
     
 

Proiect finanţat de U�IU�EA EUROPEA�Ă prin FEADR, Programul �aţional de 
Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER 

Contract de finanţare �r. C4312011071560008/12.01.2012 
 

 
 Data publicării: 30.08.2013  

 
 

APEL DE SELECŢIE Măsura 41-322L 
 

RE�OVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBU�ĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE 
BAZĂ PE�TRU ECO�OMIA ŞI POPULAŢIA RURALĂ ŞI PU�EREA Î� VALOARE A 

MOŞTE�IRII RURALE 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:M 41-322L-3/13  
 
 
Asociaţia Alutus Regio Egyesület anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru 
Măsura 41-322L  
 

Data lansării apelului de selecţie: 30.08.2013 
 
Data limită de depunere a proiectelor: 30.09.2013 
 

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor pentru  
Măsura 41-322L se va face la sediul Asociaţiei Alutus Regio Egyesület, din localitatea Baraolt,  
str. Minerilor, nr. 11/A, E1-04  (Centrul de Afaceri), jud. Covasna, 525100,  în zilele lucrătoare în 
intervalul orar 09:00 – 12:00.  

 
Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea 

unui proiect:  
- Fondul disponibil pentru Măsura 41-322L este de 164.155 Euro  
- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 

164.155 Euro.  
-   Intensitatea sprijinului este  : 
 
a) de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, 

negeneratoare de profit 
b) de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte generatoare de profit 

 
Valoarea totală a unui proiect este de maximum 400.000 Euro. 

 



MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate 
plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat 
mai jos: 

 
DECLARAŢIE* 

 
 
 

 
Subsemnatul ……………………………………………………., domiciliat în 

…………………………………………………………………….., posesor al BI/CI/PASS seria 

……………. nr ………………eliberat la data  de ……………….., C�P ………………………………., , 

in calitate de Reprezentant legal al …………………………………..….............(numele Beneficiarului 

cu elementele de identificare), având calitatea de Beneficiar al Cererii de finanţare depusă la 

Asociaţia Alutus Regio Egyesulet cu nr.de înregistrare……………….. ,Titlul proiectului 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................., 

Declar pe propria răspundere ca voi raporta către GAL-Asociaţia ALUTUS Regio 

Egyesulet toate plăţile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de  APDRP. Raportarea voi 

face după primirea de la CRPDRP 7 Centru Alba a �otificării cu privire la confirmarea plăţii, în 

maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii. 

 

 

 

   Reprezentant Legal 

  �umele şi prenumele............................................ 

  Data.......................................  

  Semnătura/Ştampila............................................. 

 
 
 
 
 
 

 
 



MODALITATEA DE A�U�ŢARE A REZULTATULUI  PROCESULUI DE SELECŢIE A 
PROIECTELOR se desfăşoară conform Regulamentului privind procedura de evaluare şi selecţie 
a proiectelor publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro 
 
DOCUME�TE JUSTIFICATIVE �ECESARE DEPU�ERII PROIECTELOR 
Proiectele se vor întocmi în conformitate cu cerinţele Ghidului solicitantului aferent Măsurii 322 
disponibile pe site-ul www.apdrp.ro şi vor conţine toate documentele necesare întocmirii Cererii de 
Finaţare aşa cum sunt prezentate în ghid. 
 
CERI�ŢE DE CO�FORMITATE ŞI ELIGIBILITATE 
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în 
cadrul Ghidului solicitantului aferent Măsurii 322 şi ale Planului de Dezvoltare Locală (PDL) al 
Asociaţiei Alutus Regio Egyesület publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro 
 
PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR 
Selecţia proiectelor se va realiza conform Regulamentului privind procedura de evaluare şi selecţie 
a proiectelor publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro 
 
 
Criterii de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu: 
 
MĂSURA M 41-322L - „RE�OVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, 
ÎMBU�ĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PE�TRU ECO�OMIA ŞI POPULAŢIA 
RURALĂ ŞI PU�EREA Î� VALOARE A MOŞTE�IRII RURALE ” 
 
CRITERII DE SELECŢIE DI� GHIDUL SOLICITA�TULUI- P�DR 
 
�R. 
CRT. 

CRITERII DE SELECŢIE PU�CTAJ 

1. Localităţi rurale care nu au mai primit anterior sprijin 
comunitar pentru o investiţie similară. 
 
Se acordă punctaj numai dacă nu au 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 investţie 
similară pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru 
un alt/e sat/e din componenţa sa, această 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; apă+canal, energie electrică, gaz, staţii de transfer). 

5 

2. Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat: 
 

- localităţi cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%) 

Maxim 
5 
5 



- localităţi cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%) 
- 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, listă 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. 

4 
3 
 

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/GAL 
sau 
Investiţia se regăseşte în scopul şi obiective înfiinţării ADI-ului 
respective(dacă este cazul). 
 
Se acordă punctaj numai dacă există, anexata, o Adresa emisa de 
Consiliul Judeţean/Agenţia de Dezvoltare Regionala care sa 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. 

15 

4. Proiecte integrate de investiţii 
 
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia 
care vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul 
aceleiasi componente sau din componente diferite ale masurii, precum si 
daca valoarea cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 
10 % din valoarea totala eligibila a proiectului integrat. Se considera 
proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care vizeaza 
combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi 
componente sau din componente diferite ale masurii, si valoarea 
cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din 
valoarea totala eligibila a proiectului integrat precum si daca actiunea 
majoritar valorica din valoarea totala eligibila a proiectului deserveste 
total sau partial populatia din minim doua comune din cadrul A.D.I.-
ului. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent 
si demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

25 

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 finantate 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 

2 



componentei de infrastructura a proiectului. 
Se acorda punctaj numai daca proiectul îndeplineste 4 conditii 
simultane: 
- sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investitia propusa trebuie sa vizeze 
realizarea unui sistem functional de apa/apa uzata) 
- sa se implementeze în localitati cu minimum 2.000 locuitori persoane 
echivalente si maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul 
A.D.I. toate comunele componente trebuie sa indeplineasca aceasta 
conditie) 
- Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a în Master Planul 
Regional 
- proiectul sa nu fie finantat prin programul POS MEDIU (în cazul 
A.D.I., niciuna dintre comunele componente în care se realizeaza 
investitia, nu trebuie sa beneficieze de finantare prin programul POS 
MEDIU). 
Precizare: În cazul comunelor nou înfiintate, acestea trebuie sa 
îndeplineasca cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al 
POS Mediu ofera informatii referitoare la populatia echivalenta a 
acestor comune 

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 daca acest lucru este prezent 
sidemonstrat în Studiul de Fezabilitate. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca 
investitiade drum este majoritar valorica in cadrul componentei de 
infrastructura a proiectului. 

2 

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 demonstrate cu date statistice  în Studiul de Fezabilitate. 
În cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă 
investiţia de alimentare cu apă şi canalizare este majoritar valorică în 
cadrul componentei de infrastructură 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 ADI toate comunele în care se 
realizează investiţia de alimentare cu apă trebuie să se regăsească în 
Listele localităţilor cu indice de ariditate ridicat sau să prezinte, anexat 
proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifică 
insuficienţa apei în localitate).  

2 

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. 
 
În cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar dacă 
investiţia de alimentare cu apă şi canalizare este majoritar valorică în 
cadrul componentei de infrastructură a proiectului 

2 



Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 
prezent şi demonstrate 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 realza investiţia se regăseşte în Lista 
zonelor vulnerabile la nitraţi sau proiectul are anexat Buletinul de 
analiză eliberată de un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al 
poluării în localitate (în cazul ADI. Toate comunele în care se realizează 
investiţia  de apă/apă uzată trebuie să se regăsească în Lista zonelor 
vulnerabile la nitraţi sau să prezinte Buletin de analiză eliberat de un 
laborator acreditat care certifică gradul ridicat al poluării în localitate 
 

9. Proiecte care promovează investiţii în scopul conservării specificului 
local şi 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, 
personae fizice şi juridice (exceptând comunele şi asociciaţiile 
acestora legal constituite) 

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

- realizate de către comune şi ADI-uri 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent 
şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 
Se acordă punctaj, în funcţie 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 recunocute (muzică, 
dans, teatru, sculptură, artă manufacturieră tradiţională) 

- târguri, festivaluri, pieţe tradiţionale 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,clopotniţă 
etc.) 

- 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. 

Maxim 
30 
 
 
 

30 
 
 

25 
 
 

20 

10. Proiecte de investiţii în infrastructura socială 
 

- realizate de către ONG:-uri şi unităţi de cult 
- realizat de către comune, iar funcţionarea infrastructurii sociale 

este asigurată în parteneriat cu ONG:uri/unităţi de cult 

Maxim 
4 
4 
3 

 



- realizate de comune şi ADI-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 personae cu nevoi speciale. 
Precizare: nu se acordă punctaj pentru cămine culturală 

2 

 
CRITERII DE SELECŢIE DI� PLA�UL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL) 
 
�R. 
CRT. 

CRITERII DE SELECŢIE PU�CTAJ 

11. Solicitantul este o formă asociativă [SCS3.2.7]v  recunoscute 
conform legistlaţiei naţionale în vigoare. (grup de producători, 
asociaţie, parteneriat) 
 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie,solicitantul 
ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că 
acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative 

- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea 
nr.338/2005,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi 
completările ulterioare 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr.566/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare 

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii 
nr.138/2004 cu modificările şi completările ulterioare 

- societate agricolă constituite conform Legii nr.36/1991 cu 
modificările şi completările ulterioare sau întreprindere familială 
constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 44/2008 care 
aplică în nume propriu. 

2 

12. Obiectivul specific al acţiunii integrează probleme de mediu 
[SCS3.2.6]u 

2 

13. Solicitantul persoană fizică este fermier de semi-subzistenţă  
[SCS3.2.4]s 

2 

14. Reprezentantul legal al solicitantului altul decât autoritatea publică 
sau ADI, are vârsta de până la 40 ani (inclusiv)[SCS3.2.4]s 

2 

 TOTAL 100 
 
 
IMPORTA�T! Pentru Măsura 41-322L „Renovarea,dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii 
rurale” punctajul minim este de 10 puncte.  
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în functie de sectorul 
prioritar (componenta dominanta a proiectului ca si valoare financiara), în urmatoarea ordine: 
1. infrastructura de drum; 
2. infrastructura de apa si canal 
3. alimentare cu energie electrica; 
4. altele. 
 
În situaţia în care şi după aceasta departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va 
face în funcţie de valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate. 



DATA ŞI MODUL DE A�U�ŢARE A REZULTATELOR 
 

Data anunţării rezultatelor de selectare intermediare: în termen de 30  zile lucrătoare de 
la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor. 

Raportul de selecţie va fi publicat pe pagina web www.alutusregio.ro 
şi afişat la birourile Asociaţiei Alutus Regio Egyesület,  solicitanţii fiind notificaţi şi în scris.  

Data limită de depunere a contestaţiilor: în termen de max. 5 zile lucrătoare de la 
primirea notificării despre rezultat.   

Data anunţării rezultatelor contestaţiilor: în termen de max. 15 zile lucrătoare de la 
înregistrarea contestaţiei.   
 
DATE DE CO�TACT ALE GAL ALUTUS REGIO EGYESÜLET U�DE SOLICITA�ŢII 
POT OBŢI�E I�FORMAŢII DETALIATE: în birourile Asociaţiei Alutus Regio Egyesület  din 
localitatea Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, et. I, cam. 4, şi localitatea Bodoc, nr. 65, la nr. de telefon 
0267 378988 şi la pagina web www.alutusregio.ro. Programul de lucru cu clienții: luni-vineri, între 
orele 9:00-15:00.  

 


