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                                   Asociaţia Microregională Ţara Făgetului 

Măsura 413.22 

„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătatirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” 

Data lansării apelului de selecţie:

Data limită de depunere a proiectelor la sediul GAL: 15 mai 2013 

 01 aprilie 2013 

ATENŢIE! - Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Microregionale 
Ţara Făgetului - comuna Dumbrava, localitatea Dumbrava, nr. 157, de LUNI - VINERI în 
intervalul orar 9.00 - 14.00. 

 

Pe teritoriul microregiunii „Ţara Făgetului” Dezvoltarea echilibrată şi Calitatea Vieţii, 
conform Planului de Dezvoltare a Locală reprezintă una dintre prioritati. De aceea toate 
măsurile de intervenţie din acest domeniu vor avea ca scop: DEZVOLTAREA 
ECHILIBRATA A TERITORIULUI LEADER „TARA FAGETULUI”  PRIN VALORIFICAREA 
POTENTIALULUI AGRICOL, TURISTIC SI ANTREPRENORIAL SI INTEGRAREA ZONEI 
IN CIRCUITUL ECONOMIC INTER-REGIONAL SI INTERNATIONAL IN SCOPUL 
CRESTERII CALITATII VIETII TUTUROR CATEGORIILOR SOCIALE DIN REGIUNE. 

 

 

Obiectivul si raportul cu strateeia de dezvoltare locala - miza interventiei 

Măsura 322 se incadrează în Axa III - „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea 
economiei rurale”, iar obiectivul general

Obiectivul   specific  vizează   creşterea   numărului   de   locuitori   din   zonele   rurale   
care beneficiază de servicii îmbunătatite. 

 al măsurii vizează îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii 
culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. 
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Obiectivele operationale

1) Creşterea standardelor de trai prin dezvoltarea şi modernizarea echipării spaţiilor 
publice; 

 sunt: 

2) Integrarea funcţională a echipării sociale şi edilitare în viaţa comunitatii prin 
construirea şi amenajarea obiectivelor de interes social şi edilitar. 

 
Transversal toate obiectivele operaţionale derivate din abordare strategică sunt deservite de 

rezultatul şi impactul implementării proiectelor din cadrul acestei măsuri. 

Realizarea de obiective de utilitate socială şi edilitară contribuie esenţial la dezvoltarea 
echilibrată şi sustenabilă a microregiunii „Tara Fagetului”. 

Descrierea intervenţiei - domeniul de acoperire al măsurii 
Tipuri de proiecte şi acţiuni vizate

1) Proiecte ce includ acţiuni de conservare, restaurare şi valorificare a unor 
obiective turistice situate în domeniul  public sau  privat al statului - localitatii (puncte 
muzeale, case memoriale, ateliere de meşteşuguri tradiţional, evenimente culturale de 
tradiţie a locurilor şi obiceiuri tradiţional etc.); 

: 

2) Proiecte ce presupun infiinţarea de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi parcări în 
localitati, dotarea cu mobilier urban a acestora; 

3) Proiecte ce presupun asigurarea de căi de acces la principalele obiective turistice 
şi culturale de pe raza comunelor membre asociaţie; 

4) Proiecte de investiţii in mica infrastructura edilitara: asfaltare strazi,  alimentare cu 
apa in zonele in care apa este insuficienta sau in zonele care prezintă incidenta ridicata a 
perioadelor de seceta şi/sau in care apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele in 
care apa freatica prezintă o concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea 
populatiei.. 

5) Proiecte de ifiinţare de staţii de autobuz, alei pietonale, piste de biciclete etc. 
6) Proiecte ce presupun infiinţarea de centre de tineret, centre de animaţie culturală 

locală, centre de ingrijire copii (creşe, grădiniţe, asistenţă după programul şcolar, tip „after 
school”), centre de Tngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale. 

Beneficiarii: 

Pot aplica orice persoane de pe teritoriul micro-regiunii, provenite din mediul rural, 
aflate in una dintre următoarele situaţii: 

1) comunele prin reprezentanţii lor legali, conform legislaţieim vigoare; 
2) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, conform legislaţiei in vigoare; 
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3) instituţiile publice (aşezăminte culturale şi instituţii de cult etc.) sau organizaţiile 
non-guvernamentale, prestatoare de servicii publice specifice activitatilor eligibile măsurii; 
persoane fizice1 şi juridice cu obiect de activitate specific măsurii, care deţin Tn proprietate 

sau administrează objective de patrimoniu cultural sau natural de interes local şi care aplica 

pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatial rural. 

1. Persoanele fizice vor fi acceptate ca potenţiali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze ca persoane 

fizice autorizate/intreprindere individuala) în termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificării privind 

selectarea Cererii de finanţare .Angajamentul se ataşează Cererii de finanţare şi va preciza că în termen de 30 

zile lucrătoare de la data primirii notificării, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului 

Comerţului. Tn caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finanţare nu se va încheia. 

Beneficiarii aflati în relaţii contractuale cu APDRP au obligaţia să notifice în scris Agenţia referitor la noua formă 

de organizare pentru care au optat. Radierea din Registrul Comerţului a beneficiarilor care nu şi-au 

exercitat dreptul de optiune, în condiţiile art. 39 din OUG 44/ 2008, va duce la încetarea Contractelor de 

finanţare . 

 

Nr. beneficiari pentru anul 2013: 2 

Finanţare: 

Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 70-100% 

Spriiinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul măsurii 322 va fi: 

de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică 

negeneratoare de profit; 

de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit 

Valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depasi valoarea medie eligibila de 
42.000 de euro 

Nr. de 
proiecte 

prevazute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
masura 

Contributia 

FEADR - 
masura 

Contributia 
publica 

nationala 

Contributia 
privata 

2 42.000 84.532 67.626 16.906 0 
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Condiţiile minime pentru acordarea sprijinului sunt cele prevăzute în Fişa Măsurii 322 
PNDR, Anexa 14, www.apdrp.ro 

Cerinţele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul, 
Criterii generate de selectie, Documentele Justificative depuse de solicitant odată cu 
proiectul sunt conform Ghidului solicitantului si Fisei pentru masura 322 din PNDR, 

Tototdata solicitantul va depune odata cu depunerea intregii documentatii si Declarația 
prin care beneficiarul se angajează 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 plătii. 

www.apdrp.ro 

 

ETAPELE SESIUNII DE SELECŢIE A PROIECTELOR 

1) Verificarea de către angajaţii GAL „ Asociatia Microregionala Tara 
Fagetului” a conformitatii şi eligibilitatii proiectelor; 

2) Evaluarea proiectelor depuse în termenul prevăzut de către Comisia de 
evaluatori neutri şi intocmirea raportului de evaluare de către aceştia; 

3) Selecţia proiectelor efectuată de către Comitetul de selecţie, cu intocmirea 
raportului de selecţie, insoţit de lista proiectelor selectate pentru finanţare, reportate şi 
nefinanţate; 

4) Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii de către Comisia de contestaţii a 
GAL „Asociatia Microregionala Tara Fagetului”; 

5) Intocmirea de către GAL „ Asociatia Microregionala Tara Fagetului”, a raportului de 
evaluare a cererilor de finanţare, a listei cererilor de finanţare aprobate şi transmiterea 
acestora către OJPDRP - Timis; 

6) Notificarea beneficiarilor de finanţare stabilit în urma selecţiei si publicarea pe 
site. 

7) Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul, de către Centrul Regional 
pentru Plati, Dezvoltare Rurală şi Pescuit - V Vest Timişoara. 
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NOTA BENE!!! - Durata de execuţie a contractului de finanţare este de 
maximum 3 ani, dar nu mai târziu de 31.12.2015, pentru proiectele care prevăd 
investiţii cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde. 

Prin excepţie, durata de execuţie a contractului de finanţare este de 
maximum 2 ani, pentru proiectele care includ investiţii simple de utilaje, instalaţii, 
echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate şi a altor 
mijloace de transport care nu sunt achiziţionate prin leasing financiar şi/sau 
adaptarea la standarde. 

Grila de evaluare a proiectelor finantate prin Programele propuse 

Reguli de aplicare 

• Grila are rol privind analiza si departajare a proiectelor – în scopul facilitării deciziei 
Comitetului de selectie; 

• Grila se aplică tuturor proiectelor depuse de beneficiari; 
.  

Nr. Criteriul Puncta
j 

alocat 

1 Integrarea în Strategia de dezvoltare a TERITORIULUI si calitatea proiectului 

• Integrarea proiectului in programul de finantare; Integrarea proiectului pe 
măsurile Programului de finantare – 5 puncte 

• Participarea proiectului la implementarea strategiei – incadrarea pe un 
obiectiv din strategia de dezvoltare – 5 puncte 

• Formularea clară a obiectivelor proiectului – 5 puncte 
• Formularea clară si elgibilitatea activitătilor – 5 puncte 

Total 
20 

puncte 

2 Activitati de conservare – protectia mediului  

• Proiectul include cel putin o activitate de mediu – 5 puncte 
• Proiectul are o pondere importanta a activitatilor care se adreseaza 

conservarii si protectiei mediului  - 10 puncte 
• Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea activitătilor 

Total 
10 

puncte 

3 Proiecte aplicate de tineri – beneficiarul proiectului / reprezentantul legal al 
Beneficiarului  / persoana care are decizia la nivel legal este persoana sub 40 ani 

Total 
10 

puncte 

4 Proiecte pentru care Beneficiarii finali / Grupul tintă  este reprezentat de 
tineri  

• Proiecte care propun cel putin o activitate adresată tinerilor – 5 puncte 
•  Proiecte prin care se implementează doar activităti pentru tineri – 10 

puncte 

Total 
10 

puncte 
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• Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea activitătilor 
5 Proiecte integrate – care aplică măsuri de pe axe diferite din PNDR  

Proiectul include activităti specifice la cel putin două măsuri din PNDR 

Toal 5 
puncte 

6 Proiecte inovatoare 

• Proiecte care propun o actiune inovatoare – 5 puncte 
• Proiecte care sunt în totalitate inovatoare – 10 puncte 
• Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în ponderea inovarii la nivelul 

resurselor 

Total 
10 

puncte 

7 Proiecte care folosesc resurse locale si se adaptează specificului zonei 

• Proiecte care folosesc cel putin o resursă locală – 5 puncte 
•  Proiecte care folosesc în totalitate resurse locale – 15 puncte 
• Se alocă punctajul între 5 si 15 puncte în functie de ponderea resurselor 

Total 
15 

puncte 

8 Integrarea de activităti legate de producerea energiei regenerabile 

• Proiecte care au cel putin o activitate de producerea energiei regenerabile 
– 1 punct 

•  Proiecte care au o pondere de peste 50% a activitatilor si bugetului  
petnru producerea energie regenerabile – 5 puncte 

• Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea resurselor 

Total 5 
puncte 

9 Valoarea proiectului 

• Proiecte cu buget de de până la 15.000 eur – 10 puncte 
• Proiecte cu buget între 15000 – 20.000 eur – 5 puncte 
• Proiecte cu buget între 20.000 – 30.000 eur – 2 puncte 

Total 
10 

puncte 

10 Parteneriatul în dezvoltarea proiectului: Proiectul este derulat în parteneriat.  Total 5 
puncte 

Total 100 puncte 

Punctaj minim: 10 puncte 

Indicatori: 

Numărul de comune sprijinite: 11 

Indicator! de realizare: 

Volumul total al investiţiilor (Euro): 84.532 euro 
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Populaţie rurală care beneficiază de servicii îmbunătatite: 33920 (populaţia GAL) 

Indicatori de rezultat: 

Data de anunţare a câstigatorilor proiectelor din cadrul sesiunii de licitaţii pentru 
măsura 

*Sursele folosite pentru intocmirea acestui material sunt Ghidul Solicitantului Măsura 322 
PNDR 

descrisă, efectuată de GAL este: până cel târziu 15.06.2013 - sub forma unui 
comunicat de presă si pe site-ul GAL 

www.apdrp.ro şi Planul de Dezvoltare Locala al G.A.L - „Asociatiei Microregionale 
Tara Fagetului” ce se poate vizualiza pe site-ul: 

Toate formularele necesare elaborării proiectului, al căror format este elaborat de către 
Agenţia de Plati Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P) pot fi consultate şi descărcate 
direct de pe pagina de internet a A.P.D.R.P - 

www.tarafagetului.ro  

www.apdrp.ro. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  Grupului de Acţiune Locală - GAL 
„Asociatia Microregionala Tara Fagetului”  din comuna Dumbrava, localitatea 
Dumbrava nr.157 si/sau la tel: 0256 325 721, e-mail: galtarafagetului@tarafagetului.ro  
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