Grupul de Acțiune Locală
“Ceahlău”
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Anunț publicat în data de 29.08.2014
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CEAHLĂU ANUNȚA ASTAZI 29 august 2014
PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE NR. 14
NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL SESIUNII CERERII DE PROIECTE
M 41. 413-322/3/2014
PERIOADA LANSARE INITIALA M.413-322/3/14 30.07.2014 - 29.08.2014
PRELUNGITA PANA LA DATA DE 15.09.2014
In conformitate cu strategia modificata, aprobata prin adresa MADR-DGDR nr.
92.609 din 09.07.2014, Grupul de Actiune Locala Ceahlau anunta astazi
29.08.2014,prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor nr.3/2014.
Numărul sesiunii de lansare a apelului de selecție nr.14 : 3/2014 GAL Ceahlău.
Proiectele se vor depune până la data limită de 15.09.2014 ora 12:00 la sediul GAL
Ceahlău din incinta Primăriei comunei Hangu, județul Neamț, zilnic, de luni până vineri .
1.Masura lansata cu tipurile de beneficiari eligibili :

Măsura 3 din Planul de Dezvoltare Locală
Dezvoltarea serviciilor publice din Microregiunea Ceahlău

3.3 g) Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de
deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru
înfiinţarea serviciului, este de 301.350 euro.
Beneficiari eligibli:
-Comunele;
-Autoritățile locale sau Asociații de Dezvoltare Intercomunitare;
-ONG-uri;
-Așezăminte culturale și Instituții de cult definite conform legislației in vigoare;
-Persoane fizice și juridice care dețin în proprietatea sau administrează obiective de
patrimoniu cultural sau natural de interes local și care aplică penrtu protejara patrimoniului
cultural de interes local și natural din spațiul rural.
3. Fonduri disponibilie alocate pentru aceasta sesiune : 301.350 euro
4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:
200.000 euro;
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5. Suma maxima totală eligibila a unui proiect: 400.000 euro;
Coerența cu PNDR: măsura 322 Renovarea , dezvoltarea satelor , îmbunătățirea serviciilor
de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale.

Localizare proiecte: Microregiunea Ceahlău.
Data lansării apelului de selecție: 30 iulie 2014.
Data prelungirii apelului de selectie: 29 august 2014
Data limită de depunere a proiectelor:15 septembrie 2014, orele 12.00.
Locul depunerii proiectelor: sediul GAL Ceahlău din comuna Hangu, județul
Neamț, etajul II al sediului Primăriei comunei Hangu, de luni până vineri, în intervalul
orar 9.00-12.00.
Informații suplimentare privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în
Ghidul Solicitantului vers.05/2013 aferent măsurilor din cadrul PNDR, disponibil în format
electronic pe site-ul www.apdrp.ro și www.gal-ceahlau.ro, respectiv pe suport electronic
(suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Ceahlău;
Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul GAL Ceahlău din comuna
Hangu, județul Neamț, etajul II al sediului Primăriei comunei Hangu, de luni până vineri, între
orele 8.00-16.00;
Telefon/fax: 0754 643 936 / 0333 819 473
E-mail: galceahlau@gal-ceahlau.ro; galceahlau@gmail.com

Data lansării apelului de selecție: 30 iulie 2014.
Data prelungirii apelului de selectie: 29 august 2014
Data limită de depunere a proiectelor: 15 septembrie 2014, orele 12.00.
Întreaga documentație necesară este disponibilă online pe site-ul Grupului de Acțiune
Locală „Ceahlău” www.gal-ceahlau.ro și www.apdrp.ro cât şi în variantă electronică (suport
CD/DVD) sau pe suport tipărit la sediul GAL „Ceahlău”.
Pentru informații suplimentare, Grupul de Acțiune Locală „Ceahlău” vă pune la dispoziție un
birou de relații cu publicul deschis de luni până vineri, de la 8.00-16.00, la sediul GAL
Ceahlău din incinta Primăriei comunei Hangu, Județul Neamț. Ne puteți contacta, de
asemenea, și la numarul de telefon 0754643936, sau prin e-mail: galceahlau@galceahlau.ro, tehnic@gal-ceahlau.ro,
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6. Componența Comitetului de Selecție. Evaluarea proiectelor va fi realizată de
un Comitet de Selecție compus din: 9 membri, din care 2 din mediul public, 5 din sectorul
privat și 2 membri organizații non-guvernamentale.
7. Modelul de Declaratie a beneficiarului prin care se angajeaza sa raporteze catre GAL
toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar se
gaseste pe site si la sediul GAL. Raportarea se va realiza dupa primirea de la CRPDRP a
Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la
data efectuarii platii. Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze
către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către
beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului
cu privire la confirmarea plății,în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.
DECLARAȚIE
Beneficiarul...............................................................................................................................
.., mă angajez să raportez către Grupul de Acțiune Locală „Ceahlău” toate plățile aferente
proiectului

...........................................................................................................................

a contractului de finanțare nr...................................................................................................
selectat,

ce

vor

fi

efectuate

de

APDRP

în

contul

..........................................................................................................................deschis
......................................................................................................................

nr
la

1

Semnătura,

8. Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție
Perioada de evaluare a proiectelor va dura minim 5 zile de la data limită de
depunere a acestora iar publicarea Raportului de Selecție Intermediar se va face cel
târziu la data de 22 .09.2014.
 În baza raportului intermediar de selectie se vor transmite solicitanților de
finanțare notificări cu privire la selectarea/neselectarea proiectelor depuse.
 În perioada 23.09-29.09.2014, în intervalul orar 8:00- 12:00, solicitanții care
au fost notificați de către GAL Ceahlău că proiectele acestora nu au fost selectate
1

raportarea se va realiza după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății,
în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății.
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pot depune contestații la sediul GAL din incinta Primăriei comunei Hangu, județul
Neamț .
 Contestațiile depuse se vor soluționa pana in data de 29.09.2014.
 Publicarea Raportului Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va face pe data
de 29.09.2014.
 Publicarea Raportului Final de Selecție (după soluționarea contestațiilor) se va
face pe data de 29.09.2014.
Data și modul de anunțare a rezultatelor sunt prezentate în continuare:
Raportul de Selecție se va publica la sediul GAL Ceahlău cât și pe pagina web a
Grupului: www.gal-ceahlau.ro., sediul consiliilor judetene si sediile UAT
 Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va publica la data de
29.09.2014 atât la sediul GAL cât și pe pagina web a Grupului: www.gal-ceahlău.ro.
 Raportul Final de Selecție (după soluționarea contestațiilor) se va publica la data
29.09.2014 atât la sediul GAL cât și pe pagina web a Grupului: www.gal-ceahlau.ro.

9.a) Cerințe de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească
solicitantul: Solicitanții de finanțare vor folosi Ghidul Solicitantului vers.05/2013 aferent
măsurii 322, disponibil atât pe site-ul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
(www.apdrp.ro), cât și pe site-ul GAL Ceahlau ( www.gal-ceahlau.ro). Prevederile Ghidului
Solicitantului se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de Procedură pentru
implementarea Masurii 41 și cu Notele și Clarificările emise de APDRP și publicate pe site-ul
www.apdrp.ro, cât și www.gal-ceahlau.ro, in vigoare la momentul lansarii Apelului de
selectie de catre GAL;
Cererea de finanțare trebuie însoțita de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele
Cererii de finantare fac parte integranta din aceasta. Formularul standard al cererii de
finanțare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul solicitantului si este disponibil în format
electronic, la adresa www.apdrp.ro.
Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea
documentelor suport în altă ordine decât cea specificată, etc.) poate conduce la respingerea
Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.
Depunerea dosarului Cererii de Finanţare:
Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele secțiuni:
Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la..... până la.....)
Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finanţare. Cererea de Finanţare trebuie
completată într-un mod clar si coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.
Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat si opisat, cu toate paginile
numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n
este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel
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încât să nu permită detașarea si/sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu
pagina 0.
Fiecare pagină va purta stampila si semnătura solicitantului (semnătura în cazul persoanelor
fizice) în partea dreaptă sus a fiecărui document. Mențiunea conform cu originalul de pe
documentele copii ale originalelor trebuie sa apară langa semnătura si ștampila solicitantului
in partea dreapta sus a documentelor in cauza.
Important! Va fi atașată o copie electronică (prin scanare) a studiului de
fezabilitate/documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii, ca si a tuturor
documentelor atașate dosarului Cererii de Finanţare, salvate ca fișiere distincte cu
denumirea conformă listei documentelor (secţiunea specifică E din Cererea de
Finanţare). Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului înainte de a fi legat, cu o
rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în format PDF.
Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele completate,
în două exemplare (1 original si 1 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în
partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele
originale (pentru care a atașat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia
unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor doua exemplare pe
care le depune.
Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de
proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile se vor confrunta cu
originalul de către expertul care realizează conformitatea, va face menţiunea „Conform cu
originalul”, datează si semnează.
9.b) Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului:
1. Proiectul trebuie sa fie realizat în spatiul rural conform definitiei din PNDR iar beneficiarul
se identifica întruna din categoriile de beneficiari definite;
2. Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati / investitii din alte fonduri comunitare
sau nationale
3. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei
4. Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze
oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;
5. Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu2 (inclusiv Directiva Cadru Apa)
si legislatia în vigoare cu privire la normele de siguranta în transport / energie;
6. Proiectele de investitii în infrastructura de apa / apa uzata vor trebui sa prezinte fie un aviz
tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta exista, fie un aviz din
partea consiliului judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu
strategia regionala / judeteana de apa / apa uzata, iar în cazul în care un astfel de proiect
nu se regaseste în situatiile mai sus mentionate, proiectul va fi însotit de angajamentul
autoritatilor locale de a asigura gestionarea si mentenanta investitiei
7. Investitia sa respecte Planul Urbanistic General;
8. Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze
arhitectura specifica locala (a se vedea Anexa 16 – Lista elementelor caracteristice ale
tipologiilor arhitecturii specifice locale);
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9. Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale (vezi
definitie din cap. 4.3 – dictionar) pe întreaga perioada de programare (2007-2013);
10. Pentru investitiile în infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista cu
semnaturi ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice 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 acordul privind plata colectarii
deseurilor;
11. Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.
Tipuri de servicii / actiuni sprijinite:
Un proiect poate contine cheltuieli eligibile dar si neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi
acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi
suportate integral de catre beneficiarul proiectului.
Componenta B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia
rurala:
a. Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala
b. Renovarea cladirilor publice
c. Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca
parte componenta a unui proiect integrat
d. Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale
e. Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
f. Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea
locala în zonele unde o astfel de investitie nu este atractiva pentru companiile private
dar care este indispensabila pentru comunitate si vine însprijinul rezolvarii unei importante
nevoi sociale inclusiv construirea de statii de autobuz;
g. Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire,
întretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investitia initiala pentru înfiintarea serviciului
h. Investitii de renovare, modernizarea (a se vedea definitia modernizarii din capitolul
4.3 „Dictionar”) si dotarea aferenta a asezamintelor culturale
Componenta C. Pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din
spațiul rural:
a. Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural grupa
B si natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.);
b. Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural
(ex. vitrine, postamente, sisteme de alarma etc.).
Costurile generale legate de întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecti, ingineri
si consultanti, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor,
avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în
legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente, sunt eligibile în limita a:
- maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului, în cazul în care proiectul prevede
constructii;
- maxim 5% din valoarea eligibila a proiectului, în cazul în care proiectul nu prevede
constructii.
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În cazul în care Studiul de Fezabilitate a fost întocmit si finantat din alte fonduri comunitare
sau bugetare, inainte de intrarea in vigoare a HG28/2008 privind aprobarea continutului
cadru al documentatiei tehnico economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii, costurile reprezentand actualizarea Studiilor de Fezabilitate nu vor depasi 3% din
valoarea costurilor de proiectare si inginerie, dar mai putin costul intocmirii SF-ului.
Finantarea unui proiect depus în cadrul Masurii 322 derulata prin PNDR este restrictionata
pentru urmatoarele categorii de beneficiari:
a) beneficiarii înregistrati în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD si pentru
FEADR, pâna la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorarilor de
întârziere;
b) beneficiarii care au contracte de finantare reziliate din initiativa APDRP pentru FEADR
din cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an;
c) beneficiarii care se afla în situatii litigioase cu APDRP, pâna la finalizarea litigiului
ATENTIE!
Solicitantii vor utiliza Cererea de finantare versiunea MAI 2013, care poate fi
descarcata de pe site-ul www.apdrp.ro
ATENTIE! Solicitantii ce depun proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau
montaj sunt obligati sa ataseze la Cererea de Finantare, Studiu de fezabilitate si
Proiectul tehnic, conform Ghidului solicitantului pe Masura 41.
10. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului, in conformitate cu fisa masurii din PNDR si cu Ghidul Solicitantului in vigoare la
momentul lansarii apelului de selectie, aferent măsurii 322, disponibil la www.apdrp.ro sau la
sediul GAL Ceahlău;
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DOCUMENTE



1. a. Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj ;
b. Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
(unde este cazul) întocmit / actualizat conform conţinutului cadru şi metodologiei stipulate
în HG nr. 28/09.01.2008 insotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in
Constructii, pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus, in cazul solicitantilor
Comune si ADI-uri..
Pentru proiectele care vizează investiţii asupra obiectivelor de patrimoniu, studiul de
fezabilitate se va completa cu :
- documentaţia întocmită conform Conţinutului Cadru al documentaţiilor de
restaurare a monumentelor istorice (DISPOZIŢIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind
unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborat de
Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru investiţii de restaurare / consolidare a obiectivelor de
patrimoniu;
sau
- Documentaţie justificativă pentru investiţii de conservare a obiectivelor de
patrimoniu, avizată de Directia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural judeţeană.
2. a. Certificat de urbanism / Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd
construcţii.
b. Pentru investiţii vizând componenta b), Certificatul de Urbanism va fi însotit de :
Avizul cu recomandari emis de catre filiala teritoriala a Ordinului Arhitecţilor, care
confirmă respectarea arhitecturii specifice locale (dacă este cazul), la faza de Studiu de
Fezabilitate
3.
1. Pentru primării şi ADI-uri
- Inventarul domeniului public întocmit conform legislaţiei în vigoare privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (în cazul în care cladirea / terenul este
proprietatea publica a primăriei / lor) ;
şi
inventarul domeniului public pentru terenul pe care se realizează investiţia, însoţit
de acordul autorităţii deţinătoare (în cazul în care terenul este inclus în proprietatea
publică sau administrarea unei autorităţi publice locale, alta decât solicitantul), dacă este
cazul ;
şi
- avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel
administrat de primărie, dacă este cazul.
2. Pentru ONG, aşezăminte culturale, instituţii de cult
- Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului şi construcţiilor
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sau
- contract de concesiune asupra clădirii / terenului pe care va fi amplasată
construcţia, valabil pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii cererii de
finanţare.
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concendent care trebuie să
conţină:
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare
a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze ;
- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări
privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă DA, să se menţioneze care este suprafaţa
supusă acestui proces.
3. Pentru persoane fizice si juridice
Document care atestă dreptul de proprietate / document încheiat la notariat care
atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura, consolida, conserva
pe o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanţare.
4. Adeverinta conform Protocolului incheiat intre APDRP si ANPM sau Acord de mediu
insotit, daca este cazul de studiul de impact, eliberate de Autoritatea competenta pentru
protectia mediului.
5. Acordul de acces privind investiţia de înfiinţare / extindere a reţelei publice locale de
alimentare cu gaz, dacă este cazul.
6. Aviz de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind
investiţii asupra reţelei de joasă tensiune sau asupra reţelei publice de iluminat, dacă
este cazul
7. Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi
sănătate publică
sau
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică
sau
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate
publică, dacă 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 Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional
judeţeană, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanţare face parte din
patrimoniul cultural de interes local – grupa B şi că se poate interveni asupra lui
(documentaţia este adecvată), dacă este cazul.
b) Aviz din partea Autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau Hotărâre a
Consiliului Judeţean privind încadrarea elementului de cadru natural în categoria celor
Tel: 0754 643 936
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protejate (în cazul în care elementul de cadru natural specificat în documentaţia anexată
cererii de finanţare nu se regăseşte în Lista ariilor protejate – Anexa 8 la Ghidul
Solicitantului)
10. Expertiză tehnică de specialitate asupra construcţiei existente, inclusiv pentru
investiţii de restaurare, consolidare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu, întocmită,
semnată şi ştampilată de un expert tehnic atestat.
Pentru investiţii de restaurare, consolidare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu
expertiza tehnică va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Legii nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice).
11. 1. Pentru primării şi ADI
Hotărârea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului, cu referire la
următoarele puncte (obligatorii) :
 necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi numărul de locuitori ai comunei/lor
solicitante.
 angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă şi gestionarea investiţiei, pe o
perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare.
 angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementările
în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor (dacă este cazul).
 necesitatea si oportunitatea incheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de
cult/asezamant cultural (daca este cazul)
2. Pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili
Angajamentul că vor asigura mentenanţa investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani
de la data la care investiţia a fost dată în exploatare.
12. Act de înfiintare şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară.
13.1. Certificat de înregistrare fiscală
2. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform
legislaţiei în vigoare
3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul ca
societatea este în functiune, codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare,
existenţa punctului de lucru, dacă este cazul.
14. 1. Pentru ONG şi ADI-uri :
Încheierea privind înscrierea îin Registrul Asociatiilor şi Fundatiilor
2. Pentru instituţii de cult :
Certificatul de înregistrare şi act de înfiinţare şi funcţionare emis de unitatea ierarhic
superioară (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie)
3. Pentru aşezăminte culturale
Document privind infiinţarea, organizarea şi functionarea aşezământului cultural.
15. Lista agentilor economici şi a institutiilor de interes public, deserviţi de proiect, care
va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, domeniul de activitate
şi
Lista gospodăriilor care au depus la primărie adeziunea privind necesitatea investiţiei
Tel: 0754 643 936
Fax: 0333 819 473

Web: www.gal-ceahlau.ro
E-mail: galceahlau@gal-ceahlau.ro
Pag. 10

Grupul de Acțiune Locală
“Ceahlău”
Comuna Hangu, județul Neamț, cod poștal 617240
Tel: 0754 643 936
www.gal-ceahlau.ro
Fax: 0333 819 473
galceahlau@gal-ceahlau.ro
_____________________________________________________________________________________________________

şi angajamentul de racordare din surse proprii la reţeaua de apă/canalizare/gaze/energie
electrică, sau că sunt de acord cu plata colectării deşeurilor. Lista trebuie să conţină
nume, prenume, semnătură, adresă, termen de racordare (maxim 3 ani de la finalizarea
investiţiei publice), precum şi tariful perceput.
16. Hotărârea consiliului parohial privind realizarea investiţiei şi asigurarea cofinanţării,
dacă este cazul.
17. Precontract cu o firmă autorizată, vizând sortarea, ridicarea, şi transportul deşeurilor
la un depozit zonal, dacă este cazul.
18.1. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului dată de reprezentantul legal de
proiect că va asigura cofinanţarea proiectului şi cu precizarea sursei de cofinanţare,
2. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale
contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al
contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP. Pentru beneficiarii publici
documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie.
19. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de
minimis, dacă este cazul.
20. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante şi graficul de
reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul.
21. Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de
investitie, lista cheltuielilor eligibile costul si stadiul proiectului, perioada derularii
proiectului) intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte
programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002, pentru aceleasi tipuri de
investitii.
22. Autorizaţiile de funcţionare pentru reţeaua de alimentare cu apă şi/sau canalizare, se
solicită în funcţie de reţeaua care se realizează în cadrul măsurii (dacă se realizează
reţeaua de alimentare cu apă se solicită pentru reţeaua de canalizare existentă şi invers),
precum şi pentru extinderea şi/sau reabilitarea reţelei existente (apă şi/sau canalizare),
dacă este cazul.
23. a) Aviz tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, in care să se certifice ca
investiţia în apă/apă uzată propusă prin proiect respectă soluţia tehnică din Master Planul
Judeţean aprobat, in cazul solicitantilor care sunt parte din Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară înfiinţată conform cerinţelor POS Mediu
sau
b) Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Judeţean pentru investitia de apa/apa uzata
in care sa se certifice ca investiţia propusă prin proiect respectă soluţia tehnică din
Master Planul Judeţean aprobat precum şi că solicitantul nu face parte din nicio
Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară înfiinţată conform cerinţelor POS Mediu.
24. Adresă emisă de Consiliul judetean/ADR care să confirme că investiţia se încadrează
intr-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană, dacă este cazul.
25. Aviz eliberat de Apele Române care să certifice că investiţia in reteaua de alimentare
Tel: 0754 643 936
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cu apă se realizeaza într-o zona în care apa este insuficientă, dacă este cazul.
26. Buletin de analiză a apei emis de un laborator acreditat care să confirme ca apa în
zona respectivă este poluată sau prezintă o concentraţie ridicată de nitrati, dacă este
cazul.
27. Situatia achiziţiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de Finanţare
(conform modelului din cererea de finantare), daca este cazul.
28. Acord de parteneriat
29. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)
11.Criterii de selecţie a proiectului :
Punctajul este stabilit conform criteriilor de selectie preluate din Ghidul Solicitantului la care
se adăuga criteriile de selectie suplimentare stabilite în Strategia de Dezvcoltare Locala a
GAL Ceahlau, punctajul maxim fiind de 100 de puncte.

FIȘA CRITERIILOR DE SELECȚIE AFERENTE MĂSURII 413-322
Criterii de selecție aferente proiectului:
Nr

Denumire criterii de selecție preluate din ghidul solicitantului pentru punctaj
măsura 322 în care se încadrează proiectul

S1

Localităţi rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o
investiţie similară

10

S2

Localităţi rurale cu grad de săracie ridicat conform Anexei 11 secţiunea

10

formulare din cadrul măsurii 322

.

S3

Proiectele care se integrează intr-o strategie de dezvoltare locală sau
judeţeană. Punctarea acestui criteriu se face numai dacă solicitantul
prezintă o adresă de la Consiliul Judeţean sau Agenţia de Dezvoltare
Regională.

5

S4

Proiecte integrate de investiţii

5

S5

Proiecte de investiţii în infrastructura de apă/apă uzata în localităţile rurale
între 2.000-10.000 de p.e identificate prin Master Planurile regionale,dar

5

care nu sunt finanţate din POS Mediu
S6

S7

Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care asigură legatura cu
principalele căi rutiere (drumuri judeţene, naţionale)sau alte căi principale
de transport(feroviare si fluviale)

5

Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în
Tel: 0754 643 936
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care apa este insuficientă sau în zonele care prezinta incidenţă ridicată a
perioadelor de secetă
S8

S9

Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzata pentru zonele în
care apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică
prezintă o concentraţie ridicată de nitraţi ce afectează sănătatea populaţiei

5

5

Proiecte de investiţii în infrastructura socială
5

S10

Proiecte care promovează investiţii în scopul conservării specificului
local şi a moştenirii culturale (arhitectură tradiţională , conservare
patrimoniu material,imaterial,promovare,organizare,festivaluri cu specific
local etc.)
Denumire criterii de selecţie stabilite de GAL Ceahlău

5

punctaj

S1

Proiecte derulate de tinericu varsta pana in 40 de ani la dat depunerii
proiectului

0

S2

Proiecte care integreaza probleme de mediu

5

S3

Proiecte care contribuie la promovarea şi conservarea valorilor culturale şi
tradiţionale locale

5

S4

Proiecte care au ca beneficiari asociatii,parteneriate , grupuri de
producatori

0

S5

Proiecte care contribuie la indeplinirea mai multor obiective operaţionale

5

S6

Proicte prin care se creaza locuri de munca

5

S7

Demonstrarea sustenabilitatii proiectului

10

S8

Demonstraarea capacitatii de implementare a proiectului

10
100

TOTAL PUNCTAJ

Punctaj minim 15 puncte
Criterii de departajare a proiectelor eligibile cu punctaj egal:
Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate
pe sesiune.
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
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12. Pentru informații suplimentare, Grupul de Acțiune Locală Ceahlău vă pune la dispoziție
un birou de relații cu publicul deschis de luni până vineri, de la 8.00-16.00, la sediul GAL
Ceahlău din incinta Primăriei comunei Hangu, Județul Neamț. Ne puteți contacta, de
asemenea, și la numarul de telefon 0754643936, sau prin e-mail: galceahlau@galceahlau.ro, tehnic@gal-ceahlau.ro ,

Presedinte GAL Ceahlau
Semnatura si stampila
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