
E@ MINISTERUL AGRICULTURII $I
DEZVOLIARII RURALE

Anun! privind prelungirea
apelului de selecfie a proiectelor pentru misurE

tvt3.4/68 - MODERNIZAREA SATELOR DrN CADRUL GRUPULUT DE ACTTUNE LOCALA
cAMPIA GAvANU BURDEA

Numirul de referinld
al sesiunii de seleclie a proiectelor:1./Z0lT:

M3.4/68: t0.}B.ZILZ - 11.09.2017, pretungitl pAni in ZL.O}.ZO|T

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA "CAMPIA GAVANU BURDEA" anunfi pretungirea
cu inca 70 zile, respectiv pentru perioada t2 -27.09.2017, a apelului de seleclie a proiecielor
PCNTTU MaSUTA: M 3.4/68 - MODERNIZAREA SATELOR DIN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE
LOCALA CAMPIA GAVANU BURDEA.

Data lansirii apelului de seleclie: 1^O.Og.ZOlT

Data limiti de depunere a proiectelor:21.09.20t7

Beneficiari eligibili: Comunele gi asocialiile acestora conform legislaliei nalionale in vigoare;
oNG-uri pentru investilii in infrastructura educalionali (gridini;-); oNc-u.i definite conform
legislaliei in vigoare; Unitili de cult conform legiiiagiei in vigoare; persoane fizice
autorizate/socieHfi comerciale care de;in in administrare obiective de patrimoniu cultural de
utilitate publici, de clasi B, din teritoriul GAL campia Givanu Burdea;

Locul gi intervalul orar in care se pot depune proiecte: sediul Asocialiei Grup de Acliune
Locali CAmpia "CAmpia Givanu Burdea",, din sat Vitinegti, comuna Vitinegti, luaepl Teleorman,
in fiecare zi lucritoare, in intervalul orar 9:00 - 13;00.

Fondul disponibil alocat in aceasti sesiuner 9o4.L3z,9zEuro.

Suma maximi nerambursabili care poate fi acordati pentru finanlarea unui proiect:
100.000,00 Euro.

Intensitatea spriiinului, conform prevederilor din figa misurii SDL, aprobati de MADR gi a
Ghidului solicitantulu i M3.4 / 6F., va fi:

- pentru operafiunile generatoare de venit - 90o/o;
- pentru operaliunile generatoare de venit cu utilitate publici - l00o/o;- pentru operaliunile negeneratoare de venit _ l0Oo/o.

Valoarea eligibili a unui proiect poate fi cuprinsi intre min. 5,000,00 Euro gi max. j.00.000,00
Euro.

Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie si-l foloseasci solicitanlii [versiune editabiliJ,
este publicat pe site-ul www.qalcampiagavanuburclea.ro

Informafii detaliate privind accesarea gi derularea acestei misuri sunt cuprinse in Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru misura M3.4/68, postat pe pagina de internet a GAL:
mvw'. gai campiagavantib urdea.ro

Datele de contact unde solicitanfii pot obfine informafii suplimentare: sediul Asociafiei
Grup de Acliune Locali "CAmpia Glvanu Burdea", din sat Vitine;ti, comuna Vitinegti, judequl
Teleorman, Telefon: 0766.437.97s,0247 /331093, E-mail: galcgburdea@gmail.com

DE ACTIUNE LOCALA

GAVANU BURDEA"



Toate informaliile detaliate, aferente misurii M3.4/68lansate in cadrul prezentului apel de
selectie, sunt disponibile pe suport tipirit la sediul GAL.

Documentele iustificative pe care trebuie si le depund solicitantul o dati cu depunerea
proiectului in conformitate cu ceringele fi;ei misurii din SDL gi ale Ghidului solicitantului sunt
urmdtoarele:
1.1. Studiul de Fezabilitate / Documentalia de Avizare pentru Lucriri de Intervenfii,
intocmite conform legisla;iei in vigoare, sau
1'2' Memoriul iustificativ pentru proiectele care previd achizifii simple, dotiri, bunuri fdrl
montai.
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanfare, eliberat conform
reglementirilor legale in vigoare.
Pentru comune/orage gi ADI
3.1. Inventarul bunurilor ce aparlin domeniului pubtic al comunei/comunelor/oragului,
intocmit conform legislaliei in vigoare gi
3.2-ln situaria in care in Inventarul bunurilor care alcituiesc domeniul public drumurile care fac
obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr-o pozifie globali sau
nu sunt clasificate, solicitantul trebuie si prezinte HotirArea/hotarArile consiliului local
privind aprobarea modificdrilor $i / sau completirilor la inventar in sensul includerii in
domeniul public sau detalierii pozifiei globale existente sau clasificdrii unor drumuri
neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr.2\5/ 2001, republicati,
cu modificirile gi completdrile ulterioare, a administraliei publice locale, in privinta supunerii
acesteia controlului de legalitate al Prefectului, in condigiile legii, sau
3.3. Avizul administratorului terenului aparfinAnd domeniului public, altul decat cel
administrat de primarie [dacd este cazul).
3.4. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate / dreptul de uz, uzufruct,
superficie, servitute / contract de concesiune / administrare al ONG-urilor, Unitifilor de
cult, Persoanelor fizice autorizate /societifilor comerciale pe o perioada de 10 ani, asupra
bunurilor imobile la care se vor efectua lucrdri conform cererii de finan;are.
4. Avizul de conformitate al operatorului Regional (daci este cazulJ.
Pentru tipurile de investilii aferente Misurii 3.4 - componenta a:
5.1. Hotirflrea Consiliului Local / HotarArile Consiliului Local in cazul ADI / Hotirirea
Adunirii Generale in cazul oNG pentru implementarea proiectului.
Pentru tipurile de investilii aferente Mdsurii 3.4 - componenta b:
5.2. Hotirirea Consiliului Local pentru implementarea proiectului,
sau
5.3 HotdrArea Adunirii Generale pentru implementarea proiectului specific fiecdrei categorii
de solicitanli.
6.1. Certificat de inregistrare fiscali.
6.2. incheiere privind inscrierea in registrul asocialiilor gi fundafiilot definitivi si
irevocabili / Certificat de inregistrare in registrul asocialiilor gi fundagiilor
9i
6.2.1. Actul de infiin;are gi statutul ADI/ONG,
sau
6.2.2. Actul de infiinfare gi statutul AgezimAntului Monahal [Ministire, Schit sau Metoc)
sau
6.2.3. Actul Constitutiv, Certificatul de inregistrare a firmei, Hotirirea tribunalului de pe
lAngi 0NRC, Certificat constatator eliberat de 0NRC.
7. Raport asupra utilizirii programelor de finanrare nerambursabili intocmit de solicitant.
8.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condifiile de igieni gi sinitate
publici,
sau
8.2. Notificare ci investilia
publici, daci este cazul.

nu face obiectul evaluirii condi;iilor de igieni gi sinitate



9. Notificare, care si certifice conformitatea proiectului cu legislalia in vigoare pentru
domeniul sanitar-veterinar gi ci prin realizarea investiliei in conformitate cu proiectul
verificat de DSVSA judefeand.
10. Lista agenfilor economici deservifi de proiect.
11. Extrasul din strategie, care confirmi dacl investilia este in corelare cu orice strategie
de dezvoltare nalionali / regional / judeleani / locali aprobati.
12. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
Pentru tipurile de investilii aferente componentei 3.4b;
13. Avizul emis de citre Ministerul Culturii sau, dupi caz, de citre serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii.
14. Dovadi eliberati de Muzeul iudefean, prin care se certifici verificarea documentarl 9i pe

teren.
15. Document/e iustificativ/e (in cazul unit5lilor de cult)/Comitet director al ONG/Societate
comercialS din care sd rezulte activitifile desfSgurate in ultimele 12 luni, anterioare datei
depunerii Cererii de Finanfare.
16. Declaralia pe propria rispundere din care si reiasi ci dupd realizarea investiliei din
patrimoniul cultural de clasi (grupi) B, aceasta va fi inscrisi intr-o relea de promovare turistici,
17. Alte documente iustificative (se vor specifica, dupi caz, pentru ambele componente).

- Declaralie de raportare a plifilor citre GAL CAfUpm GAVANU BURDEA (obligatoriu
pentru toate proiectele);

- Extras din Strategia GAL GAt CAMPIA GAVANU BURDEA care confirmi ci investilia
propusi se regdsegte in SDL 20L4-2020 aferenti teritoriului GAL $tefan cel Mare
(investifia este necesari pentru teritoriul GAL CAMPIA GAVANU BURDEA 9i contribuie la
obiectivele misurii) - obligatoriu pentru toate proiectele;

- Declaralia pe propria rispundere privind inregistrarea proiectului in cadrul altei
misuri din PNDR- - obligatoriu pentru toate proiectele;

- Declaralia pe propria rispundere pentru respectarea prevederilor art. 6, din H.G.

Nr.226/20L5 - obligatoriu pentru toate proiectele;
- Declaralia pe propria rispundere privind inregistrarea in Registrul debitorilor -

obligatoriu pentru toate proiectele;
- Acordul de parteneriat, daci este cazul, pentru proiecte realizate in parteneriat

(obligatoriu daci se puncteazi criteriul de seleclie CS3);

- Alte documente iustificative (se vor specifica de citre solicitant, dupi caz).

in vederea punctirii criteriilor de seleclie, solicitantul trebuie si depuni urmitoarele
documente justificative:
CS7. Principiul prioritizdrii tipului de investilii in funclie de necesitdlile locale
Documente de verificat: Cererea de finanfare, Studiul de fezabilitate / Documentalia de Avizare
pentru Lucriri de Intervengii / Memoriul justificativ.
CS2. Principiul gradului de acoperire o populafiei deservite
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate / Documentafia de Avizare pentru Lucriri de

Intervenlii / Memoriul justificativ; Anexa-B-Rezultate recesimAnt
CS3. Principiul cre;terii gradului de cooperare in teritoriu prin proiecte realizate in
parteneriat
Documente de verificat: Acordul de parteneriat, Studiul de fezabilitate / Documentatia de

Avizare pentru Lucriri de Intervenlii / Memoriul justificativ
CS4. Principiul stimuldrii dezvoltdrii durabile prin mdsuri de imbundtdlire a calitdfii
mediului inconjurdtor;i de creftere a eficienl,ei energetice
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrlri de

Intervenlii / Memoriul justificativ; Cererea de finanlare.

Cerinfele de conformitate gi eligibilitate pe care trebuie sI le indeplineasci solicitantul:
o Solicitantul trebuie sd se tncadreze in categoria beneficiarilor eligibili:



se vor veriftca actele iuridice de infiinfare ;i funclionare specifice fiecdrei categorii de solicitanfi,c:rttfil?tul! de fnregistrare fiscald, declaralia p" propri, idspundere a sofrcituntului privind
datoriile fiscale restqnte din cererea de finanlare ;i Fi;a Mdsurii 3.4/68 din sDL.
' solicitantul trebuie_ sd se angaieze sd asiguri intre,tinerea/mentenanla investi[iei pe operioadd de minimum S ani de la ultima platfu
Se vor verifica: Hotdrdrea Consiliului Local (Hotdrdrile consiliilor Locale tn cazul ADI), HotdrdreaAdundrii Generale a 0NG/document echivaient pentru implementarea proiectului specific fiecdreicategorii de solicitangi (IJnitate de cult, Persoand fizicd autorizatd / Societate comerciald, dupd
caz), HCL se va elabora conform modelui onexat h gnia.c Investi.tia trebuie sd se tncadreze in cel pulin unul din tipurile de sprijin prevdzute prinsub-mdsurd:

- Renovarea clSdirilor publice gi amenajarea de parciri, piefe, spalii pentru organizarea detArguri etc.;
- Achizifionarea de utilaje gi echipamente pentru servicii]e publice [de urgenfi, deszipezire,intre[inere drumuri, spa]ii verzi, servicii iociale etc.J;- infiinlarea 9i modernliaiea finclusiv dotareal gridini;elor, numai a celor din afara incinteigcolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnici orecomandi;
- Restaurarea, conservarea gi dotarea clidirilor/monumentelor din patrimoniul cultural

imobil de interes local de clasl B;
- Modernizarea, renovarea gi/sau dotarea ciminelor culturale, inclusiv prima achizilie decerfi, materiale audio, achizilionarea de costume populare gi instiumente muzicaletradifionale in vederea promovirii patrimoniului cultuiai imaterial ca parte componenti aproiectului' De asemenea, vor fi suslinute cheltuielile cu achizilionarea de echipamente

hardware, software, inclusiv costuril de instalare gi montaj.
criteriul de eligibilitate va fi d.emonstrat fn baza cererii de finanfare, descriereo tipului de sprijin
d-in sF/DALI/Mem. iustificativ, certiftcat de urbanism (daci este cazul) ;i Fi;a Mdsurii 3.4/68 din
SDL.

c solicitantul trebuie sd i;i desfagoare activitatea aferentd investi.tiei in teritoriul Grupului
de Ac.tiune Locald CAMPIA GAVANU BURDEA:

se va verifica dacd investilia se realizezd tn teritoriul GAL cAMptA GA4ANU BURDEA. Investiliaeste eligibild dacd solicitantul are sediu/punct de lucru tn teritoriul cet cAuitl cAviNi
BURDEA,

Se vor verifica urmd.toarele documente:

Intervenlii / Memoriul j ustifi cativ;
Pentru comune gi ADI:

conform legislaflei in vigoare privind proprietatea publici gi regimul juridic al acesteia,
atestat prin HotrrAre_a-Guvernului gi publicat in Monitorul oiicial"al RomAniei (copie dupiMonitorul oficial) ;i in situalia in care, in Inventarul bunurilor care alcituiescdomeniul public, investiliile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniulpublic sau sunt incluse intr o pozilie globali, iolicitantul trebuie si prezinte:- Hotirdrea Consiliului Local /Hotirdrile Consiliului Local privind aprobarea modificirilor

9i / sau completirilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalieriipoziliei globale existente sau clasificirii in drumuri publice a unor drumuri neclasificate
sau schimbirii categoriei de drum public fdin categoria funclionali a drumurilor deinteres judelean in categoria funclionalS a drumurilJr de interls local), cu respectareaprevederilor art. 115 alin [7) din Legea nr.21.5/ 2001 a administrafiei publice locale,
republicatS, cu-modificirile gi completirile ulterioare, in privin;a supunerii acesteia
controlului de legalitate al prefectului, in condifiile legii (este suficienti prezentarea
adresei de inaintare citre Institulia Prefectului, p"ni., controlul de legalitate, in
condifiile legii) ;i/sau



- avizul administratorului terenului aparlinand domeniului public, altul decat celadministrat de primirie [daci este .rr,rl1. 
-

Pentru alte categorii de solicitanfi:
- Documente doveditoare ale dreptulu-i de proprietate / dreptul de uz, uzufruc! superficie,servitute / administrare al oNG'urilor, uniiepor de cutt, persoane fizice autorizate/ societililor comerciale pe o perioadr de 1b ani, asupra bunurilor imobile la care sevor efectua lucriri, conform Cererii de Finantare.

' Investi[ia trebuie sd demonstreze necesitatea, oportunitateal;i potenlialul economic alacesteia:
Se vor verifica: Hotdrdrea consiliului Local (Hotdrdrile consiliilor Locale tn cazul ADI), HotdrdreaAdundrii Generale a oNG/document echiuaient pentru imptementarea proiectutui specijic fiecdreicategorii de solicitanfi (lJnitate de cult, Persoand fizicd iutor:rzafi / iocietate comerciald, dupdcaz)' Studiul de Fezabilitate / Documentalia de Aiizare pentru Lucrdri de Intervenlii / MemoriulJustificativ.
o Investi-tia trebuie sd fte tn corelare cu orice strategie de dezvoltare nafionald /regionald / iudeleand./ locald aprobatd, corespunzdtoare ilomeniului de investifii:
Se va verifica extrasul 

-din 
strategi-e, din care rezuitd cd investilio este fn corelare cu orice strategiede dezvoltare nalionald /.regioiald / iudeleand / torota opro'iotd, corespunzdtoare domeniului deinvestilii precum si copio hotdrdrii / deciziei de aprobore i strategiei.

Se va verifica extrasul din strategia GAL cdmpii Gdvanu Burdea ata;at de solicitant la cererea definanlare care confirmd cd tipul de investifie propus se regdse;te tn sDL 2014 - 2020 aferentdteritoriului GAL (investigia este necesard pirtiu teritor"iul GAL cdmpia Gdvanu Burdea sicontribuie la obiectivele mdsurii).
o Investilia trebuie sd respecte planul ltrbanistic General:
Se va verifica dacd investilia respectd toate speciftca.tiile din certificatut de llrbanism eliberat lntemeiul reglementdrilor Documentaliei de urbaniim fiza puG. in situogia tn care investilia propusdprin proiect nu se regdseste fn PUG, soticitantul vi depune certificatul de [Jrbanism eliberat intemeiul reglementdrilor Documentaliei de urbanism fari pUZ.

' Introducerea investi,tiei din patrimoniul cultural de clasd (grupd) B tn circuitul turistic,Ia ftnalizarea acesteia:
se va veriftca declaralia pe propria rdspundere datd de solicitant din care sd reiasd cd dupdrealizarea investiliei din patrimoniul cultural de clasd (grupd) B, aceasta va fi tnscrisd intr-o releade promovare turisticd.
Procedura de seleclie apricati de comitetul de seleclie al GAL
Evaluarea proiectelor se realizeazd dupi inchiderea sesiunii. procesul de evaluare gi seleclie aproiectelor se realizeazi-in prima etapi la nivelul GAL campiaGivanu Burdea de crtre experliiangajafi GAL cu atribufii in acest sens, experli externalizap daci este cazul, comitetul de selecfiea proiectelor gi comisia de contestafii. Angajafii din cadrut echipei de implementare a sDLverifici, pentru proiectele depuse Ia nivei ie GAL campia Givanu Burdea, conformitatea,eligibilitatea gi indeplinirea criteriilor de selecfie. Proiecte'le selectate Ia nivel de GAL campiaGivanu Burdea, vor fi supuse verificrrii finale gi de cetre olrin] CRFIR.
Evaluarea 9i seleclia proiectelor se va face respectAnd o proceduri de seleclie nediscriminatorie
;i transparentS a proiectelor, stabiliti in sDL de cdtre cai campia Givanu Burdea 9i aprobati deAM PNDR prin seleclia strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare gi seleclie aproiectelor publicati pe site-ul ***..errrr*r,irgrrrrut.r.,i";rlo. p;;;;'lu'"urlur.. giselec!iefaceparteintegrant5ainct,ia@esareaM5surii3,4/6B,conform
Anexei 6.
in procesul de selecfie, GAL cAmpia Givanu Burdea va avea in vedere respectarea urmitoareloraspecte:

' promovarea egalitilii dintre birbali gi femei gi a integrdrii de gen, cAt gi prevenirea oricireidiscriminiri pe criterii de sex, origine rasiali ,r, 
"i-ri.e, 

religie sau convingeri, handicap,vArsti sau orientare sexuali;
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cRrTERrr DE SELECTTE MASURA NL3.4/68
Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Actiune Locali CAMPIA GAVANU BURDEA

Criterii de selectie Punctai
CS1. Principiul prioritizirii tipului de investilii
in funcgie de necesitilile locale

30 puncte daci este indeplinit CS1

0 puncte daci nu este indeplinit CS1

CS2. Principiul gradului de acoperire a
populatiei deservite

30 puncte maxim daci este indeplinit CS2

. 500 - 2.499 locuitori: 2op

. 2.500- 3.999 locuitori: 25p

. Peste 4.000 locuitori: 3op
CS3. Principiul cregterii gradului de cooperare
in teritoriu prin proiecte realizate in
parteneriat

20 puncte daci este indeplinit CS3

O puncte daci nu este indeplinit CS3

CS4. Principiul stimulirii dezvoltirii durabile
prin misuri de imbunitifire a calitilii mediului
inconiurltor;i de cregtere a eficienfei
energetice

20 puncte daci este indeplinit CS4

0 puncte daci nu este indeplinit C54

Total: 100 puncte
Punctaiul minim pe care trebuie s5-l obtini un proiect pentru a putea fi finanlat: 20 puncte
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL
in cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelagi punctaj, vor fi aplicate urmitoarele
criterii pentru departajare fproiecte care au oblinut punctaj pentru criteriile):

1. CS3. Principiul cregterii gradului de cooperare in teritoriu prin proiecte realizate in
parteneriaU daci proiectele supuse departajirii au acelagi punctaj la CS3, atunci se trece
la departajare conform criteriului 2:

^ 2. CS1. Principiul prioritizlrii tipului de investilii in funclie de necesitilile locale;
In situalia in care dupi departajarea conform criteriilor menfionate mai sus, vor exista proiecte
cu punctaj egal, departajarea finali se va face in funclie de valoarea eligibili totali a proiectului,
astfel:
- Valoarea total5 eligibili a proiectului in ordine crescitoare, proiectele cu o valoare mai micl

vor avea prioritate.

r stabilirea unor criterii obiective in ceea ce privegte selectarea acliunilor, care si evite
conflictele de interese, care garanteazi cd cel pulin 50% din voturile privind deciziile de
sele4ie sunt exprimate de parteneri din mediul privat gi societatea civili.

Data gi modul de anunfare a rezultatelor procesului de selecfie.
Rezultatele procesului de seleclie vor fi anunlate dupl aprobarea Raportului de Seleclie (Final
sau Intermediar), prin publicarea pe site-ul Asocialiei Grup de Actiune Locali CAmpia Gavanu
Burdea - r,vww.galcampiagavanuburdea.ro. ;i notificarea scrisi a solicitanfilor. GAL notifici in
scris aplicantii cu privire la rezultatul evalu5rii/selectirii proiectului gi la modalitatea de
depunere a contestatiilor de citre aplicanli nemullumili de rezultatul evaluirii/selectdrii
proiectului fdaci este cazul).

Asocia;ia Grup de Acliune Locali "CAmpia Givanu Burdea"
Pre;edinte,

Gabriel Toader4K
oryw

%:Jer
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