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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: 3.3. Sprijinirea acţiunilor sociale 

 
1. Dată începere :14.02.2014 orele 9.00 

2. Dată limită depunere proiecte: 17.03.2014 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 3.3. 
Sprijinirea acţiunilor sociale * 
 

 
200.000 euro 

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

GHIDUL SOLICITANTULUI V5 August 2013 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). 

5 

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 

4 

3 
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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 

CS 4 Proiecte de investiţii în infrastructura socială; 
Se acordă punctaj, în funcţie de categoria de beneficiar, numai dacă prin proiect se 
prevede prima înfiinţare şi dotare a centrelor de îngrijire copii (creşe, grădiniţe, 
asistenţă după programul şcolar, tip „after school”), centre îngrijire bătrâni şi 
persoane cu nevoi speciale. 

10 

 TOTAL PNDR 25 

 Criterii de selecţie stabilite prin Planului de Dezvoltare Locală  

CSL1 Se adresează unei probleme sociale reale. Se iau în considerare şi se punctează 
acele investiţii în infrastructură socială care nu ţi-au regăsit rezolvarea prin alte 
programe de finanţare până în acest moment. De exemplu construcţia unei grădiniţe 
acolo unde nu există, sau realizarea unui centru de resurse socio – educativ pentru 
persoane defavorizate etc. 

15 

CSL 2 Se adresează persoanelor tinere dezavantajate. Se va preciza clar, dificultatea 
socială la care sunt supuşi: persoane provenite din familii monoparentale, cu mulţi 
copii, cu venituri din agricultură majoritar, care sunt lipsite de mijloace de 
comunicare/informare în familiile din care provin neavând acces la date de cultură 
generală din domenii variate etc. 
 

10 

CSL 3 Proiecte desfăşurate în parteneriat cu fundaţii sau asociaţii cu caracter social 
pentru susţinerea grupului ţintă. Se va acorda punctaj dacă exisă un acord cu o 
asociaţie/fundaţie din mediul rural care propune activitaţi periodice cu caracter 
educativ (informare, instruire de exemplu, implicarea în activităţi extraşcolare) 
pentru susţinerea grupului ţintă stabiliti prin proiect.   
 

10 

CSL 4 Proiecte care susţin locurile de muncă. Se va puncta dacă implică activitatea unor 
persoane angajate permanent care să se ocupe de grupul ţintă. Se va dovedi prin 
SF/PT ca există persoane care vor desfăşura activitatea cu grupul ţintă sau persoane 
care vor întreţine spaţiul respectiv. 
 

10 

CSL 5 Implică un grup ţintă măsurabil. Se va dovedi prin Studiul de fezabilitate numărul 
total de beneficiari ai proiectului.Punctajul se va acorda pentru cel puţin 20 de 
beneficiari.  

25 

CSL 6 Sunt din comunităţi miniere supuse procesului de restructurare industrială. 
Lista cu comunităţile miniere este un document specific elaborate de Agenţia 
Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale, Anexa 2 la manualul 
operaţional al Schemei de granturi mici unde sunt cuprinse localitţile: Feldru, 
Năsăud, Rebra, Parva, Rebrişoara 

5 

http://www.taranasaudului.ro/
mailto:taranasaudului@yahoo.com


Asociatia Grupul  de Acţiune Locală “Ţara Năsăudului” 
Feldru,  Nr. 186, Tel/ fax: 0263.374 901    

www.taranasaudului.ro         taranasaudului@yahoo.com  
CIF: 28927903 

ANUNȚ SESIUNE DE PROIECTE FEBRUARIE – MARTIE 2014 
Măsura 3.3. PDL – Măsura 322 PNDR 

4 

 TOTAL GAL 75 

 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* 

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. 
Dacă vor exista proiecte care să acopere toată suma fără a depăși valoarea maximă 
Comitetul de Selecție va elabora un singur raport de selecție care se va considera raport 
final. 
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  
11.02.2014 
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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 
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