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Anun! detaliat privind deschiderea
apelului de seleclie a proiectelor pentru mdsura

N[3.4/68 - MODERNIZAREA SATELOR DIN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNIE I,OCALA
CAMPIA GAVANU BURDEA

Numirul de referinli
al sesiunii de seleclie a proiectelor: 1 12017 :

M3.4 / 68: 10.08.2017 - 11.09.2017

Data publicirii: 09.08.2017 &,a,224 Olr Ot.06,4/jz

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE rOCerA "CAtr,tpIA CAverrlu BURDEA" anunli lansarea, in
perioada LO.OA.2O17 - tL.O9.2Ot7, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru mf,sura
M3.4/68 ,,MODERNIZAREA SATELOR DIN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE TOCATA
cArrlpm cAvaruu BURDEA"

Data lansirii apelului de seleclie: 70.08.2017

Data limiti de depunere a proiectelor: 11.09.2017

Beneficiari eligibili: Comunele ;i asocialiile acestora conform legislaliei nationale in vigoare;
ONG-uri pentru investifii in infrastructura educafionali fgrldinifeJ; ONG-uri definite conform
legislaliei in vigoare; UnitSli de cult conform legislafiei in vigoare; Persoane fizice
autorizate/societifi comerciale care delin 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 A4iune
Locali CAmpia "Cimpia Givanu Burdea",, din sat Vitinegti, comuna Vitdnegti, judelul Teleorman,
in fiecare zi lucrdtoare, in intervalul orar 9:00 - 13:00.

Fondul disponibil alocat in aceastd sesiune: 904.732,92 Euro.

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

Intensitatea spriiinului, conform prevederilor din fi;a misurii SDL, aprobati de MADR gi a
Ghidului solicitantului M3.4/68, va fi:

- pentru operaliunile generatoare de venit - 90o/o;
- pentru operaliunile generatoare de venit cu utilitate publici - 100o/o;
- pentru operaliunile negeneratoare de venit - 100o/o.

Valoarea eligibili a unui proiecE poate fi cuprinsi intre min, 5.000,00 Euro gi max. 100.000,00
Euro,

Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie si-l foloseasci solicitanlii fversiune editabili],
este publicat pe site-ul wr,vu,. galcam piagavantrburdea. rn



Informalii detaliate privind accesarea gi derularea acestei misuri sunt cuprinse in Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru mlsura M3.4/6P., postat pe pagina de internet a GAL:
wrvvr,{al campiagava n ub u rcl ea.ro

Datele de contact unde solicitanlii pot obfine informafii suplimentare: sediul Asocialiei
Grup de Acliune Locali "CAmpia Givanu Burdea", din sat Vitine;ti, comuna Vitinegti, judelul
Teleorman, Telefon: 07 66.437.975, E-mail: galcgburdea@gmail.com

Toate informaliile detaliate, aferente mlsurii M3.4/68lansate in cadrul prezentului apel de
selecfie, 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 cerinlele figei misurii din SDL ;i ale Ghidului solicitantului sunt
urmitoarele:
1.1. Studiul de Fezabilitate / Documentalia de Avizare pentru Lucrdri de Intervenlii,
intocmite conform legislafiei in vigoare, sau
1.2. Memoriul iustificativ pentru proiectele care previd achizilii simple, dotiri, bunuri firi
montai.
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanfare, eliberat conform
reglementdrilor legale in vigoare.
Pentru comune/orage gi ADI
3.1. Inventarul bunurilor ce aparlin domeniului public al comunei/comunelor/oragului,
intocmit conform legislaliei in vigoare 9i
3.2. In situafia in care in Inventarul bunurilor care alcltuiesc domeniul public drumurile care fac
obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr-o pozilie globali sau
nu sunt clasificate, solicitantul trebuie si prezinte HotirArea/hotarArile consiliului local
privind aprobarea modificdrilor Si / sau completirilor la inventar in sensul includerii in
domeniul public sau detalierii poziliei globale existente sau clasificirii unor drumuri
neclasificate, cu respectarea prevederilor art, L15 alin. (7) din Legea nr. 275/ 2007, republicati,
cu modificirile gi completdrile ulterioare, a administrafiei publice locale, in privinta supunerii
acesteia controlului de legalitate al Prefectului, in condiliile legii, sau
3.3. Avizul administratorului terenului aparlinind domeniului public, altul decat cel
administrat de primarie (daci este cazulJ,
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 / societililor comerciale pe o perioada de 10 ani, asupra
bunurilor imobile la care se vor efectua lucriri conform cererii de finanfare.
4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (daci este cazulJ.
Pentru tipurile de investifii aferente Misurii 3.4 - componenta a:
5.1. HotirArea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local in cazul ADI / Hotirirea
Adunirii Generale in cazul ONG pentru implementarea proiectului.
Pentru tipurile de investi[ii aferente Misurii 3.4 - componenta b:
5.2. HotirArea Consiliului Local pentru implementarea proiectului,
sau
5.3 HotirArea Adunirii Generale pentru implementarea proiectului specific fieclrei categorii
de solicitan!i.
6.1. Certificat de inregistrare fiscali.
6.2. incheiere privind inscrierea in registrul asociafiilor gi fundafiilor, definitivi si
irevocabilS / Certificat de inregistrare in registrul asociafiilor gi fundaliilor
pi

6.2.1. Actul de infiinfare gi statutul ADI/ONG,
sau
6.2.2. Actul de infiinlare gi statutul Agezimintului Monahal (Mdnistire, Schit sau MetocJ



sau
6.2.3. Actul Constitutiv, Certificatul de inregistrare a firmei, HotirArea tribunalului de pe
lAnga ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC,

7. Raport asupra utilizirii programelor de finanlare nerambursabili intocmit de solicitant.
8.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiliile de igieni gi sinitate
publici,
sau

8.2. Notificare ci investilia nu face obiectul evaluirii condiliilor de igieni gi sdnitate
publici, daci este cazul.
9, Notificare, care si certifice conformitatea proiectului cu legislalia in vigoare pentru
domeniul sanitar-veterinar ;i ci prin realizarea investifiei in conformitate cu proiectul
verilicat de DSVSA judeleani.
10. Lista agenlilor economici deservili de proiect.
11. Extrasul din strategie, care confirmi daci investifia este in corelare cu orice strategie
de dezvoltare nalionali / regional / judeleani / locali aprobati.
12. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
Fent r u t i pur i I e de i nved i t i i aferente componente' 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 certificl verificarea documentarl gi pe
teren.
15. Document/e iustificativ/e (in cazul unitSlilor de cultJ/Comitet director al ONG/Societate
comercialS din care si rezulte activititile desfigurate in ultimele 12 luni, anterioare datei
depunerii Cererii de Finanfare.
16. Declaralia pe propria rispundere din care si reiasi ci dupd realizarea investifiei din
patrimonrul cultural de clasi [grupi) B, aceasta va fi inscrisi intr-o relea de promovare turistica.
17. Alte documente iustificative (se vor specifica, dupi caz, pentru ambele componente),

- Declaralie de raportare a plafilor citre GAL CAMPIA GAVANU BURDEA [obligatoriu
pentru toate proiecteleJ ;

- Extras din Strategia GAL GAL CAMPIA GAVANU BURDEA care confirmi ci investitia
propusi se regisegte in SDL 2014-2020 aferenti teritoriului GAL $tefan cel Mare
[investifia este necesari pentru teritoriul GAL CAMPIA GAVANU BURDEA gi contribuie la
obiectivele misurii) - obligatoriu pentru toate proiectele;

- Declarafia 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.226/2015 - 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 dacl se puncteazi criteriul de seleclie CS3];
- Alte documente justificative (se vor specifica de citre solicitant, dupi caz).

in vederea punctirii criteriilor de seleclie, solicitantul trebuie sI depunl urmdtoarele
documente justificative:
CS1. Principiul prioritizdriitipului deinvestitiiin functiedenecesitdtilelocale
Documente de verificat: Cererea de finantare, Studiul de fezabrlitate / Documentalia de Avizare
pentru Lucrdri de Intervenlii / Memoriul justificativ.
@. Principiul gradului de acoperire a populatiei deservite
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate / Documentalia de Avizare pentru Lucriri de
Intervenfii / Memoriul justificativ; Anexa_B_Rezultate recesimAnt
CS3. Principiul creslerii gradului de cooperare in teritoriu prin proiecte realizate in
parteneriat



Documente de verificat: Acordul de parteneriat, Studiul de fezabilitate /Documentalia de
Avizare pentru Lucriri de Intervenfii / Memoriuljustificativ
CS4. Principiul stimuldrii dezvoltirii durabile prin misuri de imbundtdtire a calitdfii
med i u I u i in mnj u r 5t or qi de cr e-st er e a ef i ci en ! ei en er get i ce
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate / Documentalia de Avizare pentru Lucrlri de
Intervenlii / Memoriul justificativ; Cererea de linanlare.

Cerinlele de conformitate gi eligibilitate pe care trebuie si Ie indeplineasci solicitantul:
, Solicitantul trebuiesd seincadrezein categoria beneficiarilor eligibili:
$ vor verifica actele juridice de infiinlare sj functionare specifice fiecdrd categorii de solicitanti,
certificatul de inregi$rare fircal5, declara!ia pe propria raspundere a solicitantului privind
datori i le fiscale redante di n Gerea de fi nanlare g Fi ga Mdsuri i 3.4/ 68 di n SL.. Solicitantul trebuie sd se angajeze sd asigure intre!inerea/ mentenan!a investi!iei pe o
perioadi de minimum 5 ani de la ultima platd:
$vor verifica: HotdrArea Oonsjliului Local (HotdrArileOcnsjliilor Localein cazul ADI), Hotdrdrea
Adundrii Gneralea ChlGdocument echivalent pentru implenentarea proiectului specificfiecdrd
categorii de solicitanti (Unitate de cult, Fersoand fizicd autorizald I Sccietate Oomeciald, dupd
caz). HCL seva dabora mnform modelui anexat la ghid.

lnvesti!ia trebuie sd se incadreze in cel putin unul din tipurile de spr ijin prevdzute pr in
sub-mdsurd:

- Renovarea clSdirilor publice gi amenajarea de parciri, piele, spalii pentru organizarea de
tArguri etc.;

- Achizilionarea de utilaje gi echipamente pentru serviciile publice [de urgen!5, deszlpezire,
intrelinere drumuri, spalii verzi, servicii sociale etc.);

- infiingarea ;i modernizarea (inclusiv dotarea) grddinitelor, numai a celor din afara incintei
gcolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnicd o
recomandS;

- Restaurarea, conservarea gi dotarea clSdirilor/monumentelor din patrimoniul cultural
imobil de interes local de clasi B;

- Modernizarea, renovarea gi/sau dotarea ciminelor culturale, inclusiv prima achizilie de
cirli, materiale audio, achizitionarea de costume populare gi instrumente muzicale
tradilionale in vederea promovdrii patrimoniului cultural imaterial ca parte componentl a
proiectului" De asemenea, vor fi sustinute cheltuielile cu achizilionarea de echipamente
hardware, software, inclusiv costuril de instalare gi montaj.

Oiteriul de eligibilitate va fi demondrat in baza Oererii de finanlare, descrierea tipului de sprijin
din $/ DALI/ Mem. ju$ificativ, certificat de urbanisn (dacd ede azul) g Fi$a Mi$rii 3.4/ 68 din
SDL.

Solicitantul trebuiesd isi desfisoareactivitatea aferenti investi{iei in teritoriul Gupului
de Ac! i u ne Local 5 CAMPI A CAVATU BURDEA:

Se va verifica dacd invedilia se realizezd in teritoriul GAL CAMPIA CAVnNU BURDEA. lnveditia
ede digibild dacd mlicitantul are sediu/pund de lucru in teritoriul GAL CAMPIA GAVANU
BURDEA.

$ vor ver ifica urmdtoarel e documente:
Cererea de Finanfare, Studiul de Fezabilitate / Documentalia de Avizare pentru Lucrdri de
Intervenlii / Memoriul justificativ;
Pentru comune gi ADI:
Inventarul bunurilor ce aparlin domeniului public al comunei / comunelor, intocmit
conform legislafiei in vigoare privind proprietatea publici gi regimul juridic al acesteia,
atestat prin HotirAre a Guvernului gi publicat in Monitorul 0ficial al RomAniei [copie dupi
Monitorul Oficial) gi in situalia in care, in Inventarul bunurilor care alcituiesc
domeniul public, investiliile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul
public sau sunt incluse intr o pozilie globali, solicitantul trebuie si prezinte:



- HotirArea Consiliului Local /HotdrArile Consiliului Local privind aprobarea rnodificlrilor
gi / sau completirilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierir
poziliei globale existente sau clasificirii in drumuri publice a unor drumuri neclasificate
sau schimbdrii categoriei de drum public (din categoria funcfionald a drumurilor de
interes judelean in categoria funclionalS a drumurilor de interes locall, cu respectarea
prevederilor art. 115 alin (71 din Legea nr.215l 2001 a administrafiei publice locale,
republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare, in privinfa supunerii acesteia
controlului de legalitate al prefectului, in condigiile legii [este suficientd prezentarea
adresei de inaintare cltre Institulia Prefectului, pentru controlul de legalitate, in
condiliilelegiiJ ;i/sau- avizul administratorului terenului aparlinind domeniului public, altul decat cel
administrat de primirie (daci este cazulJ.

Pentru alte categorii de solicitanli:
- Documente doveditoare ale dreptului de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie,

servitute / administrare al ONG-urilor, Uniti[ilor de cult, Persoane fizice autorizate
/ societSfilor comerciale pe o perioadi de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se
vor efectua lucriri, conform Cererii de Finanlare.

' lnvesti!ia trebuie sd demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al
acesteia:
$vor verifica: HotdrArea Oonsiliului Local (HotdrarileOcndliilor Localein cazul ADI), HotdrArea
Adunirii Gneralea CIIIGdocument echivalent pentru implenentarea proiectului specificfiecdrd
categorii de solicitan!i (Unitate de cult, fursoand fizica autorizale I Sccietate Omerciald, dupd
caz), Sudiul de Fezabilitate / Doanmenta!ia de Avizare pentru Lucrdri de lntervsrtii / Mernoriul
Jr$ificativ.

lnvestilia trebuie sd fie in mrelare cu orice strategie de dezvoltare nalionald /
regionalS / judeteand / locald aprobatd, corespunzitoaredomeniului de investi!ii:
Sevaverificaer<trasul din$rategie,dincarerezultdcdinveditiaedeincorelarecuorice$rategie
dedezvoltarena!ionalS / regional5 / judeteand / locali aprobati, corespunzdtoaredomeniului de
invedi!ii precum $ copia hotdrdrii / decizid deaprobarea Srategid.
$ va verifica extrasul din Srategia GAL C5mpia Gvanu Burdea ata$at de solicitant la cererea de
finan{are care mnfirmd cd tipul de inveditie propus s regdsede in SL 2014 - 2020 aferenti
teritoriului GAL (invedilia eSe necesard pentru teritoriul GAL Campia Gvanu Burde s
cont ri buie la obi ect ivel e mdsuri i ).

I n vest i ! i a t r ebu i e si r espect e Pl a n u I Ur ba n i st i c Gen er a I :

& va verifica dacd inveditia respedd toate specifica!iile din Certificatul de Urbanisrn eliberat in
tondul reglementerilor Documentaliei de urbanisn faza RJG in situalia in care invedi!ia propusi
prin proied nu se regdse$e in PJG solicitantul va depune btificatul de Urbanisrn eliberat in
t emer ul reg I ementdr i I or Document a! i d de u r bani sx f aza A)2.
' lntroducerea investif iei din patrimoniul cultural de clasd (grupa) B in circuitul turistic,
I a fi nal r zarea acestei a.
Se va verifica dedaralia pe propria rdspundae datd de solicitant din care si rdas5 cd dupi
ralizara inveditiei din patrimoniul cultural de dasd (grupd) B, acea$a va fi inscrisi intr-o retea
de promovareturidici.
Procedura de seleclie aplicati de Comitetul de Seleclie al GAL
Evaluarea proiectelor se realizeazi dupi inchiderea sesiunii. Procesul de evaluare gi seleclie a

proiectelor se realizeazi in prima etapi la nivelul GAL CAmpia Givanu Burdea de citre experlii
angajali GAL cu atribufii in acest sens, experli externalizali daci este cazul, Comitetul de Seleclie
a proiectelor si Comisia de Contestalii. Angajalii din cadrul echipei de implementare a SDL
verifici, pentru proiectele depuse la nivel de GAL CAmpia G5vanu Burdea, conformitatea,
eligibilitatea gi indeplinirea criteriilor de seleclie. Proiectele selectate la nivel de GAL CAmpia
Gdvanu Burdea, vor fi supuse verificirii finale 9i de citre 0JFIR / CRFIR.
Evaluarea gi selecfia proiectelor se va face respectAnd o proceduri de seleclie nediscriminatorie
gi transparentd a proiectelor, stabiliti in SDL de cStre GAL CAmpia Givanu Burdea gi aprobati de
AM PNDR prin seleclia strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare gi seleclie a



promovarea egalitefii dintre bdrbali gi femei gi a integrdrii de gen, cat gi prevenirea oricireidiscriminiri pe criterii de sex, origine rasiall ,ru uili.e, religie sau convingeri, handicap,vArsti sau orientare sexuald;
stabilirea unor criterii obiective in ceea ce privegte selectarea acfiunilor, care sd eviteconflictele de interese, care garanteazl ci cel pu;in 500/o din voturile privind deciziile deseleclie sunt exprimate de parteneri din mediul p.iurt gi societatea civili.

CRITERII DE SELECTIE
Modernizarea satelor din cadrul Grupului de

RA M 3.4/68
!9ge!1 cArupm cAvANU BURDEA

CS1. Principiul prioritizirii tiputui ae ir*esUgii
in funcfie de necesitigile locaie

dacl este indeplinit CS1

0 puncte daci nu este indeplinit CS1
CS2. Principiul gradului de acoperire a lJ0 puncte maxim daci este indeplinit CV
. 500 - 2.499locuitori:
. 2.500- 3.999 locuitori:
. Peste 4.000 locuitori:
CS3. Principiul cregterii gradului de cooperare
in teritoriu prin proiecte realizate in

20 puncte dacd este indeplinit CS3

0 puncte dacd nu este indeplinit CS3

prin misuri de imbunitilire a calitegi mediului
inconiuritor gi de cregtere a eficiengei

CS4. Principiul stimulerii dezvolterii durabile 20 puncte dacd este indeplinit CS4

0 puncte dacd nu este indeplinit CS4

Total: 100 puncte

!Itcl

- valoarea totali eligibili a proiectului in ordine crescitoare, proiectele cu o valoare mai micivor avea prioritate.

CRTTERIT PENTRU DEpARTAlanra pnorncr

L:::.'l::._:11. _y_"r. 
exisra ma.i murte proiecte cu acelagi punctaj, vor fi apricate urmdroarelecriterii pentru departajare (proiecte care au obfinut puncta; pentru criteriile):1' cS3' Principiul cregterii gradului de ioopeiare in teritoriu prin proiecte realizate inparteneriat; daci proiectele supuse departajdrii au acelagi pun.trl ta Csg, atunci se trece

la departajare conform criteriului 2:

, ?.' CS1' Principiul prioritizdrii tipului de investifii in funclie de necesitifile locale;
In situalia in care dupi departajarea conform criteiiilor menfionate mai sus, vor exista proiecte
cu punctaj egal, departajarea finalS se va face in fun4ie de vaioarea eligibili totald a proiectului,
astfel:

Asocialia Grup de Acfiune Locali ,,CAmpia 
Gdvanu Burdea,,

Pregedinte,
Gabriel Toader

q BUTDEA 

^o$.&'.;,1i*9/


