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ANUNȚ 

SESIUNE DE  DEPUNERE PROIECTE  

Axa 4 LEADER 

Măsurii 41– Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 

Sub-măsura 413 – « Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale » 

 

Măsura din Planul de Dezvoltare Locală: 2.1. Punerea în valoare a 

resurselor şi atracţiilor turistice, culturale şi naturale 

 

1. Dată începere :21.11.2013 orele 9.00 

2. Dată limită depunere proiecte: 20.12.2013 orele 14.00 

3. Proiectele se vor depune la Sediul Asociației Grupului de Acțiune Locală Țara 
Năsăudului nr. 186 sat Feldru, comuna Feldru, la secretariat, în zilele lucrătoare 
de luni până vineri între orele 9.00 – 16.00 

4. Măsura din Planul de Dezvoltare Locală aprobat al Asociației Grupul de Acțiune 
Locală Țara Năsăudului pentru care se pot depune proiecte este: 

* Este similară cu măsura 313 din PNDR ,,Încurajarea activităţilor turistice,,  
**Valoare minimă nerambursabilă a unui proiect nu poate fi mai mică de 5000 euro. Valoarea 
nerambursabilă acordată este de 100% din valoarea unui proiect. Alte costuri  care depăşesc suma 
maximă nerambursabilă vor fi suportate de către beneficiar. 

 

5. Solicitantul va depune Cererea de finanțare împreuna cu toate anexele 
completate, în 3 exemplare (1 original si 2 copii) păstrând şi o copie proprie. Pentru 
toate documentele care se vor depune în copie(avize, acorduri, certificate etc.) 
solicitantul va marca acel document cu menţiunea ,,conform cu originalul,,. Cererea de 
finanţare se va depune şi pe suport optic CD scanată în format ,,pdf,, fiecare document 

Nr. 

crt. 

Măsura din PDL Alocare financiară 

totală 

nerambursabilă în 

euro pentru măsură 

Alocarea 

nerambursabilă 

maximă pe proiect 

euro 

1 Măsura 2.1 

Punerea în valoare a resurselor şi 

atracţiilor turistice, culturale şi 

naturale 

* 
 

 
110.000 euro 

 
110.000  euro** 
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fiind scanat separat aşa cum va fi în opis(de ex. studiul de fezabilitate într-un fişier, 
cererea de finanţare în alt fişier, avizul de la mediu în alt fişier, etc.) 
 
Solicitantul va întocmi dosarul de finanţare folosind: 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI V6 martie 2012 pentru 

Masura 313,,  

disponibil pe pagina www.apdrp.ro  

6. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul şi documentele care trebuie folosite la întocmirea proiectului sunt 
descrise în ghidul disponibil pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit – www.apdrp.ro așa cum este precizat la punctul anterior ;  

 

7. SISTEMUL DE PUNCTARE PENTRU SELECŢIA PROIECTULUI ESTE PREZENTAT MAI 
JOS şi CONŢINE CRITERII PRELUATE DIN GHIDUL APDRP ŞI CRITERII DIN PLANUL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ AL ŢĂRII NĂSĂUDULUI. Punctajele care se aplică au fost 
stabilite de Comitetul de Selecţie al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţara 
Năsăudului: 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie preluate din ghidul măsurii 313* Punctaj 

acordat de 

Ghidul masurii 

din PNDR  

 Pentru componentele c) Investiţii în infrastructura la scară mică 

precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, 

etc.”şi d) Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate 

de turismul rural. 

 

1 Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional/ 

regional/ judeţean sau local (de tip LEADER). 

20 

Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel: 

a. proiectul este inclus într-o strategie judeţeană/ locală (de tip 

LEADER) 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă solicitantul demonstrează 

în SF/ MJ că proiectul face parte dintr-o strategie judeţeană aprobată 

printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean, respectiv dintr-o strategie 

locală (de tip Leader) a unui GAL autorizat. 

Solicitantul va prezenta documentele care atestă aspectele anterior 

menţionate. 

10 

 b. proiectul vizează investiţii  şi/ sau promovează ariile naturale 

protejate (parcuri naţionale, rezervaţii naturale, etc.) 

Proiectul este punctat dacă îndeplineşte simultan următoarele 

condiţii: 

- respectiva arie trebuie să fie situată parţial sau total pe raza 

teritorial - administrativă a comunei/ comunelor vizate prin proiect; 

- în SF/ MJ sunt prevăzute investiţii şi/ sau activităţi de promovare în 

ariile naturale protejate; 

10 
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- solicitantul prezintă un protocol de colaborare cu administraţia 

Respectivei arii naturale protejate care să prevadă promovarea 

acesteia pe durata de monitorizare a proiectului. 

Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite în conformitate cu 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice. 

Solicitantul va prezenta documentul care atestă instituirea regimului 

arie protejată, conform legislaţiei menţionate.  

2. Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 

comune şi în care există minimum 15 acţiuni/ investiţii de turism. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverinţelor eliberate 

de către primăriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din 

lista documentelor justificative şi pe baza analizei Studiului de 

Fezabilitate/ Memoriului Justificativ (descrierea proiectului). 

Acţiunile şi investiţiile în turism ce se regăsesc în zona omogenă 

vizează structuri de primire turistică, obiective naturale şi culturale, 

activităţi recreaţionale, evenimente specific locale etc. 

O zonă omogenă poate face obiectul unui singur proiect, iar cele 

minimum 15 acţiuni/ investiţii trebuie să fie dispersate pe întreaga 

suprafaţă a zonei omogene.  

5 

3. Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 

Justificativ (descrierea proiectului). 

Promovarea tradiţiilor culturale are în vedere organizarea sau 

facilitarea accesului turiştilor la evenimente, festivaluri culturale 

tradiţionale, serbări pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor 

ateliere meşteşugăreşti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc. prin 

acţiuni de promovare şi informare. 

5 

 Criterii de selecţie stabilite prin Planul de Dezvoltare Locală  

1. Proiecte care promovează parteneriatele locale. 

Se va puncta acest criteriu dacă va exista cel puţin un acord de 

parteneriat cu un membru al comunităţii, persoană fizică sau juridică 

care va susţine amenajarea unei expoziţii cu obiecte tradiţionale din 

comunitate. 

15 

2. Proiecte care se adresează unor probleme de mediu. Se va puncta 

dacă va exista cel puţin un spaţiu verde exterior amenajat unde va fi 

amplasat un panou informativ - hartă cu toate obiectivele sau ariile 

naturale protejate de pe raza GAL Ţara Năsăudului. 

5 

3. Proiecte care creează locuri de muncă. Se va puncta dacă vor fi 

create cel puţin două locuri de muncă, agenţi care se ocupă de 

promovarea turistică. 

10 

4. Proiecte care promovează obiective din mai multe localităţi 

componente ale GAL. Se va puncta dacă beneficiarul va prezenta un 

acord cu celelalte localităţi din GAL în care se obligă ca până la 

finalizarea proiectului să realizeze un material informativ – catalog de 

15 
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prezentare cu obiective de turism specifice fiecărei localităţi pe care 

îl va prezenta pe pagina de web proprie. 

5. Proiecte care prin activitatea propusă pun în valoare potenţialul 

natural al ariilor protejate. Se va puncta dacă beneficiarul va 

prezenta un acord cu celelalte localităţi din GAL în care se obligă ca 

până la finalizarea proiectului să realizeze un material informative – 

catalog de prezentare cu arile protejate specifice fiecărei localităţi pe 

care îl va prezenta pe pagina de web proprie. 

5 

6. Proiecte care prin acţiunile propuse susţin şi promovează specificul 

cultural local. Acest criteriu se va puncta dacă se dovedeşte prin 

Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ că se va amenaja un 

spaţiu în clădirea care se va construi sau existentă pentru expunerea 

permanentă a unor obiecte locale tradiţionale (costume, obiecte 

populare, artizanat) în scopul vizitării şi promovării comunităţii. 

15 

7. Proiecte care prezintă un plan de promovare şi colaborare cu alte 

zone similare din ţară sau străinătate. Se va puncta dacă există un 

acord de parteneriat din care să rezulte o colaborare cu alte localităţi 

din alte GAL-uri în vederea expunerii comune de obiecte specifice 

tradiţionale.   

5 

 TOTAL PNDR+ GAL 100 

 
* alte criterii din ghidul Măsurii 313 nu sunt specifice acestui tip de proiect şi nu apar în scorul criteriilor de selecţie deoarece 

punctajul lor este 0(zero). 

7. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL 

Comitetul de Selecţie al GAL este format din 11 membrii: 3 din mediul public şi 8 din 

mediul privat. Funcţionează după regulamentul de selecţie aprobat postat pe pagina de 

internet www.taranasaudului.ro. Proiectele vor fi selectate în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obţinute la criteriile de selecţie stabilite şi în caz de egalitate se va lua în 

considerare proiectul cu cea mai mare valoare în euro. Vor fi selectate proiecte până la 

acoperirea sumei integrale prevăzută în strategie. Alte proiecte depuse conforme şi 

eligibile nu vor fi selectate decât în condiţiile unei noi realocări pentru măsura aferentă. 

  

Fişa de verificare a conformităţii pentru Măsura 313* 

Fişa de verificare a Eligibilităţii pentru Măsura 313* 

Fişa de verificare a Criteriilor de selecţie pentru Măsura 313* 

• sunt ataşate acestui anunţ şi cuprind explicaţii detaliate cu toate documentele 
pe  care trebui să le depună Solicitanţii de proiecte. 
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8. Data şi modul de anunţare a rezultatelor 

Rezultatele vor fi anunţate pe pagina de internet a GAL www.taranasaudului.ro prin 

publicarea unui raport de selecţie intermediar urmând ca în maxim 5 zile lucrătoare să 

se poată depune contestaţii pentru proiectele care nu au fost selectate. O comisie de 

contestaţii va emite raportul de contestaţii, dacă va fi cazul, urmând ca raportul final la 

nivelul GAL Țara Năsăudului redactat de Comitetul de Selecție al Proiectelor să fie 

publicat. 
După selecția și aprobarea proiectelor de către GAL acestea vor fi transmise la APDRP. Beneficiarul se 
angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului dacă va fi 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. În 
acest sens Beneficiarul va depune odată cu proiectul la GAL o declarație care este atașată acestui anunț. 

9. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate. 

Informaţii detaliate despre sesiunea de proiecte se pot obţine la sediul GAL Ţara 

Năsăudului, comuna Feldru sat Feldru nr.186, la telefonul/fax 0263374901, la adresa de 

mail taranasaudului@yahoo.com și de pe pagina de internet www.taranasaudului.ro  

 

Echipa GAL Ţara Năsăudului  

21.11.2013 
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DECLARAȚIE ANGAJAMENT 

PRIVIND RAPORTĂRILE LA GAL ȚARA NĂSĂUDULUI PENTRU PROIECTUL APROBAT 

 

 

 

Beneficiarul……………………………………………………………………………………. mă angajez să raportez către 

GAL toate plățile aferente proiectului dacă va fi selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către 

societatea/administrația pe care o reprezint. Raportarea o voi realiza, după primirea de la 

CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății ,în maximum 5 zile lucrătoare 

de la data efectuării plătii. 

 

 

 

 

          BENEFICIAR                                                                                                               DATA 

 

 

 

 

 

 


