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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: 3.2. Sprijinirea acţiunilor de 
recreere şi cu caracter sportiv 

 
1. Dată începere :20.05.2013 orele 9.00 

2. Dată limită depunere proiecte: 24.06.2013 orele 16.00 

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 322 din PNDR ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale,,  
**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 
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.) 

Nr. 
crt. 

Măsura din PDL Alocare financiară 
totală 

nerambursabilă în 
euro pentru măsură 

Alocarea 
nerambursabilă 

maximă pe proiect 
euro 

1 Măsura 3.2. 
Sprijinirea acţiunilor de recreere şi cu 
caracter sportiv* 
 

 
252.000 euro 

 
42.000  euro** 
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Solicitantul va întocmi dosarul de finanţare folosind: 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI V4 iunie 2009 pentru 
Masura 322,,  

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 322* Punctaj 
acordat de 
Comitetul 
de Selecţie 

GAL 

CS1 Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o 
investitie similara. 
Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în aceeasi 
localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe sate 
componente, pentru o investitie similara pentru care a primit anterior sprijin 
comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta comuna nu primeste 
punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste punctaj numai daca nici una dintre 
comunele în care se realizeaza investitia nu a mai beneficiat de sprijin comunitar 
anterior pentru investitii similare). 

10 

CS 2 Localitati 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 respective este beneficiara a 
componentei majoritare din proiect). 
 

5 

3 

1 
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CS 3 Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa de la 
Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala 
sau 
Investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respectiv(daca este 
cazul). 
Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul 
Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se 
încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala; 

 

5 

 TOTAL PNDR 20 

 Criterii de selecţie stabilite prin Planului de Dezvoltare Locală  

CSL1 Se adresează persoanelor tinere. Se va dovedi ca proiectul are drept grup ţintă 
persoanele tinere care pot fi elevii şcolilor din localitatea unde se realizeaza 
investiţia prin acord de parteneriat fie cu şcoala fie cu o asociaţie sportivă sau cu 
obiective de tineret din localitate. 

30 

CSL 2 Proiecte care au efecte benefice pentru mediu. Se va dovedi prin Studiul de 
Fezabilitate/Proiect tehnic, că există spaţii verzi amenajate şi recipiente pentru 
colectarea selectivă a deşeurilor.  

15 

CSL 3 Proiecte care promovează specificul arhitectural local. Se va avea în vedere 
păstrarea elementelor tradiţionale dacă investiţia are ca scop amenajarea unui parc – 
centru civic unde există şi clădiri asupra cărora se intervine. 

5 

CSL 4 Proiecte care militează pentru o viaţă sănătoasă. Se va realiza cel puţin un 
material informativ (pliant de informare) cu beneficiile pe care le are practicarea 
sportului de masă periodic. 

10 

CSL 5 Proiecte care integrează mai mult de un obiectiv. Se vor verifica obiectivele 
specifice ale măsurii din Planul de Dezvoltare Locală aprobat 

20 

 TOTAL GAL 80 

 TOTAL PNDR + TOTAL GAL 100 
* alte criterii din ghidul Măsurii 322 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 322* 
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Fişa de verificare a Eligibilităţii pentru Măsura 322* 

Fişa de verificare a Criteriilor de selecţie pentru Măsura 322* 

* sunt ataşate acestui anunţ şi cuprind explicaţii detaliate cu toate documentele pe  
care trebui să le depună Solicitanţii de proiecte. 

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. 

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  

20.05.2013 
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