
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD,
Judetul Teleorman, Comuna Fântânele, str. Șos. Turnu-Măgurele,nr. 21

TEL/FAX: 0247 435 417
Email: dunareadesud@yahoo.com

Web: www.galdunareadesud.ro

Proiect finanțat prin Axa 4 LEADER – PNDR / Contract nr. C4312011033663506/15.02.2012

Apel de Selecţie Măsura 322- „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea
serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a

moștenirii rurale”
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 322 / 2 -2014

Asociaţia GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD anunță lansarea în perioada
10.12.2014 – 16.01.2015 a celui de al – 2 – lea Apel de Selecție pentru Măsura 322
„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și
populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”.

1. Data lansării apelului de selecţie: 10.12.2014 (ora 09.00)

2. Data limită de depunere a proiectelor: 16.01.2015 (ora 16.30)

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru măsura 322 se va face la biroul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE
ACȚIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD, din comuna Fântânele, strada Șoseaua Turnu –
Măgurele, numărul 21, județul Teleorman, în zilele de luni-vineri, intervalul orar 09.00 –
16.30.

4. Fondul disponibil alocat acestei sesiuni: 37.000 Euro (sumă rămasă neutilizată
conform Raportului de Selecție pentru M 41.322 – 2/2013 și conform Cererii de
reziliere a Contractului de Finanțare emisă de către Primăria Comunei Izvoarele cu
nr. 3581/25.11.2014).

5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui
proiect este de maximum 37.000 Euro.

6. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maxim 400.000 Euro

7. Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului
selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. Modelul de Declarație este
disponibil ca anexa a prezentului apel și pe site-ul GAL Dunărea de Sud –
www.galdunareadesud.ro secțiunea Apeluri de selecție. Raportarea se va realiza,
după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății,
în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății.

8. În urma închideri sesiunii de depunere a proiectelor, solicitanții sunt notificați cu
privire la eligibilitatea proiectuluiSolicitanții vor putea formula contestații în termen
de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În urma analizei contestațiilor depuse
va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va fi publicat pe
site-ul GAL până la data de 27.01.2015 iar rezultatele individuale vor fi comunicate
contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 28.01.2015.
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9. Lista documentelor justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu
Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, aferente
măsurii 322 sunt disponibile pe site-ul www.afir.ro;

10. Cerinte de conformitate si eligibilitate
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească
solicitantul sunt stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii 322, disponibil pe
site-ul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (www.afir.ro) sau M.A.D.R.
(www.madr.ro), în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL
Dunărea de Sud, precum si prin Planul de Dezvoltare Locală al GAL Dunărea de Sud,
disponibil pe site-ul www.galdunareadesud.ro;

Pentru selecția proiectelor se vor folosi criteriile menționate în prezentul apel.

11. Procedura de selecție
Selecția proiectelor se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului
Solicitantului pentru Măsura 322 și cu luarea în considerare a criteriilor locale de
selecție.

Nr. CRITERII DE SELECȚIE GENERALE (conform  Ghidului Solicitantului) Punctaj

1.

Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o
investiție similară.
Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finanțată o investiție similară în aceeași
localitate (în cazul în care o comună aplică pentru unul sau mai multe sate
componente, pentru o investiție similară pentru care a primit anterior sprijin
comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componența sa, această comună nu primește
punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primește punctaj numai dacă nici una dintre comunele
în care se realizează investiția nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru
investiții similare).
Precizări: 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
funcție de acțiunea majoritară a proiectului (drum;apă+canal, energie electrică, gaz,
stații de transfer).
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

N/P

2.

Localității 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 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.

N/P
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3.

Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locala
sau județeana.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezintă o adresa
de la Consiliul Județean/ Agenția de Dezvoltare Regională sau Investiția se
regăsește în scopul și obiectivele înființării ADI-ului respectiv (dacă este cazul).
Se acordă punctaj numai dacă există, anexată, o Adresă emisă de Consiliul
Județean/Agenția de Dezvoltare Regională care să confirme că investiția se
încadrează într-o strategie de dezvoltare locală, județeană sau regională;
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar

20

4.

Proiecte integrate de investitii
Se consideră proiect integrat al cărui beneficiar este o comună, investiția care
vizează combinarea în același proiect a cel puțin 2 acțiuni din cadrul aceleiași
componente sau din componente diferite ale măsurii, precum și dacă valoarea
cumulată a componentelor secundare reprezintă minimum 10 % din valoarea
totala eligibilă a proiectului integrat.
Se consideră proiect integrat al cărui beneficiar este un ADI, investiția care
vizează combinarea în același proiect a cel puțin 2 acțiuni din cadrul aceleiași
componente sau din componente diferite ale măsurii, și valoarea cumulată a
componentelor secundare reprezintă minimum 10 % din valoarea totală
eligibilă a proiectului integrat precum și dacă acțiunea majoritar valorică din
valoarea totală eligibilă a proiectului deservește total sau parțial populația din
minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

5

5.

Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată în localitățile rurale
între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar
care nu sunt finanțate din POS Mediu
În cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă investiția de
apă și sau apă uzată este majoritar valorică în cadrul componentei de
infrastructură a proiectului.
Se acordă punctaj numai dacă proiectul îndeplinește 4 condiții simultane:
- sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investiția propusă trebuie să vizeze
realizarea unui sistem funcțional de apă/apă uzata)
- să se implementeze în localități cu minimum 2.000 locuitori persoane
echivalente și maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul
A.D.I. toate comunele componente trebuie să îndeplinească această
condiție)
- Comuna/grupul de comune să fie identificat/ă în Master Planul Regional
- proiectul să nu fie finanțat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., niciuna
dintre comunele componente în care se realizează investiția, nu trebuie să
beneficieze de finanțare prin programul POS MEDIU).
Precizare: În cazul comunelor nou înființate, acestea trebuie să îndeplinească
cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS Mediu oferă
informații referitoare la populația echivalentă a acestor comune.

N/P
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6.

Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu
principalele căi rutiere (drumurile județene, naționale) sau alte căi principale
de transport (feroviare și fluviale)
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
În cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă investiția de
drum este majoritar valorică în cadrul componentei de infrastructură a
proiectului.

N/P

7.

Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care
apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată a
perioadelor de seceta
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și
demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate.
În cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă investiția de
alimentare cu apă și canalizare este majoritar valorică în cadrul componentei
de infrastructură a proiectului
Se acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru rețea de alimentare cu apă
și localitatea în care se va implementa proiectul se regasește în Lista
localităților cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se
prezintă un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifică insuficiența apei
în zona (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizează investiția de
alimentare cu apă trebuie să se regăsească în
Lista localităților cu indice de ariditate ridicat sau să prezinte, anexat
proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifică insuficiența
apei în localitate).

N/P

8.

Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele în
care apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică
prezintă o concentrație ridicată de nitrați ce afectează sănătatea populației.
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă investiția de
alimentare cu apă și canalizare este majoritar valorică în cadrul componentei
de infrastructură a proiectului
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și
demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate.
Se acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru rețea de apă/apă uzată și
comuna în care se va realiza investiția se regăsește în Lista zonelor vulnerabile
la nitrați sau proiectul are anexat Buletin de analiza eliberat de un laborator
acreditat care certifică gradul ridicat al poluării în localitate (în cazul A.D.I.
toate comunele în care se realizează investiția de apă/apă uzată trebuie să se
regăsească în Lista zonelor vulnerabile la nitrați sau să prezinte Buletin de
analiză eliberat de un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al poluării
în localitate

3

9.

Proiecte de investiții în infrastructura socială

- realizate de către ONG uri si unități de cult
- realizate de către comune, iar funcționarea infrastructurii sociale
este asigurată în parteneriat cu ONG-uri/ unități de cult

Maxim
10
5

7
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- realizate de comune și A.D.I.-uri
Se acordă punctaj, în funcție de categoria de beneficiar, numai dacă prin
proiect se prevede prima înființare și dotare a centrelor de îngrijire copii
(creșe, grădinițe, asistență după programul școlar, tip „after school”), centre
îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale
Precizare: nu se acorda punctaj pentru cămine 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 culturale
- realizate de catrecomune 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 functie 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 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.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

N/P

TOTAL CRITERII GENERALE 38

CRITERII DE SELECTIE LOCALA (conform PDL)

11. Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentați de tineri (persoane până în 40
de ani

5

12.
Proiecte care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară 20

13.
Localității 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%) .............

Max 2
0
2
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- 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 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.

0

14. Proiectele care promovează investiții în scopul conservării specificului local și
a moștenirii culturale 20

15. Proiecte care includ acțiuni de protecție a mediului 5
16. Proiecte ale căror beneficiari sunt constituiți sub o formă asociativă sau sunt

membrii unei forme asociative recunoscute conform legislației în vigoare 10

TOTAL CRITERII LOCALE 62
TOTAL GENERAL 100

Nu există punctaj minim pentru aceasta masură , selecţia se face în ordinea descrescatoare a
punctajului de selecţie,  în cadrul sumei alocate pe sesiune.

12. Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor:
Numărul membrilor Comitetului de Selecţie este de 15 reprezentanti, din care 6
reprezentanti din sectorul public, 6 reprezentanti din sectorul privat si 3 reprezentanti din
sectorul civil (14 reprezentanti din mediul rural, 1 reprezentant din mediul urban).

13. Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL DUNĂREA DE SUD:
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii GAL. În
ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”,
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca, în momentul selecţiei, să fie prezenţi cel
puţin 50% din membrii Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi
societate civilă.

14. Data si modul de anuntare a rezultatelor:
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin
publicarea Raportului final de Selectie pe site-ul GAL www.galdunareadesud.ro până la data de
28.01.2015 și prin notificarea solicitanților în scris până la data de 29.01.2015.

15. Date de contact GAL Dunărea de Sud:
Solicitanţii pot obţine informaţii detaliate la sediul Asociaţiei GAL Dunărea de Sud, Comuna
Fântânele, strada Șoseaua Turnu – Măgurele, numărul 21, județul Teleorman.

- Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00 – 16.30
- Tel./Fax: 0247 435 417
- Email: dunareadesud@yahoo.com
- Web: www.galdunareadesud.ro
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ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile
lansate prin PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului și modelele de documente aferente
măsurii 322, disponibil pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(www.afir.ro). Ghidul solicitantului pentru măsura 322 și anexele la acesta sunt disponibile şi
la sediul GAL Dunărea de Sud. Proiectele trebuie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul
de Dezvoltare Locală al G.A.L. Dunărea de Sud, disponibil la sediul GAL Dunărea de Sud si pe
site-ul www.galdunareadesud.ro.


