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Data publicării: 08.11.2013 Nr.: 1422/08.11.2013
Data lansării sesiunii: 11.11.2013 
Numărul de referintă al sesiunii cereri proiecte: 3

ANUNŢ PRIVIND LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU

  Măsura 413.22

„Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia si populaţia rurală si punerea in valoare a moştenirii rurale”

1. Sesiunea va fi deschisa în perioada 11.11.2013 – 11.12.2013, iar proiectele se vor depune la sediul Asociaţiei Grupul 
de Acţiune Locală „Valea Başeului de Sus”, din cadrul Primariei orasului Saveni, et. II, str. 1 Decembrie nr. 1, oraş Săveni, jud. 
Botoşani, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 8:30 – 15:00. Data limita de depunere – 11.12.2013, orele 15:00. În mod 
obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finanţare trebuie implementat pe teritoriu G.A.L. Valea Başeului de Sus. Aria 
geografica a teritoriului cuprinde comunele: AVRĂMENI, DÂNGENI, DRĂGUŞENI, HĂNEŞTI, HAVÂRNA, MANOLEASA, 
MILEANCA, MITOC, RIPICENI, VLĂSINEŞTI si orasul SĂVENI, din judeţul Botoşani.

2. Fondul disponibil (valoarea publica) pentru masura 413.22 este de 201.156 euro. Suma maxima nerambusabilă
alocata pentru finantarea unui proiect este de 50.000 euro. Valoarea totala a unui proiect este de maximum 400.000 euro.

3. Evaluarea proiectelor va fi realizată de un Comitet de Selecţie compus din 9 membri, din care 3 membri sunt 
reprezentanti ai sectorul public, iar 6 membri provin din sectorul privat al parteneriatului.
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4. Rezultatul procesului de selecţie intermediar va fi publicat la sediul G.A.L. “Valea Başeului de Sus” şi pe site-ul 
www.valeabaseuluidesus.ro. 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 notificati de către G.A.L. “Valea 
Başeului de Sus” ca  proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune contestaţii la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune 
Locală „Valea Başeului de Sus”, str. 1 Decembrie nr. 1, oraş Săveni, jud. Botoşani (Primăria oraşului Săveni), in termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţiile depuse vor fi soluţionate de o Comisie de Contestaţii, membrii acesteia fiind diferiti 
de cei existenţi in Comitetul de Selecţie a proiectelor. Publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se va face la 
sediul G.A.L. si pe site-ul www.valeabaseuluidesus.ro.

5. Publicarea Raportului Final de Selecţie (după soluţionarea contestaţiilor) se va face la sediul GAL si pe site-ul  
www.valeabaseuluidesus.ro.

6. Solicitanţii de finanţare vor folosi Ghidul Solicitantului în vigoare, aferent Măsurii 322 disponibil pe site-ul Asociatiei GAL, 
precum si pe site-ul APDRP. Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de 
Procedura aferent măsurii si cu Notele şi Clarificările emise de APDRP publicate pe site-ul www.apdrp.ro. Solicitantul de finanţare 
trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului pentru Măsura 322.

Solicitanţii de finanţare vor depune proiectul la secretariatul GAL Valea Baseului de Sus, sub forma de Cerere de Finantare 
(insotita de anexele tehnice si administrative), in 3 exemplare - original si doua copii - împreuna cu formatul electronic (CD).
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7. In vederea monitorizarii implementarii proiectului, beneficiarii sunt obligati sa completeze urmatoarea declaratie:

Model de Declara�ie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plă�ile aferente proiectului selectat, 
ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar

Solicitantul (nume, prenume/denumire) ............................................................, numar de inregistrare (CUI) ………………….., numar 

de inmatriculare ………………………………. , prin reprezentat legal (nume, prenume) domiciliat în..…………………………………, 

posesor al BI/CI/PASS seria ……………. nr. ………………eliberat la data ………… de ………….., CNP ………………………………., 

cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, ma angajez sa raportez catre Asociatia GAL „Valea Başeului de 

Sus”  toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. Declar ca raportarea se va realiza 

dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data 

efectuarii platii.

Reprezentant Legal .........................           Semnatura
Nume �i prenume ………................. Ştampila
Data ...............
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8. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului

1. a. Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcţii-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
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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 realizează 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. Adeverinta conform Protocolului incheiat intre APDRP si ANPM sau Acord de mediu insotit, daca este cazul de studiul de impact, eliberate 
de Autoritatea competenta pentru protectia mediului.

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
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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 va fi in concordanta cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul.

9. a) Avizul eliberat de Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional judeţeană, care să confirme faptul că obiectivul propus spre 
finanţare face parte din patrimoniul cultural de interes local – grupa B şi că se poate interveni asupra lui (documentaţia este adecvată), dacă 
este cazul.

    b) Aviz din partea Autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau Hotărâre a Consiliului Judeţean  privind încadrarea elementului de 
cadru natural în categoria celor protejate (în cazul în care elementul de cadru natural specificat în documentaţia anexată cererii de finanţare nu 
se regăseşte 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). 
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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 înfiintare şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară.
13.1.  Certificat de înregistrare fiscală

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 şi ADI-uri :
Încheierea privind înscrierea în Registrul Asociatiilor şi Fundatiilor
2. Pentru instituţii de cult : 
Certificatul de înregistrare şi act de înfiinţare şi funcţionare emis de unitatea ierarhic superioară (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, 

patriarhie)
3. Pentru aşezăminte culturale
Document privind infiinţarea, organizarea şi functionarea aşezământului 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 firmă autorizată, vizând sortarea, ridicarea, şi transportul deşeurilor la un depozit zonal, dacă este cazul.

18.1. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului dată de reprezentantul legal de proiect că va asigura cofinanţarea proiectului şi 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. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis, dacă este cazul.  

20. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă 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.
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23. a) Aviz tehnico-economic,  emis de  Operatorul Regional, in care să se certifice ca investiţia în apă/apă uzată propusă prin proiect respectă 
soluţia tehnică din Master Planul Judeţean aprobat,  in cazul solicitantilor care sunt parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
înfiinţată conform cerinţelor POS Mediu

sau 

b) Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Judeţean  pentru investitia de apa/apa uzata in care sa se certifice ca investiţia propusă prin proiect 
respectă soluţia tehnică din Master Planul Judeţean aprobat precum şi că solicitantul nu face parte din nicio Asociaţie de Dezvoltare 
Intercomunitară înfiinţată conform cerinţelor POS Mediu.

24. Adresă emisă de Consiliul judetean/ADR care să confirme că investiţia se încadrează intr-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană, 
dacă este cazul.

25. Aviz eliberat de Apele Române care să certifice că investiţia in reteaua de  alimentare cu apă se realizeaza într-o zona în care apa este 
insuficientă, dacă este cazul.

26. Buletin de analiză a apei emis de un laborator acreditat care să confirme ca apa în zona respectivă este poluată sau prezintă o concentraţie 
ridicată de nitrati, dacă este cazul. 

27. Situatia achiziţiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de Finanţare  (conform modelului din cererea de finantare), daca este cazul.

28. Acord de parteneriat

29. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)
1 _______________________________________________________________________
2 _______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
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9. Cerin�ele de conformitate �i eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul

Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica:
- dacă e corect completată
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute să fie în 3 exemplare: 1 original şi 2 copii.

La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări:
- eligibilitatea solicitantului
- criteriile de eligibilitate şi selecţie
- bugetul indicativ al proiectului.
- studiul de fezabilitate si documentele anexate.

10. Proiectele prin care se solicită finanţare sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este 
punctat, conform criteriilor de selecţie APDRP, la care se vor adauga criteriile de selectie locala ale GAL, dupa cum 
urmeaza:
Nr. 
crt.

Criterii de selectie Punctaj Pondere din totalul PUNCTAJULUI (criterii masura + criterii 
GAL)

I. Criteriile de selectie APDRP aferente Masurii 
322

Maxim 100 80%

II.
1.

2. 
3. 

Criterii de selectie GAL
Proiecte ale caror solicitanti sunt reprezentati de 
tineri (au varsta de pana in 40 ani la data depunerii 
proiectului)
Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului
Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o 
forma asociativa recunoscute conform legislatiei in 
vigoare

Maxim 100
40

         30
         30

20%

TOTAL 100 100%
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Criteriile de selectie APDRP aferente Masurii 322

Nr. CRITERIUL Punctaj 

S1

Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie 
similară;

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.
Indiferent de categoria de solicitant, în cazul proiectelor integrate, acest 

criteriu se va puncta în funcţie de acţiunea majoritară a proiectului.

10

S2

Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat împărţite astfel:

- localitaţi cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%)

- localitaţi cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%)

- localitaţi cu grad de sărăcie scazut (rata sărăcie <40%)                                                                     

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.

Maxim 10

10

7

5

S3
Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană;

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.
5

S4
Proiecte integrate de investiţii 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant
5
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S5

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

S6
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

S7
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

S8
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

S9

Proiecte de investiţii în infrastructura socială;

O.N.G. şi unităţi de cult

comune care asigura functionarea infrastructurii sociale in parteneriat cu ONG-
uri/unitati de cult

comune şi A.D.I.

Maxim 10

10

7

5
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S10

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)- (conservarea specificului local şi a 
moştenirii culturale)

O.N.G.,  unităţi de cult, asezaminte culturale, persoane fizice şi juridice exceptând 
comunele şi asociaţiile acestora legal constituite

Comune care asigura functionarea obiectivului investitiei in parteneriat cu ONG-uri/ 
asezaminte culturale.

Comune şi A.D.I.

Maxim 10

10

7

5

TOTAL 100

11. Solicitantii pot ob�ine informa�ii suplimentare de la biroul de relatii cu publicul deschis de luni pana vineri, intre orele 
08.30 – 16.30, la sediul Asociatiei GAL „Valea Baseului de Sus” din strada 1 Decembrie nr. 1, Oraş Săveni, Jud Botoşani (Primaria 
oraşului Săveni, et. II ), precum si folosind urmatoarele date de contact:

Telefon: 0231/540.800

E-mail: office@valeabaseuluidesus.com sau galvaleabaseuluidesus@yahoo.com


