
 
 

   

Data lansării apelului de selecție: 15 ianuarie 2013 
 
Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M322 – 1/13 – 15.03.2013 
 
Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea, în perioada 15 ianuarie – 
15 martie 2013, a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 322. Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, 
finanțate prin Axa IV Leader, Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală. 
 
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124,  de luni până vineri, în 
intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este 15.03.2013, orele 14.00. 
 
Fondurile disponibile pentru Măsura 322 sunt de 297.500 de euro, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi 
acordată unui proiect este de  200.000 de euro. Suma maximă  a unui proiect este de 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.galatbn.ro, la secțiunea Apeluri de 
proiecte/măsura 322. 
 
Comitetul de Selecție a proiectelor este compus din 11 membri, dintre care 4 aparținând sectorului public, 5 
sectorului privat și 2 societății civile. 9 dintre membri provin din mediul rural, iar 2 din mediul urban. 
 
Procesul de selecție a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea raportului de selecție, primirea și 
soluționarea contestațiilor, publicarea raportului de soluționare a contestațiilor, publicarea raportului final de 
selecție, modificat ca urmare a soluționării contestațiilor. 
 
Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul împreună cu cererea de finanțare:  
1. Memoriu justificativ sau Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii și Proiect 
tehnic. 2. Certificat de urbanism/autorizație de construire/avizul faza Studiu de Fezabilitate privind respectarea 
criteriului de încadrare în specificul arhitectural local. 3. Documente pentru teren/cladiri – Pentru primarii si ADI-
uri: Inventarul primariei/ilor întocmit conform legislatiei în vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia/acestora / Inventarul domeniului public pentru terenul pe care se realizeaza investitia, însotit de acordul 
autoritatii detinatoare si avizul administratorului terenului apartinând domeniului public, altul decât cel administrat 
de primarie, daca este cazul; Pentru ONG, asezaminte culturale, institutii de cult: Document care atesta dreptul de 
proprietate asupra terenului si constructiilor sau contract de concesiune asupra cladirii / terenului pe care va fi 
amplasata constructia, valabil pe o perioada de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finantare; Pentru 
persoane fizice si juridice: Document care sa ateste 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 finantare. 4. Adeverinta conform Protocolului incheiat între APDRP si ANPM sau 
Acord de mediu insotit, daca este cazul de studiul de impact, eliberate de Autoritatea competent pentru protectia 
mediului. 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 investitii 
asupra retelei de joasa tensiune sau asupra retelei publice de iluminat, daca este cazul. 7. Avizul sanitar privind 
constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica / Notificare privind conformitatea 
proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica / Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor 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, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru 
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siguranta alimentelor, daca este cazul. 9. Avizul eliberat de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural 
National judeteana, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural 
de interes local – grupa B si ca se poate interveni asupra lui /Aviz din partea Autoritatii publice centrale pentru 
protectia mediului sau Hotarâre a Consiliului Judetean privind încadrarea elementului de cadru natural în categoria 
celor protejate. 10. Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, inclusiv pentru investitii de 
restaurare, consolidare si conservare a obiectivelor de patrimoniu / Pentru investitii de restaurare, consolidare si 
conservarea obiectivelor de patrimoniu expertiza tehnica va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice. 
11. Pentru primarii si ADI-uri, Hotarârea Consiliului Local / Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, cu 
referire la urmatoarele puncte obligatorii: necesitatea si oportunitatea investitiei, numarul de locuitori ai 
comunei/lor solicitante, angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementarile în 
vigoare privind conditiile de exploatare a drumurilor, angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si 
gestionarea investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data în exploatare si 
necesitatea si oportunitatea încheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de cult/asezamant cultural (daca 
este cazul) / Pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili se va prezenta angajamentul ca vor asigura mentenanta 
investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data în exploatare. 12. Actul de 
înfiintare si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara. 13. Certificatul de înregistrare fiscală  / Certificatul 
de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC) conform legislatiei în vigoare / Certificat constatator 
emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica: faptul ca societatea este în functiune, codul CAEN conform 
activitatii pentru care se solicita finantare, existenta punctului de lucru. 14. Încheierea privind înscrierea în Registrul 
Asociatiilor si Fundatiilor, solicitat doar pentru ONG-uri si ADI-uri / Certificatul de înregistrare si actul de înfiintare si 
functionare emis de unitatea ierarhic superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar 
pentru institutii de cult / Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat 
pentru asezaminte culturale. 15. Lista agentilor economici si a institutiilor de interes public, deserviti de proiect / 
Lista gospodariilor care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare 
din surse proprii la reteaua de apa/canalizare/gaze/energie electrica, sau ca sunt de acord cu plata colectarii 
deseurilor. 16. Hotarârea consiliului parohial privind realizarea investitiei si asigurarea cofinantarii. 17. Precontract 
cu o firma autorizata, vizând ridicarea, sortarea deseurilor si transportul acestora la un depozit zonal. 18. Declaratie 
pe proprie raspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca va asigura cofinantarea proiectului 
si cu precizarea sursei de cofinantare; 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 operatiunile cu APDRP) 19. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind 
respectarea regulii de Minimis. 20. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de 
reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidate. 21. Raport asupra utilizarii programelor de finantare 
nerambursabila întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare 
nerambursabila începând cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii. 22. Autorizatiile de functionare pentru 
reteaua de alimentare cu apa si/sau canalizare. 23. Aviz tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, în care sa 
se certifice ca investitia în apa/apa uzata propusa prin proiect respecta solutia tehnica din Master Planul Judetean 
aprobat, in cazul solicitantilor care sunt parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara înfiintata conform 
cerintelor POS Mediu / Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Judetean pentru investitia de apa/apa uzata în care 
sa se certifice ca investitia propusa prin proiect respecta solutia tehnica din Master Planul Judetean aprobat precum 
si ca solicitantul nu face parte din nicio Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara înfiintata conform cerintelor POS 
Mediu. 24. Adresa emisa de Consiliul judetean/ADR care sa confirme ca investitia se încadreaza într-o strategie de 
dezvoltare locala sau judeteana, daca este cazul. 25. Aviz eliberat de Apele Române care sa certifice ca investitia în 
reteaua de alimentare cu apa se realizeaza într-o zona în care apa este insuficienta. 26. Buletin de analiza a apei 
emis de un laborator acreditat care sa confirme ca apa în zona respectiva este poluata sau prezinta o concentratie 
ridicata de nitrati. 27. Situatia achizitiilor publice efectuate pâna la depunerea Cererii de Finantare. 28. Acord de 
parteneriat (conform modelului anexat la Ghidul Solicitantului disponibil pe pagina web www.apdrp.ro). 29. Alte 
documente justificative  
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Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în ghidul 
solicitantului aferent măsurii 322 elaborat de APDRP, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro.  
 

Nr crt. Criterii de selecție Punctaj 

1. Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie 
similară. 

12 

2. Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat (localități cu grad de sărăcie ridicat, 
mediu sau scăzut) 

13 

3. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană. 10 

4. Proiecte integrate de investiţii 1 

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 

1 

6. Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care asigură legatura cu principalele cai 
rutiere (drumurile judeţene, naţionale) sau alte căi principale de transport (feroviare şi 
fluviale) 

1 

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 

1 

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 freatica prezintă o concentraţie ridicată de 
nitraţi ce afectează sănătatea populaţiei. 

1 

9. Proiecte de investiţii în infrastructura socială 10 

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). 

25 

11. Proiecte care prevăd investiţii în infrastructura publică de agrement / recreere pentru tineri 
(parcuri, terenuri de sport, săli de sport, piste de biciclete etc.) 

25 

 TOTAL 100 

 
Punctaj minim: 25 de puncte 
Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea 
Raportului final de selecție de către managerul general al GAL ATBN, în termen de maxim 90 de zile lucrătoare de la 
data închiderii sesiunii de selecție. GAL va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. Raportul final de 
selecție va fi publicat pe site-ul www.galatbn.ro și la sediul GAL.  
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 322 puteți afla la sediul GAL din str. Republicii nr. 124 şi la 
următoarele date de contact:  

- magda.dinu@galatbn.ro     sau telefon – 0784298863; 
- cristina.ciocan@galatbn.ro sau telefon – 0784298864; 
- cornel.negrea@galatbn.ro  sau telefon – 078429886; 
- luciana.cristea@galatbn.ro sau telefon – 0784298868. 
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