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GAL ASOCIAŢIA TRANSILVANĂ BRAȘOV NORD 

 

 
Completare la ghidul solicitantului pentru  

Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale 
 

Sesiunea apelului de selecţie cu numărul de referinţă  
M322– 1/13 – 15.03.2013 

 
 

Se finanţează prin Axa LEADER, Măsura 41 – Implementarea Planului de Dezvoltare Locală a 
Zonei de Nord a Judeţului Braşov,  
Sub-măsura 413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale. 

 
1. Data lansării apelului de selecţie: 15 ianuarie 2013 
2. Data limită de depunere a proiectelor: 15 martie 2013 
3. Proiectele se depun la sediul GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord – Rupea, str 

Republicii, Nr. 124 (în incinta Casei Orăşeneşti de Cultură Rupea), în intervalul orar: 
10:00-14:00. 

4. Suma totală nerambursabilă alocată pentru Măsura 322 prin Planul de Dezvoltare 
Locală a zonei de nord a judetului Braşov este de 297.500 €. Costul total mediu al unui 
proiect prevăzut în Planul de Dezvoltare Locală este de 59.500 €. 
 
Sunt vizate 5proiecte, din care: 

Proiecte care promovează conservarea specificului local şi a moştenirii culturale  3 

Proiecte cu investiţii în infrastructura publică de agrement pentru tineri 2 

 
5. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului sunt în conformitate cu Ghidului Solicitantului pentru măsura 322 Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală 
şi punerea în valoare a moştenirii rurale cu următoarea precizare 
 

PPrrooiieecctteellee  ccaarree  pprreevvăădd  ccoonnssttrruuccțțiiii  șșii//ssaauu  mmoonnttaajj  vvoorr  ffii  îînnssooțțiittee  ddee  ssttuuddiiuull  ddee  ffeezzaabbiilliittaattee  

șșii  pprrooiieeccttuull  tteehhnniicc. 
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Atenție!!! 
Dosarul cererii de finanţare va include Declaraţia beneficiarului prin care acesta se angajează să 
raporteze catre GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP 
către beneficiar. Modelul declaraţiei este disponibil pe site-ul www.galatbn.ro. Raportarea se va 
realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii, în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.  
 
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

6. Criteriile de selecție ale proiectului aplicate de Comitetul de Selecţie al GAL Asociația 
Transilvană Brașov Nord (ATBN) 

  

SSee  aapplliiccăă  ggrriillaa  ddee  mmaaii  jjooss,,    NNUU  cceeaa  ddiinn  gghhiidduull  mmăăssuurriiii  332222   
 
Punctarea proiectelor eligibile se va realiza respectând următoarea grilă de selecție 

Nr crt. Criterii de selecție 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 finanțată o investiție similară în  
aceeași localitate (în cazul în care o comună aplică pentru unul sau mai 
multe sate componente, pentru o investiție similară pentru care a primit 
anterior sprijin comunitar, dar pentru un alt/e sat/e din componența sa, 
această comună nu primește punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primește 
punctaj numai dacă nici una dintre comunele în care se realizează investiția 
nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investiții similare).     

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

12 

2. Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat 
 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitățile rurale cu 
grad ridicat de sărăcie, listă ce este anexă la Ghidul Solicitantului. Se acordă 
punctaj numai dacă localitatea este obligatoriu identificată în Lista 
localităților din regiunile cu grad de sărăcie ridicat (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 oraș, aceasta 
nu va fi punctată; în cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din 
componența A.D.I.- ului cu gradul de sărăcie ridicat dacă comuna respectivă 
este beneficiară a componentei majoritare din proiect).  
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

13 
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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 Județean/ Agenția de Dezvoltare Regională 
sau  
Investiția se regăsește în scopul și obiectivele înfiintarii ADI-ului respectiv 
(dacă este cazul).  
Se acordă punctaj numai dacă există, anexată, o Adresă emisă de Consiliul 
Județean/Agenția de Dezvoltare Regională care să confirme că investiția se 
încadreaza într-o strategie de dezvoltare locală, județeană sau regională;  
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar 

10 

4. Proiecte integrate de investiţii 
 

Se consideră proiect integrat al cărui beneficiar este o comună, investiția 
care vizează combinarea în același proiect a cel puțin 2 acțiuni din cadrul 
aceleiași componente sau din componente diferite ale măsurii, precum și 
dacă valoarea cumulată a componentelor secundare reprezintă minimum 
10% din valoarea totală eligibilă a proiectului integrat.  
Se consideră proiect integrat al cărui beneficiar este un ADI, investiția care 
vizează combinarea în același proiect a cel puțin 2 acțiuni din cadrul 
aceleiași componente sau din componente diferite ale măsurii, și valoarea 
cumulată a componentelor secundare reprezintă minimum 10 % din 
valoarea totală eligibilă a proiectului integrat precum și dacă acțiunea 
majoritar valorică din valoarea totală eligibilă a proiectului deservește total 
sau parțial populația din minim două comune din cadrul A.D.I.-ului.  
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și 
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.  
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

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 
 

În cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă investiția 
de apă și sau apă uzată este majoritar valorică în cadrul componenței de 
infrastructură a proiectului.   
Se acordă punctaj numai dacă proiectul îndeplineste 4 condiții simultane:  
 - să fie proiect pentru apă/apă uzată (investiția propusă trebuie să vizeze 
realizarea unui sistem funcțional de apă/apă uzată)  
 - să se implementeze în localități cu minimum 2.000 locuitori persoane 
echivalente și maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul 
A.D.I. toate comunele componente trebuie să îndeplinească această 
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condiție)  
 - Comuna/grupul de comune să fie identificat/ă în Master Planul Regional  
 - Proiectul să nu fie finanțat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., 
niciuna dintre comunele componente în care se realizează investiția, nu 
trebuie să beneficieze de finanțare prin programul POS MEDIU).  
 Precizare: în cazul comunelor nou înfiintate, acestea trebuie să 
îndeplineasca cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS 
Mediu oferă informații referitoare la populația echivalentă a acestor 
comune. 

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) 
 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și 
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.  
În cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă investiția 
de drum este majoritar valorică în cadrul componentei de infrastructură a 
proiectului. 

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 
 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și 
demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate.  
În cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă investiția 
de alimentare cu apă și canalizare este majoritar valorică în cadrul 
componentei de infrastructură a proiectului  
Se acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru rețea de alimentare cu 
apă și localitatea în care se va implementa proiectul se regăsește în Lista 
localităților cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se 
prezintă un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifică insuficiența 
apei în zonă (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizează investiția de 
alimentare cu apă trebuie să se regăsească în Lista localităților cu indice de 
ariditate ridicat sau să prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de R.N. 
Apele Române care certifică insuficiența apei în localitate). 

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 
 

În cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă investiția 

1 
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de alimentare cu apă și canalizare este majoritar valorică în cadrul 
componentei de infrastructură a proiectului  
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent și 
demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate.  Se acordă punctaj 
numai dacă proiectul este pentru rețea de apă/apă uzată și comuna în care 
se va realiza investiția se regăsește în Lista zonelor vulnerabile la nitrați 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 investiția de apă/apă uzată trebuie să se 
regăsească în Lista zonelor vulnerabile la nitrați sau să prezinte Buletin de 
analiză eliberat de un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al 
poluării în localitate 

9. Proiecte de investiţii în infrastructura socială 
 

Se acordă punctaj numai dacă prin proiect se prevede prima înfiintare și 
dotare a centrelor de îngrijire copii (creșe, grădinițe, asistență după 
programul școlar, tip „after school”), centre îngrijire batrâni și persoane cu 
nevoi speciale  
Precizare: nu se acordă punctaj pentru cămine culturale.  

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). 
 

- renovarea, modernizarea, extinderea și/sau dotarea căminelor culturale 
(cu excepția căminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finanțare 
prin „Programul prioritar național pentru construirea de sedii pentru 
așezăminte culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/ 
centrelor pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale dacă 
acestea adăpostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute 
(muzică, dans, teatru, pictură, sculptură, artă manufacturieră tradițională);  
 - târguri, festivaluri, piețe traditionare și alte manifestări tradiționale locale;  
 - restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu 
cultural - clasa B (arhitectură laică {construcții, statui, situri arheologice etc}, 
arhitectură de cult {biserici, clopotnițe etc.});  
 - protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade, 
peșteri, arbori și arbuști, vegetație etc.) ce sunt identificate în Listele 
întocmite la nivel național. În situația în care acestea nu se regăsesc în lista 
ariilor protejate la nivel național și local (Anexa 8 la GD 322) se anexează la 
proiect, în funcție de importanța elementului cadrului natural, aviz 
dinpartea autorității publice centrale pentru protecția mediului sau 
Hotarâre a Consiliului Județean.  

25 
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11. Proiecte care prevăd investiţii în infrastructura publică de agrement / 
recreere pentru tineri 
Se vor puncta proiectele care prevăd înfiintarea sau amenajarea spaţiilor 
publice de agrement sau recreere pentru tinerii din mediul rural (parcuri, 
terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc); 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar 

25 

 TOTAL 100 

Punctaj minim – 25 puncte 
 

7. Selecția proiectelor depuse la GAL Asociația Transilvană Brașov Nord (ATBN) 
Procesul de selecție a proiectelor va parcurge următoarele etape: 

- publicarea raportului intermediar de selecție care cuprinde proiecte eligibile selectate, 
proiectele eligibile neselectate, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim, proiecte 
neeligibile și proiecte retrase,  

- primirea și soluționarea contestațiilor,  
- publicarea raportului de soluționare a contestațiilor,  
- publicarea raportului final de selecție, modificat ca urmare a soluționării contestațiilor – 

lista proiectelor selectate pentru finanțare, proiecte eligibile fără finanțare, proiecte care 
nu au îndeplinit puncajul minim şi proiecte neeligibile.  

 
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 ATBN va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. Raportul final de selecție va 
fi publicat pe site-ul pe site-ul www.galatbn.ro și la sediul GAL.  
 

Proiectele selectate vor fi depuse de GAL Asiciaţia Transilvană Braşov Nord la Oficiul 
Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Brașov (OJPRDP). 
 

OJPDRP Brașov verifică conformitatea și eligibilitatea şi, în urma acestei verificări, solicitanţii cu 
proiecte selectate de GAL şi considerate eligibile de reprezentanţii Agenția de Plăți pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), sunt invitaţi să închie contratele de finanţare cu APDRP. 
 

8. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate 
Sediul GAL: Str. Republicii, Nr 124 – incinta Casei Orăşeneşti de Cultură, Oraş Rupea, Jud. Braşov 
Birou extern: Str. Apullum, Nr. 3, Municipiul. Braşov 
 
Persoane de contact:  

 Animator comunitar – Magda Dinu, magda.dinu@galatbn.ro, – tel: 0784.298.863 

http://www.galatbn.ro,/
mailto:magda.dinu@galatbn.ro
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 Asistent manager – Cristina Ciocan, cristina.ciocan@galatbn.ro – tel 0784.298.864 

 Expert tehnic – Cornel Negrea, cornel.negrea@galatbn.ro, – tel: 0784.298.865 

 Expert tehnic – Luciana Cristea, luciana.cristea@galatbn.ro, – tel: 0784.298.868 

mailto:cristina.ciocan@galatbn.ro
mailto:cornel.negrea@galatbn.ro
mailto:luciana.cristea@galatbn.ro

