
 

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 

M41 - 03/14 – 15.01.2015 

 
Se finanţează prin Axa LEADER, Măsura 41 – Implementarea Planului de Dezvoltare Locală 

pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA”, 

Sub-măsura 413– Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale. 

1. Data lansării apelului de selecţie: 15.12.2014 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 15.01.2015 

3. Proiectele se depun la sediul GAL TRANSCARPATICA – Comuna Bran, Str. Valea 

Grajdului nr.2, judetul Braşov, în intervalul orar: 10:00-14:00. 

4. Depunerea dosarului Cererii de Finanţare 

Dosarul cererii de finanţare se depune la sediul GAL în 3 copii (1 original şi 2 copii conform cu 

originalul). De asemenea, la fiecare dosar va fi ataşată o copie electronică cu respectarea menţiunilor 

din ghidul solicitantului secţiunea Depunerea dosarului Cererii de Finanţare. 

5. Suma totală nerambursabilă alocată pentru Măsura 322 prin Planul de Dezvoltare Locală 

pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” este de 82.784 euro.  

Valoarea publică maximă a unui proiect nu va depăși valoarea de 82.784 euro. 

 

6. 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: 

Proiectele care prevăd construcții si/sau montaj vor fi însoţite de studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic. 
 

Toate proiectele vor fi însoțite de adresă de la APIA din care să reiasă  Codul unic de înregistrare APIA.  

Beneficiarii se vor angaja să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi 

efectuate de AFIR către Beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la  CRFIR 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.galtranscarpatica.ro, la secțiunea Apeluri de 

proiecte/măsura 322. 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

7. Criteriile de selecţie ale proiectului aplicate de Comitetul de Selecţie al GAL 

TRANSCARPATICA 

 

 

Criteriile de selectie aplicate sunt in conformitate cu urmatoarea grila: 



 

 

 

 

 

Nr crt. Criterii de selecție Punctaj 

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

investiţie similară. 

 

 

10 

2. Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie 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%) ..................... 

Max. 10 

10 

7 

5 

 3. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană. 5 

4. Proiecte integrate de investiţii 5 

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 
15 

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) 
25 

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 
5 

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. 
5 

9. Proiecte de investiţii în infrastructura socială 

-realizate de catre ONG uri si unitati de cult ..................................... 

-realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale este asigurata în 

parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult ...................... 

-realizate de comune si A.D.I.-uri..................................................... 

 

 

 

Max. 8 

8 

 

7 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERII DE SELECTIE LOCALA  

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 catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane fizice si 

juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal constituite).................. 

- realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este asigurata în 

parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale ............................................... 

- realizate de catrecomune si A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se va face numai daca 

acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de fezabilitate….. 

 

Max. 10 

 

 

10 

 

7 

 

 

5 

 

 
11. Proiecte care prevad investitii in infrastructura publica de agreement pentru 

tineri 2 

 TOTAL 100 



 

 

 

8. Selectia proiectelor depuse la GAL TRANSCARPATICA 

 Procesul de selecție a proiectelor va parcurge următoarele etape: 

o publicarea raportului intermediar de selecție care cuprinde proiecte eligibile selectate, 

proiectele eligibile neselectate, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim, proiecte 

neeligibile si proiecte retrase; 

o primirea si soluționarea contestațiilor; 

o publicarea raportului de soluționare a contestațiilor; 

o publicarea raportului final de selecție, modificat ca urmare a soluționării  

              contestațiilor. 

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 TRANSCARPATICA, în 

termen de maxim 90 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de selecție. 

GAL TRANSCARPATICA va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. Raportul final 

de selecție va fi publicat pe site-ul pe site-ul www.galtranscarpatica.ro si la sediul GAL. 

Proiectele selectate vor fi depuse de GAL TRANSCARPATICA la OJFIR Brasov. 

OJFIR Brasov verifică eligibilitatea şi, în urma acestei verificări, solicitanţii cu proiecte selectate de 

GAL şi considerate eligibile de reprezentanţii Agenției pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) 

sunt invitaţi să încheie contractele de finanţare cu AFIR. 

9. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate  

Sediul GAL: Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr. 2, Jud. Braşov  

Email: gal.transcarpatica@yahoo.ro 

Telefon: 0723.151.949 

mailto:gal.transcarpatica@yahoo.ro

