
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GUVERNUL 

ROMÂNIEI UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
2007-2013 

„ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL 
PENTRU GAL-ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ BĂLĂUŞERI-

SĂRĂŢENI ÎN CONDIŢIILE PROGRAMULUI NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE RURALĂ”  

2007-2013 
Proiect finanţat de Uniunea Europeană şi  

Guvernul României prin FEADR 
Contract de Finanţare: C 4312011072881907 / 23.01.2012 

 

Autoritatea contractantă: 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

Ghidul Anexă este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai programului LEADER 
finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport 

informativ pentru  întocmirea  proiectului  conform  cerinţelor specifice ale Planului de Dezvoltare Locală 
întocmit de GAL. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare. 

Ghidul Anexă prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de solicitare a 
sprijinului, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De 

asemenea, conţine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de 
finanţare, al Planului de afaceri, al Contractului de finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării 

proiectului şi completării corecte a documentelor. 

Ghidul Anexă, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative 
naţionale şi comunitare sau procedurale – variantele actualizate vor fi publicate pe pagina de internet a 

GAL www.leadertarnavamica.ro 

Contact: 

Telefon: 0265580194, Fax: 0265580199; 
Mobil: 0742435882, 0743058664, 0740208995, 0740653655, 0742210849, 0743873920; 

e-mail: kktt.leader@gmail.com 
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AXA IV. 
 

SUBMĂSURA 412 
Axa II./ Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural 

 
MĂSURA 221 / Prima împădurire a 

terenurilor agricole 
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1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 221 pe perioada 2012 – 2013 
Curs de schimb la data 11.11.2010 a Bănci Naționale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Estimarea 
costului total pe 

măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică naţională 

Contribuţia 
privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

7 
21.840 93.560,38 13.978 59.880,35 3.499 14.989,37 4.368 (20 %) 18.712,08 (20 %) 

56.707 242.927,12 45.366 194.343,41 11.341 48.583,71 0 (0%) 0 (0%) 

Total: 7 78.547 336.487,49 59.343 254.219,48 14.836 63.555,94 4.368 18.712,08 

2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui 
proiect şi valoarea maximă a unui proiect din cadrul Măsurii 221. 

Măsura 
Valoarea maximă a 

unui proiect 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

Ajutor public 

221 „Prima împădurire a terenurilor agricole" 13.009 euro 12.345 euro 80%1-100%2 
1
Pentru înființarea plantației; 

2
Pentru întreținerea plantațiilor și pentru compensarea pierderilor de venit agricol; 

Suprafața agricolă propusă pentru împădurire trebuie să fie de minim 0,5 ha. 

 

3. Criteriile de selecţie stabilite de GAL şi punctajul aferent: 

Nr. 
Crt. 

CRITERIUL Punctaj 

1.  

Poziţia terenului funcţie de zona geografica (altitudine): 

• câmpie 

• deal 

• munte 

Max. 10 

1 

10 

10 

2.  

Mărimea plantaţiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu 
suprafaţa mai mare: 

• > 50 ha 

• ≤ 50 ha 

Max. 10 

10 

8 

3.  

Distanta fata de pădurile deja existente: 

• terenuri din vecinătatea pădurilor existente 

• terenuri izolate 

Max.5 

5 

2 

4.  

Gradul de degradare a terenului: 

• terenuri afectate de eroziune sau deşertificare 

• terenuri afectate de alte fenomene de degradare (ex. salinizare, alcalinizare, compactare etc.) 

Max. 10 

10 

5 

5.  

Ciclul de producţie/ vârsta de exploatare a pădurii: 
• vârsta de exploatare >40 ani; 
• vârsta de exploatare ≤ 40 ani 

Max. 5 

5 

3 

6.  

Numărul de specii utilizate in lucrările de împădurire: 

• cel puţin 2 specii în compoziţie 

• 1  specie 

Max. 5 

5 

3 
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CRITERII DE SELECŢIE GAL 

7.  
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe 
teritoriul GAL; 

20 

8.  Să folosească material săditor adecvat zonei; 10 

9.  
Forţa de muncă pentru investiţie să fie din teritoriul GAL în proporţie de cel puţin 80% 
şi să cuprindă şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 

15 

10.  Investiţia să diminueze eroziunea, degradarea solurilor, terenurilor. 10 

 Total 100 

Punctaj minim pentru această măsură: 20 puncte 

4. Documente solicitate de GAL în afara celor menționate în Ghidul APDRP 
 
Capitolul 4: INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 
NERAMBURSABILE, la punctul 4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare 
se adaugă: 

− doc. 13.1. Actul de identitate (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecţie 
nr.7); 

− doc.13.2. Certificate de înregistrare fiscală (necesară numai pentru îndeplinirea 
criteriului de selecţie nr.7); 

− doc.13.3. Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă necesară investiţiei 
(necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecţie nr.9); 

5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 7 - 10) 

7: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să desfăşoare activitatea viitoare pe 

teritoriul GAL; 

(20 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Documente din care sa reiasă  ca   
beneficiarul are sediul stabil pe 
teritoriul GAL şi să desfăşoare 
activitatea viitoare pe teritoriul 
GAL: 

doc.13.1. Actul de identitate 
(în cazul persoanelor fizice 
neautorizate); 

• doc. 13.2. Certificate de 
înregistrare fiscală, doc.8.1 
Certificat constatator (în 
cazul persoanelor juridice); 

În cazul persoanelor fizice neautorizate în Actul de identitate al 
solicitantului se verifică domiciliul, care trebuie să fie din 
teritoriul GAL. 
În cazul persoanelor juridice în Certificatul de înregistrare 

fiscală şi în Certificatul constatator se verifică sediul social şi 
punctele de lucru al societăţii, care trebuie să fie din teritoriul 
GAL. 
În proiect de împădurire se verifică dacă investiţia propuse prin 
proiect se realizează pe teritoriul GAL.  
Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune şi localităţile 
aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, Veţca, Neaua, Ghindari, 
Chibed, Sărăţeni şi oraşul Sângeorgiu de Pădure.  

8: Să folosească material săditor adecvat zonei; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
doc.1. Proiect de împădurire;  Se verifică dacă materialul săditor folosit pentru înfiinţarea 

plantaţiei forestiere este (adecvat zonei) cuprins în Tabelul 1. 
Tipuri de plantaţii forestiere eligibile din ghiduri solicitantului; 
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9: Forţa de muncă pentru investiţie să fie din teritoriul GAL în proporţie de cel puţin 80% şi să 

cuprindă şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 

(15 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.13.3. Declaraţie pe propria 
răspundere privind forţa de muncă 
necesară investiţiei; 

 În Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă 
necesară investiţiei solicitantul declară că forţa de muncă 
necesară pentru realizarea investiţiei va fi asigurată în proporţie 
de minim 80% din teritoriul GAL şi va cuprinde şi forţă de 
muncă din grupuri dezavantajate; 

10: Investiţia să diminueze eroziunea, degradarea solurilor, terenurilor; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. Proiect de împădurire; Se verifică în proiect de împădurire dacă investiţia diminuează 
eroziunea, degradarea solurilor, terenurilor. 

6. Informaţii utile: 
Modalitatea de desfăşurare a sesiunii IV. de depunere a proiectelor: 

• Anunț cereri de proiecte: 04.03.2013 – 03.04.2013; 
• Perioada depunerii proiectelor: 15.03.2013 – 03.04.2013; 
• Intervalul orar în care se primesc proiecte: luni - vineri: 10:00 - 14:00; în data de 

03.04.2013 până la ora 12:00; 
• Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 09.04.2013;  
• Termen de contestații 3 zile, până în data de: 12.04.2013; 
• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, până în data de: 17.04.2013, data 

publicării Raportului de rezolvare a contestațiilor; 
• Raportul Intermediar de Selecție a Proiectelor se publică în data de: 29.04.2013; 
• Termen de contestații 3 zile de la publicarea Raportului Intermediar de Selecție a 

Proiectelor, până în data de: 03.05.2013; 

Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, până în data de: 08.05.2032, data 
publicării Raportului de rezolvare a contestațiilor, și Raportul Final SelecțiePerioadele de 
depunere  a proiectelor vor fi precedate de informarea potenţialilor solicitanţi, organizată în 
fiecare centru de comună.  
La aceste întâlniri vor fi distribuite Ghiduri pentru solicitanţi, materiale informative şi alte 
documente, în raport cu nevoile celor interesaţi. 
Sediul Grupului de Acţiune Locală (GAL) care lansează proiectele, se află la adresa: 
localitatea Fîntînele, nr. 168.  

Pentru cei interesaţi există un birou de informaţii la sediul GAL.  
Una din activităţile de bază a biroului este sprijinirea  şi îndrumarea solicitanţilor în vederea 
întocmirii proiectelor. 

Contact: Telefon: 0265580194, Fax: 0265580199; 
Mobil: 0742435882, 0743058664, 0740208995, 0745318865, 0742210849, 0743873920; 
e-mail: kktt.leader@gmail.com, galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro 

Toate informaţiile vor putea fii accesate şi pe site-ul GAL:  

www.leadertarnavamica.ro  
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GAL îşi rezervă dreptul de a modifica documentele conform schimbărilor 
legislative naţionale şi comunitare sau datorită motivelor obiective GAL. 

GAL dispune de o valoare totală a proiectului de 2.856.791 Euro, din care 2.285.432,80 Euro 
sunt destinate proiectelor care slujesc implementarea Planului de Dezvoltare Locală pe 

teritoriul GAL şi se pot accesa de potenţialii beneficiari în perioada 2012-2013. 


