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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare 

FIŞA MĂSURII DE FINANŢARE  

41.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza  

pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale  
(Corespondenta PNDR M.322 –Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea 

serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a 

mostenirii rurale) 

41.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru 

economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale 

Valoarea minima nerambursabilă finanţată/proiect: 5.000 euro  

Valoarea maxima nerambursabilă finanţată/proiect: 200.000 euro  

Valoarea totala eligibilă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro;  valoarea 

totală a proiectului (eligibilă + neeligibilă) poate depăşi  400.000 euro 

Finanţare nerambursabilă (FEADR şi contribuţia naţională):  
a) de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, 

negeneratoare de profit, dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăşi 400.000 euro/proiect. 
b) de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. 

Contribuţie proprie: 0% pentru proiectele de utilitate publică, 30% pentru proiectele 

generatoare de profit. 

Buget disponibil prezentul apel: 384.918 euro –conf.decizie 3/12.12.13 

Număr estimativ proiecte: 2 

Solicitanţi 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 apă/apă uzată; 

• Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare  realizate între două sau mai multe comune 

înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

• ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în 

vigoare; 

• Persoane  fizice  şi  juridice  care  deţin  în  proprietate  sau  administrează  obiective  de 

patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta „c”. 
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Activităţi eligibile: 
Submăsura 322 a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază 

Submăsura 322 b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală  

Submăsura 322 c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural 

 

Tipul de servicii/acţiuni sprijinite 

Pentru componenta a): 

• Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local 

(drumuri  comunale,  vicinale  şi  străzi  din  interiorul  comunei)  ce  aparţin  proprietăţii 

publice  a  unităţii  administrative  (comuna)  pe  teritoriul  căreia  se  află,  aşa  cum  sunt 

definite şi clasificate în conformitate cu legislaţia naţională  în vigoare; 

• Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare, 

alimentare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă (p.e); 

• Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată (canalizare, staţii de 

epurare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă (p.e); 

• Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice de joasă tensiune şi a reţelei publice de 

iluminat cu eficienţă energetică ridicată; 

• Prima  înfiinţare  şi  extinderea  reţelei  publice  locale  de  alimentare  cu  gaz  către  alte 

localităţi rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la reţea; 

• Investiţii în staţii de transfer  pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a 

deşeurilor. 

 

Pentru componenta b): 

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

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

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

organizarea de târguri etc); 

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

care este vorba de clădiri publice); 

• Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de 

îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale; 

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

• Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în 

zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este 

indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale 

inclusiv construirea de staţii de autobuz; 

• Achiziţionarea  de  utilaje  şi  echipamente  pentru  serviciile  publice  (de  deszăpezire, 
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întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului; 

• Investiţii  de  renovare,  modernizarea  şi  dotarea  aferentă  a  aşezămintelor  culturale inclusiv 

prima achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente 

muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte 

componentă a proiectului. De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea  de  

echipamente  hardware,  software,  inclusiv  costurile  de  instalare  şi montaj. 

 

Pentru componenta c): 

• Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B69 şi 

natural din spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.); 

• Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea 

de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii; 

• Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural. 

Măsura 41.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia 

si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale 
 

Nr. crt. Criterii de selecţie preluate din  ghidul solicitantului aferent Măsurii 322 Punctaj 

1 

2 

3 

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 

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 

Maxim 
10 
10 
7 
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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. 

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. 

10 

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. 

0 

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 
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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. 

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. 

0 

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). 

0 

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. 
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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 

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. 

 
10 

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 catre comune 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 
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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. 

 

 Criterii de selecţie locale pt. Măsura 322 stabilite de GAL  Ştefan cel Mare  

11 

Localitatile de pe teritoriul GAL Stefan cel Mare 

 

Investitia propusa trebuie sa fie amplasata pe teritoriul GAL Stefan cel Mare. Daca 

investitia propusă nu se afla pe teritoriul GAL Stefan cel Mare, atunci proiectul va 

fi declarat respins. 0 

12 

Proiectele trebuie sa prevada investitii in producerea energiei regenerabile 

 

Proiectul va fi punctat cu 30 puncte dacă solicitantul va descrie în SF/ Memoriu 

justificativ / PTH (proiect tehnic) faptul că proiectul include masuri de reducere a 

emisiilor poluante sau de utilizare a energiei regenerabile sau alte acţiuni de 

protecţie a mediului. Se va indica în bugetul totalizator suma alocată 

acţiunii/acţiunilor de de reducere a emisiilor poluante sau de utilizare a energiei 

regenerabile sau alte acţiuni de protecţie a mediului 

 

În cazul în care în SF/Memoriu justificativ / PTH nu sunt descrise acţiunile de 

reducere a emisiilor poluante sau de utilizare a energiei regenerabile sau alte acţiuni 

de protecţie a mediului şi nu sunt corelate cu bugetul totalizator, proiectul va primi 

zero puncte. 

30 

13 
Reprezentantul legal al proiectului (cu exceptia beneficiarilor publici) să aibă mai 

putin de 40 de ani 
0 

14 Beneficiarii să facă parte dintr-o formă asociativă, parteneriate, etc.  30 

15 Proiecte de investiţii din infrastructura socială (criteriu comun cu 9) 0 

Total puncte 100 

Pentru această măsură, punctajul minim este de 25 puncte.  

Criteriile de departajare a proiectelor eligibile stabilite in AGA din 24.10.2013 sunt urmatoarele: 

A. Toate proiectele eligibile a caror punctaj minim este de 25 de puncte si care au un buget 

solicitat nerambursabil mai mic sau egal cu 70.000 euro, vor fi evaluate si selectate 

prioritar, in ordinea descrescatoare a punctajelor. La proiecte eligibile cu punctaj egal: 

în cazul acestor proiecte, va fi favorizat acel proiect care include măsuri de reducere a 

emisiilor poluante sau de utilizare a energiei regenerabile. Dacă nici acest criteriu nu poate 

departaja proiectul, va fi favorizat proiectul al cărui beneficiar este membru al unei 

asociaţii de producători sau al unei alte forme de asociere recunoscute legal.  

B. Toate proiectele eligibile a caror punctaj minim este de 25 de puncte si care au un buget 
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solicitat nerambursabil mai mare de 70.000 euro, vor fi evaluate dupa ce toate 

proiectele de la punctul a) au fost evaluate si selectate, in limita fondurilor ramase 

disponibile in cadrul sesiunii, in ordinea descrescatoare a punctajelor. La proiecte 

eligibile cu punctaj egal: în cazul acestor proiecte, va fi favorizat acel proiect care 

include măsuri de reducere a emisiilor poluante sau de utilizare a energiei regenerabile. 

Dacă nici acest criteriu nu poate departaja proiectul, va fi favorizat proiectul al cărui 

beneficiar este membru al unei asociaţii de producători sau al unei alte forme de asociere 

recunoscute legal. 

Exemplu de organizare a listei de proiecte eligibile: 

Lista A proiecte mai mici sau egale cu 70.000 euro      

1. Pro A – buget 70000 euro, punctaj 80 pct.            

2. Pro B –buget 70000 euro, punctaj 70 pct              

3. ProC –buget 70000 euro, punctaj 25 pct.              

4. Pro D –buget 70000 euro –punctaj 25 pct. 

 

Total buget disponibil in cadrul sesiunii -370.000 euro 

Total buget 4 proiecte selectate lista A -280.000 euro   
 

Buget ramas disponibil la finalul listei A -90.000 euro . 

 

Lista B proiecte mai mari decat 70.000 euro 
 

5. PrE –buget 80000 euro , punctaj 80 pct. 

6. Pr F –buget 80.000 euro , punctaj 40 pct. 

7. .Pro.G –buget 95.000 euro. punctaj 25 pct. 

Total proiecte selectate lista B – 1 proiect cu 80.000 euro , proiectul E 

Restul proiectelor eligibile care nu sunt finantate datorita limitei de fonduri in cadrul sesiunii vor 

ramane pe lista de rezerva, in eventualitatea suplimentarii fondurilor in cadrul unei sesiuni viitoare. 
 

Procedura de selecţie ce se va aplica de către  Comitetul de selecţie şi modul de anunţare a 

rezultatelor procesului de selecţie se vor desfăşura în conformitate cu prevederile  Ghidului 

Solicitantului pentru masura 41, versiunea 06 din 27 noiembrie 2013 si Manualul de Procedură 

pentru implementarea M41 - noiembrie 2013 .  

 Rapoartele de selecţie ce se vor încheia la finalizarea perioadei apelurilor de selecţie vor 



 

 

 

    
 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANA 

 

„Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa LEADER” 

 

 

Asociaţia  Grupul  de  Acţiune  Locală  Ştefan  cel  Mare 

CUI  27675220;  Nr.  de la  Registrul  Asociaţiilor şi  Fundaţiilor:  228 / A / 02.11.2010 

Sediu social: comuna Aroneanu, sat Aroneanu, judeţul Iași; Telefon: 0729.356.262, 0740.140.704; 

Fax: 0332.818.401; Email: contact@galstefancelmare.ro; www.galstefancelmare.ro 

 

fi postate pe site-ul  GAL-ului  Ştefan cel Mare, la sediile C.J  şi la sediile unităţilor 

administrativ-teritoriale membre ale GAL-ului. 

 GAL-ul va trimite solicitantilor notificari asupra rezultatului evaluarii si selectiei pe 

data de 31 ianuarie 2014,  transmiterea se va realiza cu confirmare de primire sau va fi predata 

personal –cu semnatura de primire din partea potentialului beneficiar. 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE FINANŢARE: 
Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de finantare pentru întocmirea proiectului 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 

50.000 Euro si o oferta pentru bunuri si servicii care depasesc valoarea de 10.000 Euro. În ceea ce priveste 
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preturile lucrarilor incluse în proiect, proiectantul va mentiona sursa de preturi, din zona, folosita. 

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 ONG, asezaminte culturale, institutii de cult 

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 contine: 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. 

3.c) Pentru persoane fizice si juridice 

Document care sa ateste 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 
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cererii de finantare. 

4. Adeverinta conform Protocolului incheiat între APDRP si ANPM sau Acord de mediu insotit, daca este 

cazul de studiul de impact, 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 ANRE, 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 
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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). 

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. 



 

 

 

    
 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANA 

 

„Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa LEADER” 

 

 

Asociaţia  Grupul  de  Acţiune  Locală  Ştefan  cel  Mare 

CUI  27675220;  Nr.  de la  Registrul  Asociaţiilor şi  Fundaţiilor:  228 / A / 02.11.2010 

Sediu social: comuna Aroneanu, sat Aroneanu, judeţul Iași; Telefon: 0729.356.262, 0740.140.704; 

Fax: 0332.818.401; Email: contact@galstefancelmare.ro; www.galstefancelmare.ro 

 

18. a) 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. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de reesalonare a datoriilor 

catre bugetul consolidat, daca este cazul. 

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. 

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. 
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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. Situatia achizitiilor publice efectuate pâna la depunerea Cererii de Finantare (conform modelului din 

cererea de finantare), daca este cazul. 

28. 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. 

29. Alte documente justificative –pentru criteriile de selectie locale Criteriul 12 - Proiectele trebuie sa prevada 

investitii in producerea energiei regenerabile - Proiectul va fi punctat cu 30 puncte dacă solicitantul va descrie 

în SF/ Memoriu justificativ / PTH (proiect tehnic) faptul că proiectul include masuri de reducere a emisiilor 

poluante sau de utilizare a energiei regenerabile sau alte acţiuni de protecţie a mediului. Se va indica în bugetul 

totalizator suma alocată acţiunii/acţiunilor de de reducere a emisiilor poluante sau de utilizare a energiei 

regenerabile sau alte acţiuni de protecţie a mediului În cazul în care în SF/Memoriu justificativ / PTH nu sunt 

descrise acţiunile de reducere a emisiilor poluante sau de utilizare a energiei regenerabile sau alte acţiuni de 

protecţie a mediului şi nu sunt corelate cu bugetul totalizator, proiectul va primi zero puncte la acest criteriu. 

 

30. Alte documente justificative –pentru criteriile de selectie locale Criteriul 14 - Beneficiarii să facă parte 

dintr-o formă asociativă, parteneriate, etc –Document care atesta ca solicitantul este înregistrat într-o forma 

asociativa recunoscute conform legislaţiei nationale în vigoare 

 

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

al acestora fiind în conformitate cu legislatia în vigoare. 

Perioada depunere proiecte: 06 decembrie 2013 – 18 ianuarie 2014 

Locaţie: Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.322 se va face la sediul asociatiei, comuna 

Aroneanu, sat Aroneanu  judeţul Iaşi, de luni pana vineri, intre orele 9.00-15.00 

 

 

Va rugam sa consultati GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU MASURA 322 

disponibil cu titlu gratuit pe site-ul APDRP www.apdrp.ro sau 

www.galstefancelmare.ro 

http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.galstefancelmare.ro/

