cu 
grad de sărăcie 
ridicat 

5 

Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat: 
- localităţi cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-
89,6%)   
- localităţi cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-
59,9%)   
- localităţi cu grad de sărăcie scăzut (rata sărăcie <40%) 
  
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu 

http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
http://gal.confluentenordice.ro/
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Localităţile rurale cu grad ridicat de sărăcie, lista ce este anexă 
la Ghidul Solicitantului. 
Se acordă punctaj numai dacă localitatea este obligatoriu 
identificată în Lista localităţilor din regiunile cu grad de sărăcie 
ridicat, punctajul fiind stabilit funcţie de procentul gradului de 
sărăcie cu care este înregistrată localitatea respectivă (în cazul 
unei comune nou înfiinţate se va lua în considerare gradul de 
sărăcie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei 
comune desprinsă dintr-un oraş, aceasta nu va fi punctată; în 
cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din 
componenţa A.D.I.-ului cu gradul de sărăcie cel mai ridicat dacă 
comuna respectivă este beneficiară a componentei majoritare 
din proiect). 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de 
beneficiar.  
 
Calcul punctaj:  
- localitaţi cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%)  - 5  
pct                                                                        - localitaţi cu 
grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%) - 3  pct                                                                                   
- localitaţi cu grad de sărăcie scazut (rata sărăcie <40%) - 1 pct 
                                                                                   
Documente care se verifică: 1, Lista cu localitati rurale din 
regiunile cu grad de saracie ridicat. (Anexa 11 la Ghidul 
Solicitantului). 

3. 

Proiectele care se 
încadrează într-o 
strategie de 
dezvoltare locală 

5 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul 
prezintă o 
adresă de la Consiliul Judeţean/ Agenţia de Dezvoltare Regională 
sau 
Investiţia se regăseşte în scopul şi obiectivele înfiinţării ADI-ului 
respectiv (dacă este cazul). 
Se acordă punctaj numai dacă există, anexată, o Adresă emisă de 
Consiliul Judeţean/Agenţia de Dezvoltare Regională care să 
confirme că investiţia se încadrează într-o strategie de 
dezvoltare locală, judeţeană sau regională; 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de 
beneficiar. 
 
Calcul punctaj: 5  dacă DA sau 0 dacă NU. 
 
Documente care se verifică: 24. 

4. 

Proiecte de 
investiţii în 
infrastructura 
socială 

5 

Proiecte de investiţii în infrastructura socială 
- realizate de către ONG uri şi unităţi de cult; 
- realizate de către comune, iar funcţionarea 
infrastructurii 
sociale este asigurată în parteneriat cu ONG-uri/ unităţi 
de cult 
- realizate de comune şi A.D.I.-uri. 
Se acordă punctaj, în funcţie de categoria de beneficiar, numai 
dacă prin proiect se prevede prima înfiinţare şi dotare a 
centrelor de îngrijire copii (creşe, grădiniţe, asistenţă după 
programul şcolar, tip „after school”), centre îngrijire bătrâni şi 
persoane cu nevoi speciale Precizare: nu se acordă punctaj 
pentru cămine cultural. 
Calcul punctaj: 
- 5  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru O.N.G. şi unităţi de cult 
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- 3 daca DA si 0 daca NU – pentru comune care asigura 
functionarea infrastructurii sociale in parteneriat cu ONG-
uri/unitati de cult 
- 1 dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune şi A.D.I. 
 
Documente care se verifică: 1, 11.1, 27/28. 

5. 

Proiectele care 
promovează 
investiţii în scopul 
conservării 
specificului local si 
a mostenirii 
culturale. 

10 

Proiectele   care   promovează   investiţii   în   scopul   
conservării specificului local şi a moştenirii culturale (arhitectura 
tradiţională, conservare patrimoniu material, imaterial, 
promovare, organizare festivaluri cu specific local etc). 
- realizate de către ONG uri, unităţi de cult, aşezăminte 
culturale, 
persoane fizice şi juridice (exceptând comunele şi asociaţiile 
acestora legal constituite) 
- realizate de către comune, iar funcţionarea obiectivului 
investiţiei 
este asigurată în parteneriat cu ONG-uri/asezăminte culturale 
- realizate de cătrecomune şi A.D.I.-uri Punctarea acestui 
criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi 
demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate. 
Se acordă punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai 
dacă sunt prevăzute investiţii directe în: 
- renovarea, modernizarea, extinderea şi/sau dotarea 
căminelor culturale (cu excepţia căminelor culturale care au 
primit sau sunt în curs de finanţare prin   „Programul  prioritar   
naţional  pentru   construirea  de   sedii  pentru aşezăminte  
culturale”,  conform  legii  nr.  143/2007)  centrelor  
culturale/centrelor  pentru   conservarea  şi  promovarea  
culturii  tradiţionale  dacă acestea adăpostesc activitatea 
unui/unor ansambluri artistice recunoscute (muzică, dans, 
teatru, pictură, sculptură, artă manufacturieră tradiţională ); 
-        târguri, festivaluri, pieţe tradiţionare şi alte manifestări 
tradiţionale locale; 
- restaurarea,  consolidarea  şi  conservarea  obiectivelor  
de  patrimoniu cultural – clasa B (arhitectură laică {construcţii, 
statui, situri arheologice etc}; 
-             protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, 
izvoare, cascade, peşteri, arbori şi arbuşti, vegetaţie etc.) ce 
sunt identificate în Listele întocmite la nivel naţional. În situaţia 
în care acestea nu se regăsesc în lista ariilor protejate la nivel 
naţional şi local (Anexa 8 la GD 322) se anexează la proiect, în 
funcţie de importanţa elementului cadrului natural, aviz din 
partea autorităţii   publice   centrale   pentru   protecţia   
mediului   sau   Hotărâre   a Consiliului Judeţean. 
 
Calcul punctaj: 
- 10  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru O.N.G.,  unităţi de cult, 
asezaminte culturale, persoane fizice şi juridice (exceptând 
comunele şi asociaţiile acestora legal constituite 
- 7 daca DA si 0 daca NU- pentru comune care asigura 
functionarea obiectivului investitiei in parteneriat cu ONG-uri/ 
asezaminte culturale. 
- 5  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune şi A.D.I. 
 
Documente care se verifică: 1,  9, 11.1,  27/28 
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6. 

Proiecte 
considerate de 
strictă necesitate 
pentru zona 
respectivă 

10 

Toate proiectele vor fi punctate cu 10 puncte. 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie 
conform Ghidului 
Solicitantului 

Punctaj 
maxim 

Documente/Calcul punctaj 

1. Proiecte integrate 
de investiţii 
 

5 Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comună, 
investitia care vizeaza combinarea în acelaşi proiect a cel puţin 
2 acţiuni din cadrul aceleiaşi componente sau din componente 
diferite ale măsurii, precum si daca valoarea cumulata a 
componentelor secundare reprezintă minimum 10 % din 
valoarea totală eligibilă a proiectului integrat. 
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, 
investitia care vizeaza combinarea în acelaşi proiect a cel puţin 
2 acţiuni din cadrul aceleiaşi componente sau din componente 
diferite ale măsurii, si valoarea cumulata  a  componentelor  
secundare  reprezintă  minimum  10  %  din valoarea totală 
eligibilă a proiectului integrat precum si daca actiunea 
majoritar valorica din valoarea totala eligibila a proiectului 
deserveşte total sau parţial populaţia din minim două comune 
din cadrul A.D.I.-ului. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru 
este prezent şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria 
de beneficiar. 
 
Calcul punctaj: 5 dacă DA sau 0 dacă NU. 
 
Documente care se verifică: 1. 

2. Proiectele de 
investiţii în 
infrastructura de 
apă/apă uzată în 
localităţile rurale 
între 2.000-10.000 
de p.e. identificate 
prin Master 
Planurile 
Regionale, dar care 
nu sunt finanţate 
din POS Mediu 

15 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 
acordă punctaj numai dacă proiectul îndeplineşte 4 condiţii 
simultane: 
- să fie proiect pentru apă/apă uzată (investiţia propusă 
trebuie să vizeze realizarea unui sistem funcţional de apă/apă 
uzată) 
- să se implementeze în localităţi cu minimum 2.000 
locuitori persoane echivalente şi maximum 10.000 locuitori 
persoane echivalente (în cazul A.D.I.  toate  comunele  
componente  trebuie  sa  indeplineasca  aceasta conditie) 
- Comuna/grupul de comune să fie identificat/ă în Master 
Planul Regional 
- proiectul să nu fie finanţat prin programul POS MEDIU 
(în cazul A.D.I., niciuna dintre comunele componente în care se 
realizează investiţia, nu trebuie să beneficieze de finanţare 
prin programul POS MEDIU). 
Precizare:   În   cazul   comunelor   nou   înfiinţate,   acestea   
trebuie   să îndeplinească cele patru criterii de mai sus; 
Organismul Intermediar al POS Mediu oferă informaţii 
referitoare la populaţia echivalentă a acestor comune. 
 
Calcul punctaj: 15  dacă DA sau 0 dacă NU. 
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Documente care se verifică: Notificare standard privind 
rezultatele analizei OI POS Mediu (cf Protocol). 

3. Proiecte de 
investiţii în 
infrastructura de 
drumuri care 
asigură legătura cu 
principalele căi 
rutiere (drumurile 
judeţene, 
naţionale) sau alte 
căi principale de 
transport 
(feroviare şi 
fluviale) 

25 Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru 
este prezent şi 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. 
 
Calcul punctaj: 25  dacă DA şi 0 dacă NU. 
 
Documente care se verifică: 1. 
 

4. 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 

5 Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru 
este prezent şi 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 acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru reţea de 
alimentare cu apă şi localitatea în care se va implementa 
proiectul se regăseşte în Lista localităţilor cu indice de 
ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se prezintă un 
Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifică insuficienţa 
apei în zonă (în cazul A.D.I. toate comunele în care se 
realizează investiţia de alimentare cu apă trebuie să se 
regăsească în Lista localităţilor cu indice de ariditate ridicat 
sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de R.N. 
Apele Române care certifică insuficienţa apei în localitate) 
 
Calcul punctaj: 5  dacă DA şi 0 dacă NU. 
 
Documente care se verifică: 1, 25, Lista cu indice de ariditate 
ridicat. 

5.  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 

5 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 dacă acest lucru 
este prezent şi demonstrat cu date statistice în Studiul de 
Fezabilitate. Se acordă punctaj numai dacă proiectul este 
pentru reţea de apă/apă uzată şi comuna în care se va realiza 
investiţia se regăseşte în Lista zonelor vulnerabile la nitraţi sau 
proiectul are anexat  Buletin de analiză eliberat de un laborator 
acreditat care certifică gradul ridicat al poluării în localitate (în 
cazul A.D.I. toate comunele în care se realizează investiţia de 
apă/apă uzată trebuie să se regăsească în Lista zonelor 
vulnerabile la nitraţi sau sa prezinte Buletin de analiză eliberat 
de un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al poluării 
în localitate. 
 
Calcul punctaj: 5 dacă DA şi 0 dacă NU. 
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Documente care se verifică: 1, 26,  Lista localitatilor 
vulnerabile la nitrati. 

TOTAL 100 - 

 
Criteriile de eligibilitate şi selecţie sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru 

Măsura 322 postat pe site-ul www.apdrp.ro sau www.madr.ro . 

Proiectele prin care se solicita finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de 
selecţie, în baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de 
selecţie cuprinse atat in Ghidul Solicitantului cat si in PDL Confluente Nordice: 

Pentru proiectele aferente măsurii 41-322, selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul proiectelor 

cu acelaşi punctaj,   departajarea   acestora,   se   face   în   funcţie   de   sectorul   

prioritar (componenta dominantă a proiectului ca şi valoare eligibilă a proiectului), în 

următoarea ordine: 

1) infrastructură de drum; 

2) infrastructură de apă; 
3) alimentare cu energie electrică; 
4) altele. 

În  cazul  în  care  există  proiecte  cu  punctaj  egal  având  aceeaşi  încadrare  ca  şi 
componentă dominantă a proiectului, selecţia se va face în ordinea descrescătoare a 
valorii eligibile a proiectelor, exprimată în euro.  
 
Punctaj minim: 20 puncte 
 
11.  Model de declaraţie: 
 
Solicitanţii care depun proiecte, vor ataşa  dosarului cererii de finanţare Declaraţia 
prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Confluenţe Nordice toate 
plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar, 
conform modelului :  
 

 
DECLARAŢIE pe propria raspundere a Beneficiarului de raportare catre 

„GAL Confluenţe Nordice” 
 
 
Subsemnatul:..........................(Nume, prenume) in calitate de responsabil legal  
al.................................................(denumirea beneficiarului) posesor al BI/CI  
seria.....nr......................CNP.......................eliberat de..........................cu 
domiciliul stabil în...........................in calitate de solicitant al Masurii 41......, 
depunator al cerereii de finantare pentru proiectul 
..........................................................................................................  
declar pe proprie raspundere ca ma angajez sa raportez către asociaţia " GAL 
Confluenţe nordice” toate plăţile aferente proiectului depus, selectat, si finantat ce 
vor fi efectuate de APDRP, cunoscand ca raportarea se va realiza, dupa primirea de la 

http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
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CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile 
lucratoare de la data efectuarii platii.  
 
 
Data...................  
Semnătura...................................  
Ştampila, după caz........................ 

 

 
 

Pentru informaţii suplimentare, Asociaţia GAL Confluenţe Nordice pune la dispoziţie 
un birou de relaţii cu publicul deschis de luni până vineri, de la 10.00-14.00, la sediul 
Gura Humorului, Strada Locotenent V. Marceanu, Nr. 22, judeţul Suceava. Ne puteţi 
contacta la numărul de telefon – 0230.252.105, e-mail: 
galconfluentenordice@gmail.com, www.gal.confluentenordice.ro .  
 

mailto:galconfluentenordice@gmail.com
http://www.gal.confluentenordice.ro/

