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APEL DE SELECȚIE MĂSURA 19.2_7.4/6B (varianta detaliată) 
„Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și/sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente “ 
 
 
 
 Măsura 19.2_7.4 asigură suportul nevoilor legate de furnizarea serviciilor locale de bază 
eficiente și adaptate cerințelor populației locale în scopul creșterii calității vieții la nivel local, așa 
cum au fost acestea identificate în cadrul analizei diagnostic și SWOT. În acest sens, sprijinul 
acordat în cadrul Măsurii va urmării îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor locale de bază pentru 
populația locală în ceea ce privește cele mai importante aspecte ale vieții la nivelul teritoriului: 
activități sociale și economice sau de petrecere a timpului liber; inclusiv promovarea unor 
modalități inovative de furnizare a acestor servicii pentru aspecte legate de transparentizarea 
deciziei publice, a informațiilor de interes public local sau stimularea participării actorilor locali în 
procesele decizionale, siguranță publică. Sprijinul acordat în cadrul acestei Măsuri va contribui de 
asemenea la crearea de locuri de muncă, reducerea riscului de excluziune socială și creșterea 
atractivității teritoriului. 
 
 Obiectivul de dezvoltare rurală conform Reg. (UE) nr.1305/2013, art. 4. Măsura 
contribuie la Obiectivul 3 „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă“. 
 
 Obiective specifice ale măsurii. Măsura contribuie la următoarele obiective specifice: 

- Crearea unor parteneriate și activității locale extra-școlare/extra-curriculare, pentru copii și 
tineri în scop educativ, recreativ sau pentru promovarea și transmiterea cunoștințelor 
legate de valorile naturale locale și identitatea culturala locală.  

-  Stimularea parteneriatelor dintre instituțiile publice locale și actorii locali pentru crearea si 
dezvoltarea mecanisme și/sau facilitați pentru înlesnirea accesului populației locale la 
servicii de bază, informații și instituții cu rol important în asigurarea calității vieții și 
dezvoltarea locală. 
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 Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută la art. 5 din Reg. (UE)                        
nr. 1305/2013: 
 - Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale. 
 
 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
 Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale, conform art. 5 din Reg.(UE) nr. 1305/2013. 
  
 Beneficiari eligibili - Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă) 

- UAT- uri și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, inclusiv cele care vor beneficia 
direct sau indirect de finanțare încadrul Măsurii 19.2_7.2 și 19.2_7.6 sau 19.2_16;  

- ONG-uri, inclusiv cele care vor beneficia direct sau indirect de finanțare în cadrul Măsurilor 19.2_7.2, 
19.2_7.6 sau 19.2_16; 

- Parteneriate dintre acestea. 
 
 Data lansării apelului de selecție: 16 august 2018. 
 
 Data limită de primire a proiectelor: 17 septembrie 2018, orele 14.30. Sesiunea este 
deschisă în perioada 16 august – 17 septembrie 2018. Proiectele pot fi depuse în cadrul sesiunii 
curente, în termenele menționate anterior, în intervalul orar 8.30 – 16.30, excepție făcând ultima 
zi de depunere (ora 14.30). 
  
 Locul depunerii proiectelor: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Grupul de 
Acțiune Locală – Drumul Carelor, str. Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 
115500. 
 
 
 Fondurile disponibile pentru Măsură 
 Fondurile disponibile pentru Măsură 
 Alocarea financiară disponibilă pentru această sesiune este de 330.000 de euro. 
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Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect 
 Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice 
locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși maxim 
200.000 euro/proiect. 
 
 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) 
 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect 
în conformitate cu prevederile Fișei Măsurii. 
 

Intensitatea sprijinului 
 Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice 
locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși maxim 
200.000 euro/proiect. 

 
 Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013) 
 - Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
 - Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 
63 ale R (UE) nr. 1305/2013. 
 
 Modelul Cererii de finanțare este disponibil pe site-ul GAL Drumul Carelor – 
www.drumulcarelor.ro, în secțiunea aferentă Măsurii 19.2_7.4 – Ghid / Anexe. 

 
 Documentele justificative/Dosarul Cererii de finanțare (anexele/documentele suport) pe 
care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu 
prevederile Fișei Măsurii din SDL și ale Ghidului Solicitantului elaborat de către GAL Drumul Carelor 
sunt: 
   
1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite 
conform legislaţiei în vigoare (HG 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).  
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Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate 
la punctul 1,solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să 
reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect  
realizate.  
 
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 
50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii .  
 
3.1 Inventarul bunurilor domeniului public al comunei/orașului, întocmit conform legislaţiei în 
vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a 
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României 
și, după caz, 
3.2 Hotărârea/hotararile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la 
inventar, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă 
controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de 
înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).  
și/sau  
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de 
primarie (dacă este cazul). 
sau 
3.4 Pentru ONG-uri: Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate 
/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, 
conform cererii de finanţare;  
 
5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării 
Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de 
către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):  
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei  
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în 
cazul obţinerii finanţării;  
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță investiţiei pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăţi;  
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• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  
• nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/orașului/ADI/ONG 
pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.  
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 
Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 10) are caracter orientativ!  
 
6.1. Certificat de înregistrare fiscală  
6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ 
Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor  
şi  
6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG  
 
10.1  Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănătate publică sau  
10.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă 
este cazul.  
 
11. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, 
perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare 
nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.  
 
12. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 
județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.  
 
13. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare naţională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.  
 
15. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
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17. Declarație pe proprie răspundere  privind obligativitatea de a da curs solicitărilor GAL, (Anexa 
11 la Ghidul solicitantului - se depune obligatoriu în Dosarul Cererii de finanțare); 
 
18. Declarație pe propria răspundere prin care beneficiarul se obligă să depună toate diligențele 
necesare cu scopul de a accesa Măsura 19.2_16 de la nivelul SDL (Anexa 12 la Ghidul solicitantului 
- se depune, după caz, în Dosarul Cererii de finanțare). 
 
19.1 Declarație pe propria răspundere prin care beneficiarul se obligă să depună toate diligențele 
necesare cu scopul de a accesa Măsurile 19.2_7.2 și/sau 19.2_7.6 de la nivelul SDL (Anexa 13 la 
Ghidul solicitantului - se depune, după caz, în Dosarul Cererii de finanțare). 
19.2 Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul, în cazul în care  proiectul pentru care 
solicită finantare la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala – Drumul Carelor  va fi selectat, se 
angajază să asigurare resursele și calitate tehnică necesară în vederea sustenabilității investițiilor 
propuse prin proiect. (Anexa 14 la Ghidul solicitantului - se depune, după caz, în Dosarul Cererii de 
finanțare). 
 
20. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz) 
 
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate 
al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
În vederea depunerii Dosarului Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă în vedere 
respectarea cerințelor (condițiilor) de conformitate prevăzute în Ghidul solicitantului/Anexe. 
 
 
            Documente justificative obligatoriu de anexat la momentul depunerii Cererii de finanțare, 
în vederea punctării criteriilor de selecție (CS). 

 
 
Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

1.  Criteriul care vizeaza sprijinirea formelor de asociere și cooperare la nivel 
local în sensul prioritizării proiectelor care deservesc beneficiari ai Măsurii 
19.2_16 sau proiecte depuse de forme asociative/parteneriate. 

 
Max. 10 p 
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1.1. Proiecte depuse de beneficiari ai Măsurii 19.2_16  10 p 

1.2  Proiecte depuse de forme asociative/parteneriate. 5 p 
Documente justificative: 
- Cererea de finanțare 
- Documente prin care se devedește calitatea de beneficiar al Măsurii 19.2_16 de la nivelul 
SDL sau 
- Declarația pe propria răspundere *Doc. 18 

2. Criteriul care vizeaza proiecte care dovedesc un management durabil al 
investițiilor propuse prin asigurarea de resurse și calitate tehnică necesară în 
vederea sustenabilității acestor investiții sau proiecte depuse de beneficiari 
care vor solicita sprijin financiar în cadrul Măsurilor 19.2_7.2, 19.2_7.6 de la 
nivelul SDL. 

Max. 20 p 

2.1. Proiecte care dovedesc un management durabil al investițiilor propuse 
prin asigurarea de resurse și calitate tehnică necesară în vederea 
sustenabilității acestor investiții. 

20 p 

2.2. Proiecte depuse de beneficiari care vor solicita sprijin financiar în cadrul 
Măsurilor 19.2_7.2, 19.2_7.6 de la nivelul SDL. 

10 p 
 

Documente justificative: 
CS2.1 
- Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții 
– Hotărârea Consiliului Local/Hotărâre AGA privind sustenabilitatea proiectului și Declaratie pe 
propria raspundere - *Doc. 19.2 privind  angajamentului de a asigurara resursele și calitate 
tehnică necesară în vederea sustenabilității investițiilor propuse prin proiect, după caz 
CS2.2 
Declarația pe propria răspundere *Doc. 19.1 privind asumarea obligativității de a accesa 
Măsurile 19.2_7.2 și/sau 19.2_7.6 de la nivelul SDL. 

3.  Criteriul care vizează proiecte inovative cu efect multiplicator. Max. 10 p 

3.1. Proiecte inovative cu efect multiplicator 10 p 

Documente justificative: 
- Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

4 Criteriul care vizează proiecte care integrează acțiuni din categoriile a, b și c. 
 

Max. 10 p 
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4.1  Proiecte care integrează cel puțin 3 acțiuni din categoriile a, b și c, fiecare 
acțiune din categorie distinctă. 

10 p 

4.2  Proiecte care integrează 2 acțiuni din categoriile a, b și c, fiecare acțiune 
din categorie distinctă. 

5 p 

Documente justificative: 
- Cererea de finanțare 
- Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

5. Criteriul care vizeaza proiecte care implică un nivel crescut de deservire a 
populației locale și/sau care contribuie la diminuarea semnificativă a 
segregării la nivel local. 

Max. 50 p 

5.1 Proiecte care implică un nivel crescut de deservire a populației locale și 
care contribuie la diminuarea semnificativă a segregării la nivel local.  
 
Se consideră numărul locuitorilor deserviţi (direct și indirect) de proiect (Nd), 
raportat la numărul total al locuitorilor comunei/orașului (Nt), totul înmulţit cu 
20. 
* Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale 

Nd  
_____ X 50 = 
Nt  
 

____ *p 

5.2 Proiecte care implică un nivel crescut de deservire a populației locale. 
 
Se consideră numărul locuitorilor deserviţi (direct și indirect) de proiect Nd, 
raportat la numărul total al locuitorilor comunei/orașului (Nt), totul înmulţit cu 
20. 
* Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale 

Nd  
_____ X 40 = 
Nt  
 
____ *p 

5.3 Proiecte care contribuie la diminuarea semnificativă a segregării la nivel 
local. 

 20 p 

Documente justificative: 
- Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

TOTAL 100 p 
* Doc. (nr.) – numărul documentului conform numerotării din Cererea de finanțare. 
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 Condiții de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 
  
  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.  
 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 
Măsură.  

 
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată.  
 

- Solicitantul trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate și/sau utilizare a 
infrastructurii/terenului aferent investițiilor propuse. 

 
- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată. Investiția să se 

realizeze în teritoriul de tip LEADER eligibil.   
 

- Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
naţională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii. 

 
- Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. Investiția trebuie să demonstreze 

necesitatea, oportunitatea și potențialul de dezvoltare socială sau economică al acesteia.  
 
 Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile (tipuri de investiții și cheltuieli 
eligibile/neeligibile) 
  
 Acțiuni/Operațiuni eligibile 
 Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale 
și/sau necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile: 
 

a. Investiții aferente infrastructurii aferente derulării unor activități pentru petrecerea 
tipului liber, recreative sau cultural-educative pentru populația locală, inclusiv activități 
extra-curriculare.  
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b. Investiții pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) 
infrastructurii aferente furnizării unor servicii locale de bază, pentru populația teritoriului 
(de exemplu: târguri și piețe locale care să deservească producătorii locali, centre 
comunitare pentru derularea unor activități sociale, servicii pentru asigurarea siguranței și 
calității vieții de tip monitorizare video, ecologizare și managementul deșeurilor etc.).  
 
c. Investiții în proiecte pentru furnizarea de servicii locale într-o maniera inovativă (de ex. 
centre/servicii pentru transparentizarea deciziei publice, furnizarea de informații de interes 
general pentru populația locală). 

 
 
 
 
 Costuri eligibile 
Cheltuieli eligibile* specifice 
Conform listei indicative a cheltuielilor eligibile. 
 
Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1. din PNDR. 
 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:  
Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru 
consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, 
potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor, 
acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 
 
Pentru a fi eligibile, cheltuielile aferente acțiunilor finanțate în cadrul acestei Măsuri vor respecta 
următoarele prevederi: art. 65 și art. 69 (3) din Reg (UE) nr.1303/2013, art. 45 din Reg. (UE) 
nr.1305/2013, art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014. De asemenea, costurile asociate acțiunilor 
eligibile se vor încadra în prevederile HG nr. 226/2015, PNDR 2014-2020.  
 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării 
finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 şi 
îndeplinesc următoarele condiții:  
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a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi 
autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele 
minime impuse de PNDR 2014 - 2020;  
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, 
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite 
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  
c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de 
construcții - montaj.  
Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 
condițiile anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată 
aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii de 
Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Studiile de Fezabilitate 
şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de finanţare 
depuse de solicitanţii publici pentru Măsurile din SDL, trebuie întocmite potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016. Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile 
legale în vigoare privind conținutul  – cadru documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".  
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:  
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor investiţiei;  
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;  
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;  
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt 
susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 
 
Cheltuieli neeligibile* specifice 
- Contribuția în natură.  
- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente.  
- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 
 
* Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1. din PNDR. 
 
Cheltuielile neeligibile generale sunt: 
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• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; 
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: 

costurilor generale definite la art 45, alin. 2 lit. c) din R (UE) nr. 1305 / 2013 , cu modificările și 
completările ulterioare care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 
asigurare; 

• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 
instrumente financiare. 

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 
226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 Metodologia de aplicat pentru verificarea condițiilor de conformitate/eligibilitate este 
postată pe pagina web www.drumulcarelor.ro, în secțiunea aferentă Măsurii 19.2_7.4 – Ghid / 
Anexe (Fișa de verificare a conformității/eligibilității).  
 
 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 
 Procedura de Evaluare și Selecţie a proiectelor depuse în cadrul sesiunilor de evaluare și 
selecție a proiectelor aferente Măsurilor din SDL 2014-2020, precum și Regulamentul de 
Organizare și Funcţionare al Comitetului de Selecţie a proiectelor şi al Comisiei de Soluționare a 
Contestaţiilor sunt postate pe pagina de web www.drumulcarelor.ro, în secțiunea Măsurii / 
Ghiduri / Proceduri. 
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 Criteriile de selecție, punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect, 
criteriile de departajare 
 
Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor criterii de selecţie: 
Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

1.  Criteriul care vizeaza sprijinirea formelor de asociere și cooperare la nivel 
local în sensul prioritizării proiectelor care deservesc beneficiari ai Măsurii 
19.2_16 sau proiecte depuse de forme asociative/parteneriate. 

 
Max. 10 p 

1.2. Proiecte depuse de beneficiari ai Măsurii 19.2_16  10 p 

1.2  Proiecte depuse de forme asociative/parteneriate. 5 p 
CS. 1.1 - Punctajul se va acorda solicitanților care: 
- sunt beneficiari ai Măsurii 19.2_16 de la nivelul SDL 
Sau 
- se obligă să depună toate diligențele necesare cu scopul de a deveni beneficiar al Măsurilor 
19.2_16 de la nivelul SDL. 
 
CS.1.2 Proiectele sunt inițiate de forme asociative/parteneriate 

2. Criteriul care vizeaza proiecte care dovedesc un management durabil al 
investițiilor propuse prin asigurarea de resurse și calitate tehnică necesară în 
vederea sustenabilității acestor investiții sau proiecte depuse de beneficiari 
care vor solicita sprijin financiar în cadrul Măsurilor 19.2_7.2, 19.2_7.6 de la 
nivelul SDL. 

Max. 20 p 

2.1. Proiecte care dovedesc un management durabil al investițiilor propuse 
prin asigurarea de resurse și calitate tehnică necesară în vederea 
sustenabilității acestor investiții. 

20 p 

2.2. Proiecte depuse de beneficiari care vor solicita sprijin financiar în cadrul 
Măsurilor 19.2_7.2, 19.2_7.6 de la nivelul SDL. 

10 p 
 

Punctajul se va acorda în baza: 
CS2.1 
1. descrierii din Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții a modului în care, ulterior finanţării proiectului, beneficiarul va asigura 
sustenebilitatea investițiilor.  
și  
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2. Declarației pe propria răspundere Doc. 19.2 privind  angajamentului de a asigurara 
resursele și calitate tehnică necesară în vederea sustenabilității investițiilor propuse prin 
proiect. 
 

CS2.2  Asumării obligativității de a accesa Măsurilor 19.2_7.2 și/sau 19.2_7.6 de la nivelul SDL. 
3.  Criteriul care vizează proiecte inovative cu efect multiplicator. Max. 10 p 

3.1. Proiecte inovative cu efect multiplicator 10 p 

Punctajul se va acorda în baza descrierii din Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenții, a caracterului inovativ cu efect multiplicator al investițiilor 
propuse .  
 
Documente justificative: 
- Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

4 Criteriul care vizează proiecte care integrează acțiuni din categoriile a, b și c. 
 

Max. 10 p 

4.1  Proiecte care integrează cel puțin 3 acțiuni din categoriile a, b și c, fiecare 
acțiune din categorie distinctă. 

10 p 

4.2  Proiecte care integrează 2 acțiuni din categoriile a, b și c, fiecare acțiune 
din categorie distinctă. 

5 p 

Punctajul se va acorda dacă proiectul integrează: 
CS4.1:    3 acțiuni din categoriile a, b și c (descrise la pct. 3.3 - Tipuri de acțiuni eligibile), 
fiecare acțiune din categorie distinctă. 
CS4.2:    2 acțiuni din categoriile a, b și c (descrise la pct. 3.3 - Tipuri de acțiuni eligibile), 
fiecare acțiune din categorie distinctă. 

5. Criteriul care vizeaza proiecte care implică un nivel crescut de deservire a 
populației locale și/sau care contribuie la diminuarea semnificativă a 
segregării la nivel local. 

Max. 50 p 

5.1 Proiecte care implică un nivel crescut de deservire a populației locale și 
care contribuie la diminuarea semnificativă a segregării la nivel local.  
 
Se consideră numărul locuitorilor deserviţi (direct și indirect) de proiect (Nd), 
raportat la numărul total al locuitorilor comunei/orașului (Nt), totul înmulţit cu 

Nd  
_____ X 50 = 
Nt  
 

____ *p 
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20. 
* Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale 
5.2 Proiecte care implică un nivel crescut de deservire a populației locale. 
 
Se consideră numărul locuitorilor deserviţi (direct și indirect) de proiect Nd, 
raportat la numărul total al locuitorilor comunei/orașului (Nt), totul înmulţit cu 
20. 
* Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale 

Nd  
_____ X 40 = 
Nt  
 
____ *p 

5.3 Proiecte care contribuie la diminuarea semnificativă a segregării la nivel 
local. 

 20 p 

Punctajul se va acorda în baza descrierii din Studiul de Fezabilitate / Documentația de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții a capacității de deservire a populației.  

TOTAL 100 p 
 
Pentru această Măsură pragul minim este de 20 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanţare. 
 
ATENȚIE! 
Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 
disponibile pentru sesiunea curentă, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va 
face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.  
 
 În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea 
acestora se va face în ordinea următoarelor priorități:  
1. Proiectul vizează Investiții pentru furnizarea de servicii locale într-o maniera inovativă (de ex. 
centre/servicii pentru transparentizarea deciziei publice, furnizarea de informații de interes general 
pentru populația locală). 
2. Proiectul vizează investiții pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) 
infrastructurii aferente furnizării unor servicii locale de bază, pentru populația teritoriului (de 
exemplu: târguri și piețe locale care să deservească producătorii locali, centre comunitare pentru 
derularea unor activități sociale, servicii pentru asigurarea siguranței și calității vieții de tip 
monitorizare video, ecologizare și managementul deșeurilor etc.). 
3. Gradul de deservire a populației, descrescător în funcție de punctajul obținut la CS.5 
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Înainte de depunerea Cererii de finanțare solicitantul realizează autoevaluarea (pre-scoring-ul) 
acesteia, ceea ce presupune estimarea punctajului în mod cât mai obiectiv și înscrierea acestuia 
în Cererea de finanțare, la secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar“. 
 
Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a 
Asociațiilor Asociației GAL Drumul Carelor. 
 
 Metodologia de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție este postată pe pagina web 
www.drumulcarelor.ro , în secțiunea aferentă Măsurii 19.2_7.4 – Ghid / Anexe (Fișa de verificare a 
criteriilor de selecție). 
 
 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 
publicarea Rapoartelor de selecție) 
GAL Drumul Carelor va notifica solicitanții cu privire la rezultatele procesului de selecție. 
Termenele, modalitatea de anunțare/publicare a Rapoartelor de selecție sunt detaliate în cadrul 
Procedurii de Evaluare și Selecţie a proiectelor depuse în cadrul sesiunilor de evaluare și selecție a 
proiectelor aferente Măsurilor din SDL 2014-2020, postată pe pagina de web 
www.drumulcarelor.ro, în secțiunea Măsurii / Ghiduri / Proceduri (Capitolul 4 - Descrierea 
activităţilor conform mecanismului de implementare din Strategia de Dezvoltare Locală, 
subcapitolul 4.3.3. Declararea eligibilității/selecției proiectelor și soluționarea contestațiilor). 
 
 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt precizate în Ghidul 
Solicitantului aferent Măsurii 19.2_7.4/6B -„Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea 
și/sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement 
și culturale și a infrastructurii aferentede infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul 
energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei“, disponibil în format 
electronic pe site-ul www.drumulcarelor.ro . 
 
 Alte informații relevante (monitorizarea plăților)  
 În etapa de autorizare a plăților, toate Cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL 
Drumul Carelor pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la Dosarul Cererii de plată, al 
beneficiarului, GAL va atașa fișa de verificare a conformității. Beneficiarii au obligația de a 
depune la GAL Drumul Carelor și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor 
Contractului/Deciziei de finanțare, cu modificările și completările ulterioare și anexele la acesta. 

mailto:galdrumulcarelor@yahoo.com
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_72-ghid-anexe-p45
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/ro/procedura-de-evaluare-si-selectie-a-proiectelor-p60
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Asociația Grupul de Acțiune Locală - DRUMUL CARELOR 
Topoloveni, județul Argeș, str. Calea Bucureşti, nr. 50-52 

Tel/fax: 0248666280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com; website: www.drumulcarelor.ro 
 

_________________________________________________________________ 
 
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).  
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,  
din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.  
 
 Informații suplimentare se pot obține de la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală – 
Drumul Carelor, str. Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 115500, telefon/fax: 
0248.666.280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com . 
                                                
 Acest Apel va fi publicat pe pagina de internet a GAL Drumul Carelor și va fi disponibil pe 
suport tipărit la sediul GAL. 
 
NOTA BENE!  
 Facem precizarea că pentru selecția proiectelor vor fi avute în vedere cerințele de 
conformitate și eligibilitate, documentele justificative stabilite în Ghidul solicitantului disponibil pe 
site-ul www.drumulcarelor.ro și a prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală, cu respectarea 
criteriilor de selecție și a documentelor conexe stabilite de GAL Drumul Carelor prin prezentul Apel. 
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