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ANUNŢ – LANSARE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE 

MĂSURA 41.322 - ÎN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI GAL ŞTEFAN CEL MARE 
Data publicării: 06 Decembrie  2013  

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Nr. 2 / Apelul 2 / decembrie 2013 (Masura 41. 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de 

baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale)  

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare anunţă lansarea  APELULUI 2 / SESIUNEA  2 DIN 2013 DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU 

MĂSURA 41. 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii 

rurale (Corespondenta cu PNDR M. 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a 

mostenirii rurale). Apelul de selecţie în varianta simplificata si detaliată pentru măsura enunţata şi Fişa Măsurii vor fi publicate pe site-ul GAL-ului:  

www.galstefancelmare.ro si sa ve gasi pe suport hartie si CD/DVD la sediul GAL. 

Data lansarii apelului: 06 decembrie 2013       Data limita de depunere a proiectelor: 10 ianuarie 2014 ora 15.00 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni / Măsura 41.322 – 332.868 Euro  

Suma minimă nerambursabilă finanţată/proiect: 5.000 euro  

Suma maximă nerambursabilă finanţată/proiect: 200.000 euro  

Valoare totală eligibilă a unui proiect:  400.000 euro  

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”. 

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; valoarea totală a proiectului (eligibilă şi neeligibilă) poate depăşi 400.000 euro / proiect. b) 

de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.322 se va face la sediul Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Stefan cel Mare  judetul Iasi săptămânal în fiecare zi de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00.  

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent măsurii  322 din cadrul PNDR, 

disponibil în format electronic pe site-ul APDRP http://www.apdrp.ro/ şi criteriile de selecţie ale Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare din fişa măsurii 

disponibile în format electronic pe site-ul www.galstefancelmare.ro .   

Modelul de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Ştefan Cel Mare toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de 

APDRP către beneficiar se află pe site-ul www.galstefancelmare.ro sau la sediul asociaţiei. 
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Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de selecţie a Asociaţiei  Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare:  

 

Criterii de selectie preluate din  ghidului solicitantului aferent masurii 322 

1. Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara. (10 pct) 

2. Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat: maxim 10 pct. 

- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) - (10 pct) 

- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) - (7 pct) 

- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) - (5 pct) 

3. Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana. (10 pct) 

4. Proiecte integrate de investitii (0 pct) 

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 (0 pct) 

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) (0 pct) 

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 (0 pct) 

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. (0 pct) 

9. Proiecte de investitii în infrastructura sociala – 10 pct. 

- realizate de catre ONG uri si unitati de cult - (10 pct) 

-realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult - (10 pct) 

- realizate de comune si A.D.I.-uri - (10 pct) 

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) 0 pct. 

- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane fizice si juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal constituite) - (0 pct) 

 - realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale - (0 pct) 

- 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 - (0 pct) 
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Criterii de selectie locale 

  11. Investiţia trebuie realizată pe teritoriul GAL Ştefan cel Mare – 0 pct. 

12. Proiectele trebuie sa prevada investitii in producerea energiei regenerabile – 30 pct. 

13. Reprezentantul legal al proiectului (cu exceptia beneficiarilor publici) să aibă mai putin de 40 de ani -0 pct. 

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

15.       Proiecte de investitii în infrastructura sociala – 0 pct. (criteriu comun cu 9). 

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 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 eligibile bugete solicitate mai mici sau egale cu 70.000 euro  Lista B proiecte eligibile bugete  solicitate  mai mari decat 70.000 euro 

1. Proiectul A – buget 70000 euro, punctaj 80 pct.      5. Proiectul E –buget 80000 euro , punctaj 80 pct. 

2. Proiectul B –buget 70000 euro, punctaj 70 pct      6. Proiectul F –buget 80.000 euro , punctaj 40 pct. 

3. Proiectul C –buget 70000 euro, punctaj 25 pct.      7. Proiectul G......................................................punctaj 25 pct. 

4. Proiectul 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                    Total proiecte selectate lista B – 1 proiect cu 80.000 euro , proiectul E 
Buget ramas disponibil la finalul listei A -90.000 euro . 

 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. 
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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare va respecta procedura de selecţie în conformitate cu Planul de Dezvoltare Locală, ghidul aferent măsurii 

4.1 şi 431.2, afişate pe www.galstefancelmare.ro  

 

Rezultatele procesului de selecţie vor fi anunţate pe data de 17 ianuarie 2014, după aprobarea Raportului de Selecţie intermediar, prin publicarea pe site-ul Asociaţiei 

Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare – www.galstefancelmare.ro  şi notificarea scrisă a solicitanţilor prin mail şi/sau fax.  

 

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura Asociaţiei  Grupul de Acţiune 

Locală Ştefan cel Mare. Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după soluţionarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 

10 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.  

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CE TREBUIE DEPUSE DE CĂTRE SOLICITANT ODATĂ CU DEPUNEREA PROIECTULUI: 
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 investiti ile 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  
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Euro si o oferta pentru bunuri si servicii care depasesc valoarea de 10.000 Euro. În ceea ce priveste preturile lucrarilor incluse în proiect, proiectantul va mentiona sursa 

de preturi, din zona, folosita. 

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 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. 
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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 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; 
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b) Certificatul de înregistrare si actul de înfiintare si functionare emis de unitatea ierarhic superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar pentru 

institutii de cult; 

c) Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat pentru asezaminte culturale; 

15. a) Lista agentilor economici si a institutiilor de interes public, deserviti de proiect, care va contine denumirea, adresa, activitatea desfasurata, domeniul de activitate; si 

b) Lista gospodariilor care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de 

apa/canalizare/gaze/energie electrica, sau ca sunt de acord cu plata colectarii deseurilor. Lista trebuie sa contina nume, prenume, semnatura, adresa, termen de racordare 

(maxim 3 ani de la finalizarea investitiei publice), precum si tariful perceput. 

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

17. Precontract cu o firma autorizata, vizând ridicarea, sortarea deseurilor si transportul acestora la un depozit zonal, daca este cazul. 

18. 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. 

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. 
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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. 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine la sediul Asociaţiei  Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare sau  email: contact@galstefancelmare.ro  sau 

Tel.: 0729.356.262, 0757.244.141, 0740.140.704 

 

mailto:contact@galstefancelmare.ro

