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  Data publicării : 01.11.2013 
 

APEL DE SELECŢIE 
 

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR 
Anunţă lansarea  sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura 41.322 « Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale» 

 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 41.322 /1/13 -  02.12.2013 
Data lansarii apelului de selectie : 01.11.2013 
Data limită de depunere a proiectelor : 02.12.2013 
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte: Sediul GAL Podişul Târnavelor, loc 
Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureş, de luni până vineri între orele : 10 :00 – 
14 :00 

 
Valoarea totală a unui proiect (cheltuieli eligibile și neeligibile) este de maximum 

400.000 de euro. 
 

Beneficiarii se vor angaja 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 plății. Declarația va fi anexată la dosarul cererii de finanțare, în 
original, conform modelului disponibil pe site-ul www.podisultarnavelor.ro. 

 

 Măsura 41.322 

Perioada de depunere a proiectelor 01.11.2013 – 02.12.2013 

Fondul disponibil pentru această sesiune de 
cerere de proiecte  330.000 euro 

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru finantarea unui proiect 

66.000 euro 

http://www.podisultarnavelor.ro/


                                                

 

          ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR  
         Localitatea Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9 
 jud. Mureş  
                                   e-mail:       gal.podisultarnavelor@yahoo.com         
                                   web site:   www.podisultarnavelor.ro 

 

 

2 

 

 

Declarație - angajament privind instiintarea GAL Podisul Tarnavelor 
 
Subsemnatul ................................................, cu domiciliul în 
………………..................................................................., legitimat cu C.I./B.I. 
seria.............numarul ...................................., în calitate de reprezentant legal al proiectului 
……………………………………………………………, măsura ....................., depus spre 
finantare la Asociatia GAL Podisul Tarnavelor, jud. Mures, Declar sub sancțiunea de fals și uz 
de fals în declarații că: 

 Voi notifica Grupul de Acțiune Locală Podisul Tarnavelor în maxim 5 (cinci) zile 
lucratoare, prin intermediul unei instiintari adresata GAL Podisul Tarnavelor despre aducerea 
la cunostinta mea de catre APDRP, prin intermediul CRPDRP/OJPDRP a notificarii privind 
semnarea sau refuzul semnarii contractului/deciziei de finantare a proiectului si/sau orice alte 
detalii apărute ulterior notificarii privind eligibilitatea/neeligibilitatea proiectului, emisa de 
APDRP prin intermediul agentiilor nationala, regionala sau  judeteana.  

 Voi inmana GAL Podisul Tarnavelor, in termen de 5 zile lucratoare o copie a 
contractului/conventiei/deciziei de finantare 

 Voi depune la GAL Podisul Tarnavelor, in termen de 10 zile lucratoare de la semnarea 
contractului de finantare Raportul initial de activitate (in cazul proiectelor de servicii) sau Nota 
explicativa privind solicitarea aprobarii prelungirii acestui termen. 

 Voi raporta către GAL Podisul Tarnavelor toate plățile aferente proiectului selectat, ce 
vor fi efectuate de APDRP către beneficiarul pe care il reprezint, 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.  
 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în  declarații.  
 
 
Reprezentant Legal 
 
Nume și prenume ……………………………… 
 
Data............................  
 
Semnatura………………….. 
 
Ștampilă 
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ATENȚIE! 
În cazul proiectelor care prevăd 
lucrări de construcții / montaj, 
alături de Studiul de fezabilitate 
se va depune și Proiectul 

tehnic. 

 Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie a proiectelor:  
 
Procesul de selecție a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea Raportului de 
selecție intermediar, primirea și soluționarea contestațiilor, publicarea Raportului de 
soluționare a contestațiilor, publicarea Raportului final de selecție, modificat ca urmare a 
soluționării contestațiilor. 
 
Raportul de selecţie intermediar va fi publicat pe pagina web a Asociaţiei 
www.podisultarnavelor.ro . Contestaţiile privind rezultatele Raportului de selecţie intermediar a 
proiectelor vor fi depuse, în termen de  5 zile lucrătoare de la primirea Notificării, dar nu mai 
mult de 10 zile lucrătoare de la afişarea pe site a Raportului de selecţie intermediar.  
Analizarea contestaţilor şi întocmirea Raportului privind contestaţiile depuse vor fi efectuate de 
către Comisia de Soluționare a Contestaţiilor şi va fi publicat pe pagina de internet a Asociaţiei. 
 
Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odata cu depunerea 
proiectului  

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului trebuie sa fie în conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidul 
Solicitantului. 

1.  a) Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevad lucrari de construcții si/sau 
montaj. Acest document se va întocmi de catre toți solicitanții pentru proiectele 
ndividuale/integrate care nu prevad lucrari de constructii-montaj. 

b) Studiu de fezabilitate/Proiect tehnic/ Documentație de avizare a lucrarilor de 
intervenții (unde este cazul) întocmit/ actualizat 
conform conținutului cadru si metodologiei stipulate în 
HG nr.28/09.01.2008 însotit de Aviz tehnic emis de 
Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru toate 
actiunile din cadrul proiectului depus, în cazul 
solicitantilor Comune si ADI-uri . 
Pentru proiectele care vizeaza investiții asupra 
obiectivelor de patrimoniu, solicitantul va prezenta si: 
- documentația întocmita conform Conținutului Cadru 
al documentațiilor de restaurare a monumentelor istorice (DISPOZIȚIE Nr. 
4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunatațirea activitații în domeniul 
avizarii, elaborat de Ministerul Culturii si Cultelor, pentru investiții de restaurare/ consolidare a 
obiectivelor de patrimoniu; 
sau: 
- documentație justificativa pentru investiții de conservare a obiectivelor de patrimoniu, 
avizata de Direcția pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural – județeana. 

http://www.podisultarnavelor.ro/


                                                

 

          ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR  
         Localitatea Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9 
 jud. Mureş  
                                   e-mail:       gal.podisultarnavelor@yahoo.com         
                                   web site:   www.podisultarnavelor.ro 

 

 

4 

 

 

2.  a) Certificatul de urbanism / Autorizație de construire pentru proiecte care prevad 
construcții. 

b) Pentru investițiile care vizeaza componenta b, Certificatul de Urbanism va fi 
însotit de Avizul cu recomandari emis de catre filiala teritoriala a Ordinului Arhitecților, care 
confirma respectarea arhitecturii specifice locale (daca este cazul), la faza de Studiu de 
Fezabilitate. 
3. Documente pentru teren/cladiri: 
3.a) Pentru primarii si ADI-uri 
I) în cazul în care cladirea/terenul este proprietatea primariei/lor – Inventarul primariei/ilor 
întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia/acestora; 
II) în cazul în care terenul este inclus în proprietatea publica sau administrarea unei autoritați 
publice locale, alta decât solicitantul - Inventarul domeniului public pentru terenul pe care se 
realizeaza investiția, însoțit de acordul autoritații deținatoare; 
III) si avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat 
de primarie, daca este cazul. 
3.b) Pentru persoane fizice si juridice (ONG, asezaminte culturale, instituții de cult) de 
drept privat: 
- Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului si construcțiilor  
sau 
- contract de concesiune asupra cladirii / terenului pe care va fi amplasata construcția, valabil 
pe o perioada de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare. 
Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisa de concendent care trebuie sa conțina: 
- situația privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a 
investițiilor prevazute în contract si alte clauze ; 
- suprafața concesionata la zi - daca pentru suprafața concesionata exista solicitari privind 
retrocedarea sau diminuarea si daca DA, sa se menționeze care este suprafața supusa 
acestui proces. 
sau 
- Document care atesta dreptul de proprietate / document încheiat la notariat care atesta 
dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o 
perioada de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare. 
4. 4.1 Clasarea notificarii 
sau 
4.2. Decizia etapei de incadrare, ca document final, care sa confirme ca proiectul nu se 
supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune procedurii de evaluare adecvata 
adecvate 
sau 
4.3. Acord de mediu însoțit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvata – Aviz Natura 
2000, eliberate de Autoritatea competenta pentru protecția mediului. 
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5. Acord de acces pentru investitia de infiintare si extindere a retelei publice locale de 
alimentare cu gaz, daca este cazul. 
6. Avizul de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind 
investiții asupra rețelei de joasa tensiune sau asupra rețelei publice de iluminat, daca este 
cazul. 
7. Avizul sanitar privind constatarea conformitații proiectului cu condițiile de igiena si sanatate 
publica 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena si sanatate publica 
sau 
Notificare ca investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igiena si sanatate publica, daca 
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 Direcția pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Național județeana, 
care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural 
de interes local – grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentația este adecvata), 
daca este cazul. 
b) Aviz din partea Autoritații publice centrale pentru protecția mediului sau Hotarâre a 
Consiliului Județean privind încadrarea elementului de cadru natural în categoria celor 
protejate (în cazul în care elementul de cadru natural specificat în documentația anexata 
cererii de finanțare nu se regaseste în Lista ariilor protejate – Anexa 8 la Ghidul Solicitantului). 
10. a) Expertiza tehnica de specialitate asupra construcției existente, inclusiv pentru investiții 
de restaurare, consolidare si conservare a obiectivelor de patrimoniu, întocmita, semnata si 
stampilata de un expert tehnic atestat . 
b) Pentru investiții de restaurare, consolidare si conservarea obiectivelor de patrimoniu 
expertiza tehnica va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice). 
11. a) Pentru primarii si ADI-uri, Hotarârea Consiliului Local / Consiliilor Locale pentru 
instrumentarea proiectului, cu referire la urmatoarele puncte obligatorii: 
- necesitatea si oportunitatea investiției; 
- numarul de locuitori ai comunei/lor solicitante; 
- angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementarile în 
vigoare privind condițiile de exploatare a drumurilor (daca este cazul); 
- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanța si gestionarea investiției, pe o perioada 
de cel puțin 5 ani de la data la care investiția a fost data în exploatare. 
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- necesitatea si oportunitatea încheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de 
cult/asezamant cultural (daca este cazul). 
b) Pentru celelalte categorii de solicitanți eligibili se va prezenta angajamentul ca vor 
asigura mentenanța investiției, pe o perioada de cel puțin 5 ani de la data la care investiția a 
fost data în exploatare. 
12. Actul de înființare si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara. 
13. 1) Certificatul de înregistrare fiscala; 
2) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (ORC) conform 
legislației în vigoare; 
3) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului care specifica: faptul ca 
societatea este în funcțiune, codul CAEN conform activitații pentru care se solicita finanțare, 
existența punctului de lucru (daca este cazul). 
14. a) Încheierea privind înscrierea în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor, solicitat doar pentru 
ONG-uri si ADI-uri; 
b) Certificatul de înregistrare si actul de înființare si funcționare emis de unitatea ierarhic 
superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar pentru instituții de 
cult; 
c) Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat 
pentru asezaminte culturale; 
15. a) Lista agenților economici si a instituțiilor de interes public, deserviți de proiect, care 
va conține denumirea, adresa, activitatea desfasurata, domeniul de activitate; 
si 
b) Lista gospodariilor care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investiției si 
angajamentul de racordare din surse proprii la rețeaua de apa/canalizare/gaze/energie 
electrica, sau ca sunt de acord cu plata colectarii deseurilor. 
Lista trebuie sa conțina nume, prenume, semnatura, adresa, termen de racordare (maxim 3 
ani de la finalizarea investiției publice), precum si tariful perceput. 
16. Hotarârea consiliului parohial privind realizarea investiției si asigurarea cofinanțarii, daca 
este cazul. 
17. Precontract cu o firma autorizata, vizând ridicarea, sortarea deseurilor si transportul 
acestora la un depozit zonal, daca este cazul. 
18. Declarație pe proprie raspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca 
va asigura cofinanțarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinanțare. 
b) Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale 
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al 
contului în care se deruleaza operațiunile cu APDRP). Pentru beneficiarii publici documentul 
va fi eliberat obligatoriu de trezorerie. 
19. Declarație pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis, 
daca este cazul. 
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20. Certificat/Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de 
reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul. 
20.1 Decizia de rambursare aprobata a sumelor negative solicitate la rambursare prin 
deconturile de TVA si/sau alte documente aprobate pentru solutionarea cererilor de restituire 
(cu exceptia solicitantilor publici). 
21. Raport asupra utilizarii programelor de finanțare nerambursabila (obiective, tip de 
investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), 
întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare 
nerambursabila începând cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii. 
22. Autorizațiile de funcționare pentru rețeaua de alimentare cu apa si/sau canalizare, se 
solicita în funcție de rețeaua care se realizeaza în cadrul masurii (daca se realizeaza rețeaua 
de alimentare cu apa se solicita pentru rețeaua de canalizare existenta si invers), precum si 
pentru extinderea si/sau reabilitarea rețelei existente (apa si/sau canalizare), daca este cazul. 
23. a) Aviz tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, în care sa se certifice ca investiția 
în apa/apa uzata propusa prin proiect respecta soluția tehnica din Master Planul Județean 
aprobat, in cazul solicitantilor care sunt parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitara 
înființata conform cerințelor POS Mediu 
Sau 
b) Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Județean pentru investitia de apa/apa uzata în 
care sa se certifice ca investiția propusa prin proiect respecta soluția tehnica din Master Planul 
Județean aprobat precum si ca solicitantul nu face parte din nicio Asociație de Dezvoltare 
Intercomunitara înființata conform cerințelor POS Mediu. 
24. Adresa emisa de Consiliul județean/ADR care sa confirme ca investiția se încadreaza într-
o strategie de dezvoltare locala sau județeana, daca este cazul. 
25. Aviz eliberat de Apele Române care sa certifice ca investiția în rețeaua de alimentare cu 
apa se realizeaza într-o zona în care apa este insuficienta, daca este cazul. 
26. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat care sa confirme ca apa în zona 
respectiva este poluata sau prezinta o concentrație ridicata de nitrati, daca este cazul. 
27. Acord de parteneriat (conform modelului anexat la Ghidul Solicitantului disponibil pe 
pagina web www.apdrp.ro) 
28. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). 

 
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul. 
Pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile cuprinse în PNDR, se va folosi 

Ghidului Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul Agentiei de Plati pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit  (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R www.madr.ro, în vigoare la 
momentul lansării Apelului de selecţie de către GAL. 

http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
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Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate 
în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri elaborat de APDRP,disponibil  publicat 
pe site-ul www.apdrp.ro . 

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 322 sunt: 
 Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare; 
 Autoritațile locale (comune) sau Asociații de Dezvoltare Intercomunitare prin 

operatorii 
 regionali pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată; 
 Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai multe 

comune înființate conform legislației naționale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanța 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificarile si completarile 
ulterioare); 

 ONG-uri, Asezaminte culturale si Instituții de cult definite conform legislației 
naționale în 

 vigoare; 
 Persoane fizice si juridice care dețin în proprietate sau administreaza obiective de 

patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea 
patrimoniului cultural de interes local si natural din spațiul rural. 
 

Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului 
 
1. Proiectul trebuie sa fie realizat în spațiul rural conform definiției din PNDR iar beneficiarul se 
identifica într-una din categoriile de beneficiari definite; 
2. Nu este permisa dubla finanțare a aceleasi activitați / investiții din alte fonduri comunitare 
sau naționale; 
3. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizațiile necesare investiției; 
4. Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze 
oportunitatea si necesitatea socio-economica a investiției; 
5. Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu (inclusiv Directiva Cadru Apa) si 
legislația în vigoare cu privire la normele de siguranța în transport / energie; 
6. Proiectele de investiții 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 județean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu strategia 
regionala / județeana de apa / apa uzata, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se 
regaseste în situațiile mai sus menționate, proiectul va fi însoțit de angajamentul autoritaților 
locale de a asigura gestionarea si mentenanța investiției; 

http://www.apdrp.ro/
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ATENȚIE! Pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata finanțate prin FEADR, care 
vizeaza doar una din cele doua componente ale sistemului de apa/apa uzata, pe acelasi 
troson, iar cealalta componenta se afla în execuție, este necesar pentru a deveni eligibile, ca 
investiția începuta sa fie finalizata si sa dispuna de autorizație de funcționare. 
7. Investiția sa respecte Planul Urbanistic General; 
8. Construcția, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura 
specifica locala (a se vedea Anexa 16 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor 
arhitecturii specifice locale, www.apdrp.ro); 
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), 
www.apdrp.ro 
10. Pentru investițiile în infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista cu 
semnaturi ale locuitorilor, agenților economici si instituțiilor publice care au depus la primarie 
adeziunea privind necesitatea investiției si angajamentul de racordare din surse proprii la 
rețeaua de apa/canalizare/gaze/energie electrica sau acordul privind plata colectarii deseurilor; 
11. Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanța investiției. 
 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1.  

Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar 
pentru o investiţie similară. 
Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finanţată o investiţie 
similară în aceeaşi localitate (în cazul în care o comună aplică pentru 
unul sau mai multe sate componente, pentru o investiţie similară 
pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e 
din componenţa sa, aceasta comună nu primeşte punctaj; în cazul 
A.D.I. aceasta primeşte punctaj numai dacă nici una dintre comunele 
în care se realizează investiţia nu a mai beneficiat de sprijin comunitar 
anterior pentru investiţii similare). 
Precizări: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de 
beneficiar. 
Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, 
acest criteriu se va puncta în funcţie de acţiunea majoritară a 
proiectului (drum; apa+canal, energie electrica, gaz, staţii de 
transfer). 

20 

2.  

Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat: 
 
- localităţi cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%) ............. 
- localităţi cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%) ............. 

Maxim 
20 
20 
17 
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- localităţi cu grad de sărăcie scăzut (rata sărăcie <40%) ...................... 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localităţile 
rurale cu grad ridicat de sărăcie, lista ce este anexă la Ghidul 
Solicitantului. 
Se acordă punctaj numai dacă localitatea este obligatoriu identificată 
în Lista localităţilor din regiunile cu grad de sărăcie ridicat, punctajul 
fiind stabilit funcţie de procentul gradului de sărăcie cu care este 
înregistrată localitatea respectivă (în cazul unei comune nou înfiinţate 
se va lua în considerare gradul de sărăcie al comunei din care 
aceasta s-a desprins; în cazul unei comune desprinsă dintr-un oraş, 
aceasta nu va fi punctată; în cazul unui A.D.I. se va lua în considerare 
comuna din componenţa A.D.I.-ului cu gradul de sărăcie cel mai 
ridicat dacă comuna respectivă este beneficiară a componentei 
majoritare din proiect).  

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de 
beneficiar. 

 15 

3.  

Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală 
sau judeţeană. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă o 
adresă de la Consiliul Judeţean/ Agenţia de Dezvoltare Regională 
sau 
Investiţia se regăseşte în scopul şi obiectivele înfiinţării ADI-ului 
respectiv (dacă este cazul). 
Se acordă punctaj numai dacă există, anexată, o Adresă emisă de 
Consiliul Judeţean/Agenţia de Dezvoltare Regională care să confirme 
că investiţia se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală, 
judeţeană sau regională; 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de 
beneficiar 

10 

4.  

Proiecte integrate de investiţii 
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comună, 
investitia care vizeaza combinarea în acelaşi proiect a cel puţin 2 
acţiuni din cadrul aceleiaşi componente sau din componente diferite 
ale măsurii, precum si daca valoarea cumulata a componentelor 
secundare reprezintă minimum 10 % din valoarea totală eligibilă a 
proiectului integrat 

Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia 
care vizeaza combinarea în acelaşi proiect a cel puţin 2 acţiuni din 

N/A 
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cadrul aceleiaşi componente sau din componente diferite ale măsurii, 
si valoarea cumulata a componentelor secundare reprezintă minimum 
10 % din valoarea totală eligibilă a proiectului integrat precum si daca 
actiunea majoritar valorica  din valoarea totala eligibila a proiectului 
deserveşte total sau parţial populaţia din minim două comune din 
cadrul A.D.I.-ului. 

Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă acest lucru este 
prezent şi demonstrat  în  Studiul de Fezabilitate. 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de 
beneficiar. 

5.  

Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată în 
localităţile rurale între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master 
Planurile Regionale, dar care nu sunt finanţate din POS Mediu 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca 
investitia de apa si sau apa uzata este majoritar valorica in cadrul 
componentei de infrastructura a proiectului. 
Se acordă punctaj numai dacă proiectul îndeplineşte 4 condiţii 
simultane: 
 - să fie proiect pentru apă/apă uzată (investiţia propusă trebuie 
să vizeze realizarea unui sistem funcţional de apă/apă uzată), 
 - să se implementeze în localităţi cu minimum 2.000 locuitori 
persoane echivalente şi maximum 10.000 locuitori persoane 
echivalente ( în cazul A.D.I. toate comunele componente trebuie sa 
indeplineasca aceasta conditie) 
 - Comuna/grupul de comune să fie identificat/ă în Master 
Planul Regional./ - proiectul să nu fie finanţat prin programul POS 
MEDIU (în cazul A.D.I., niciuna dintre comunele componente în care 
se realizează investiţia, nu trebuie să beneficieze de finanţare prin 
programul POS MEDIU). 
Precizare: În cazul comunelor nou înfiinţate, acestea trebuie să 
îndeplinească cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al 
POS Mediu oferă informaţii referitoare la populaţia echivalentă a 
acestor comune. 

N/A 

6.  

Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care asigură 
legătura cu principalele căi rutiere (drumurile judeţene, naţionale) 
sau alte căi principale de transport (feroviare şi fluviale) 
Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă acest lucru este 
prezent şi demonstrat  în Studiul de Fezabilitate. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca 

N/A 
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investitia de drum este majoritar valorica in cadrul componentei de 
infrastructura a proiectului. 

7.  

Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în 
zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă 
incidenţă ridicată a perioadelor de secetă 
Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă acest lucru este 
prezent şi demonstrat cu date statistice  în Studiul de Fezabilitate.  
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca 
investitia de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in 
cadrul componentei de infrastructura a proiectului  
Se acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru reţea de 
alimentare cu apă şi localitatea în care se va implementa proiectul se 
regăseşte în Lista localităţilor cu indice de ariditate ridicat sau 
proiectul are, anexat sau se prezintă un Aviz eliberat de R.N. Apele 
Române care certifică insuficienţa apei în zonă (în cazul A.D.I. toate 
comunele în care se realizează investiţia de alimentare cu apă trebuie 
să se regăsească în Lista localităţilor cu indice de ariditate ridicat sau 
sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele 
Române care certifică insuficienţa apei în localitate).  

N/A 

8.  

Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată 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. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca 
investitia de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in 
cadrul componentei de infrastructura a proiectului  
Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă acest lucru este 
prezent şi demonstrat  cu date statistice  în  Studiul de Fezabilitate. 
Se acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru reţea de apă/apă 
uzată şi comuna în care se va realiza investiţia se regăseşte în Lista 
zonelor vulnerabile la nitraţi sau proiectul are anexat  Buletin de 
analiză eliberat de un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al 
poluării în localitate (în cazul A.D.I. toate comunele în care se 
realizează investiţia de apă/apă uzată trebuie să se regăsească în 
Lista zonelor vulnerabile la nitraţi sau sa  prezinte Buletin de analiză 
eliberat de un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al poluării 
în localitate 

N/A 
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9.  

Proiecte de investiţii în infrastructura socială 
 

- realizate de către ONG uri şi unităţi de cult;  
- realizate de către comune, iar funcţionarea infrastructurii 

sociale este asigurată în parteneriat cu ONG-uri/ unităţi 
de cult 

- realizate de  comune şi A.D.I.-uri.  
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  
Precizare: nu se acordă punctaj pentru cămine culturale . 

Maxim 
10 
 

10 
 

7 
 

5 

10.  

Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării 
specificului local şi a moştenirii culturale (arhitectura tradiţională, 
conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare  
festivaluri cu specific local etc). 
- realizate de către ONG uri, unităţi de cult, aşezăminte culturale, 

persoane fizice şi juridice (exceptând comunele şi asociaţiile 
acestora legal constituite)  

- realizate de către comune, iar funcţionarea obiectivului investiţiei 
este asigurată în parteneriat cu ONG-uri/asezăminte culturale   

- realizate de cătrecomune şi A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se 
va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate. 

Se acordă punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai dacă 
sunt prevăzute investiţii directe în: 
- renovarea, modernizarea, extinderea şi/sau dotarea căminelor 
culturale (cu excepţia căminelor culturale care au primit sau sunt în 
curs de finanţare prin „Programul prioritar naţional pentru construirea 
de sedii pentru aşezăminte culturale”, conform legii nr. 143/2007) 
centrelor culturale/ centrelor pentru conservarea şi promovarea 
culturii tradiţionale dacă acestea adăpostesc activitatea unui/unor 
ansambluri artistice recunoscute ( muzică, dans, teatru, pictură, 
sculptură, artă manufacturieră tradiţională ); 
 - târguri, festivaluri, pieţe tradiţionare şi alte manifestări tradiţionale 
locale; 
- restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu 
cultural – clasa B (arhitectură laică {construcţii, statui, situri 
arheologice etc}, arhitectură de cult {biserici, clopotniţe etc.}); 

Maxim 
20 
 
 
 

20 
 
 

15 
 

10 
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- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, 
cascade, peşteri, arbori şi arbuşti, vegetaţie etc.) ce sunt identificate 
în Listele întocmite la nivel naţional. În situaţia în care acestea nu se 
regăsesc în lista ariilor protejate la nivel naţional şi local (Anexa 8 la 
GD 322) se anexează la proiect, în funcţie de importanţa elementului 
cadrului natural, aviz din partea autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului sau Hotărâre a Consiliului Judeţean.  

11. 
Beneficiarii finali pot fi membrii ai unor asociaţii sau 

parteneriate* 

 

10 

12. 
Proiecte care au ca obiectiv îndeplinirea condiţiilor de mediu; * 5 

13.             Proiecte care promovează acţiuni inovative. * 

 
Model de posibile acţiuni inovative : realizarea unor piste şi trasee 
pentru biciclişti; punerea în valoare a potenţialului arhitectural local, a 
meştesugurilor şi tradiţiilor locale prin înfiinţarea unor muzee; 
înfiinţarea unor centre cultural-turistice; înfiinţare centru de asigurare 
a serviciilor sociale pentru bătrâni şi persoane cu nevoi speciale; 
renovarea clădirilor publice aflate în patrimoniul cultural şi arhitectural; 
amenajare spaţii publice ca spaţii de joacă tematice pentru copii; 
amenajare parcări, pieţe, spaţii pentru târguri; 
 

5 

 TOTAL 100 

 

* aceste criterii reprezintă criterii de selecţie locală din Strategia de Dezvoltare Locală. 

Toate proiectele trebuie să fie conforme cu Fisa masurii din PNDR si cu Strategia  de 
Dezvoltare Locală GAL Podisul Tarnavelor. 

Solicitantul va depune cererea de finanţare în trei exemplare pe suport de hârtie şi trei 
exemplare în copie electronică (prin scanare) la sediul Asociatiei GAL Podişul Târnavelor 
împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii),  înaintea expirarii datei limite 
de depunere a proiectelor. Fiecare exemplar va conţine formularul Cerere de finantare corect 
completat şi anexele tehnice şi administrative. Se va utiliza ultima varianta pusă la dispoziţia 
solicitanţilor pe site-ul www.apdrp.ro  
 

http://www.apdrp.ro/


                                                

 

          ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR  
         Localitatea Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9 
 jud. Mureş  
                                   e-mail:       gal.podisultarnavelor@yahoo.com         
                                   web site:   www.podisultarnavelor.ro 

 

 

15 

 

 

Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 
 
După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Podişul Târnavelor  
va publica pe pagina proprie de internet Raportul de selecție intermediar și va înștiința 
solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte 
nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL Podişul Târnavelor. Contestațiile 
primite vor fi analizate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor constituită la nivelul GAL 
Podişul Târnavelor.   
După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de 
Selecție al GAL Podişul Târnavelor  va întocmi, în termen de maxim 50 de zile lucrătoare, un 
Raport de selecție (final). 
Documentele pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului – lista 
acestora se regăsește pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro ). Cerinţele de 
conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul și criteriile de selecție 
sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului şi Formularele specifice măsurii 313 şi pot fi consultate 
pe pagina de internet www.apdrp.ro . 
 
Date de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 

Asociaţia Podişul Târnavelor, Localitatea Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, 
Județul Mureș, Tel.: 0722/510.178 Fax: 0365/819.436 

http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/

