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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, 0745318865, 0742210849; 

e-mail: kktt.leader@gmail.com, galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro 

 

 

 

GHIDUL ANEXĂ 

L

E

A

D

E

R 

 

AXA IV. 
 

SUBMĂSURA 413 
Axa III./ Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea 

economiei rurale 

 
MĂSURA 313 / Încurajarea activităţilor 

turistice  

 



1 

1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 313, apel de selecție cu nr. de referință 
2/2013, sesiunea V. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 313: 226.500 euro, din care: 
− Contribuția FEADR: 181.200 euro (80%);  
− Contribuția publică națională: 45.300 euro (20%). 

 
2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect 
şi valoarea maximă a unui proiect din cadrul Măsurii 313. 

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

Pentru componentele a) Investiţii în infrastructura de primire turistică şi b) 
Investiţii în activităţi recreaţionale 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1 

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru 
investiţii similare în ultimii 3 ani. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de Finanţare - Secţiunea C 
- Finanţări nerambursabile - solicitate şi/ sau obţinute, a bazelor de date FEADR/ 
SAPARD şi/ sau documentul 11. 

Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plăţi efectuate pentru 
investiţia similară şi data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani. 

Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte 
fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani. 

10 

2 

Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate 
din acest punct de vedere. 

Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10 - Lista comunelor cu potenţial 
turistic. Această anexă a fost întocmită în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 
din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, cu modificările si completările ulterioare, 
precum şi a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potenţialului de 
dezvoltare turistică (evaluare finală) http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-
patnsectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice 

Max.2 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice(Cmrt) punctajul va fi de 
max. 2 puncte. 

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de 
calcul: 

Cmrt*2/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două zecimale).Notă: Punctajul maxim 
al Cmrt conform Anexei 10 este de 45 de puncte. 

2 

 - în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul 0 

                                                             
1
 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit; 

2
 din totalul cheltuielilor eligibile în cazul proiectelor de investiţii în agroturism;

 

3
 din totalul cheltuielilor eligibile în cazul proiectelor de investiţii în activități recreaționale; 

4
 din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural; 

Măsura 
Valoarea 
minimă a 

unui proiect 

Valoarea totală 
eligibilă a unui 

proiect 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

Ajutor public 

313 „Încurajarea activităţilor turistice”; 5.000 euro 400.000 euro 70.000 euro 
100%1, 

85%2,3, 50%4 



2 

va fi de max. 00 puncte. 

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de 
calcul: Cfmrt*0/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale). 

Notă:Punctajul maxim al Cfmrt conform Anexei 10 este de 56,40 de puncte. 

3 

Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 
Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul şi data înfiinţării 
solicitantului).  

Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât şi pentru micro- întreprinderile în 
funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea cel puţin a unui loc de muncă 
raportat la 25.000 euro. 

 Formula: 

 dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 25.000 Euro, 
proiectul primeşte punctaj,  

 dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create > 25.000 Euro, 
proiectul nu primeşte punctaj.  

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate completat de solicitanţii 
privaţi şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul Justificativ) şi pe 
baza formulelor de calcul prezentate. 

5 

4 

 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data depunerii 
proiectului. 

 Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de 

 identitate, după cum urmează: 

 - persoană fizică sau persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data 
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 

 - societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la 
data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 

 - întreprindere individuală, titularul - întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani 
la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 

 În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi în 
condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta 
acesteia la data depunerii Cererii de Finanţare. 

16 

5 

 Proiecte de investiții în activități recreaţionale. 

 Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în cadrul SF/ MJ 
investiţii de tipul celor din componenta b, investiţii private în infrastructura de agrement. 

 Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investiţiile aferente activităţilor 
recreaţionale reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric. 

0 

6 

 Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse 
regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice. 

 Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de producere a 
energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi 
bugetul indicativ.  

 Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei 
pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului 

Max 
7 

7 

 Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii 
tradiţionale. 

 Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede, prin 
activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de 

5 
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obiecte tradiţionale sau de mijloace de transport tradiţionale cu tracţiune animală (ex.: 
sănii, trăsuri, şarete, căruţe, etc.) şi/ sau dacă solicitantul prezintă precontracte încheiate cu 
diferiţi organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - tradiţionale pentru 
turişti. 

 Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achiziţionarea de obiecte 
tradiţionale în vederea amenajării de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
sau în vederea amenajării restaurantelor, achiziţionarea de mijloace de transport 
tradiţionale - sănii, trăsuri, şarete, căruţe etc. ). 

 În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte tradiţionale/ mijloace de 
transport tradiţionale, solicitantul va completa declaraţia pe proprie răspundere din 
Secţiunea F a Cererii de Finanţare. 

 Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de a cumpăra 
obiecte tradiţionale/ mijloace de transport tradiţionale numai de la meşteri care deţin unul 
din documentele: 

 - cartea de meşteşugar; 

 - declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activităţi tradiţionale 
artizanale (eliberată de primarul localităţii, în mod gratuit). 

8 

 Proiecte de investiţii în agroturism. Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul 
SF/ MJ proiectul prevede investiţii în structuri de primire turistică (pensiuni agro- 
turistice). 

 Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investiţiile aferente 
agroturismului reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric. 

8 

CRITERII DE SELECŢIE GAL 

9 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe 
teritoriul GAL; 

15 

10 Planul de investiţii să aibă prevederi de protecţia mediului; 5 

11 
Prin activitatea desfăşurată să promoveze valorile locale, să contribuie la 
dezvoltarea brandului teritoriului; 

7 

12 Investiţie pentru spaţii de agrement; 10 

13 
În timpul exploatării cel puţin 3 ani să promoveze şi să folosească produsele locale în 
limita posibilităţilor; 

10 

 TOTAL 100 

Pentru componentele a) şi b), punctajul minim realizat va fi de 20 puncte 
  



4 

Pentru componentele c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, 
amenajarea de marcaje turistice, etc."şi d) Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de 

turismul rural 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1. 

Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional/ regional/ judeţean 
sau local (de tip LEADER). 
Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel: 

Max.16 

a. proiectul este inclus într-o strategie judeţeană/ locală (de tip LEADER) 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă solicitantul demonstrează în SF/ MJ că proiectul 
face parte dintr-o strategie judeţeană aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean, 
respectiv dintr-o strategie locală (de tip Leader) a unui GAL autorizat. 

Solicitantul va prezenta documentele care atestă aspectele anterior menţionate. 

12 

b. proiectul vizează investiţii si/ sau promovează ariile naturale protejate (parcuri 
naţionale, rezervaţii naturale, etc) 

 Proiectul este punctat dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii: 

 - respectiva arie trebuie să fie situată parţial sau total pe raza teritorial - administrativă a 
comunei/ comunelor vizate prin proiect; 

 - în SF/ MJ sunt prevăzute investiţii şi/ sau activităţi de promovare în ariile naturale 
protejate; 

 - solicitantul prezintă un protocol de colaborare cu administraţia respectivei arii naturale 
protejate care să prevadă promovarea acesteia pe durata de monitorizare a proiectului. 

 Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

 Solicitantul va prezenta documentul care atestă instituirea regimului arie protejată, 
conform legislaţiei menţionate. 

16 

2. 

Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi în care 
există minimum 15 acţiuni/ investiţii de turism. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverinţelor eliberate de către primăriile din 
zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista documentelor justificative şi pe baza 
analizei Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ (descrierea proiectului). 
Acţiunile şi investiţiile în turism ce se regăsesc în zona omogenă vizează structuri de 
primire turistică, obiective naturale şi culturale, activităţi recreaţionale, evenimente 
specific locale etc. 

O zonă omogenă poate face obiectul unui singur proiect, iar cele minimum 15 acţiuni/ 
investiţii trebuie să fie dispersate pe întreaga suprafaţă a zonei omogene. 

10 

3. 

Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea proiectului). 

Promovarea tradiţiilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesului 
turiştilor la evenimente, festivaluri culturale tradiţionale, serbări pastorale, folclorice, 
viticole, vizitarea unor ateliere meşteşugăreşti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc. prin 
acţiuni de promovare şi informare. 

15 

CRITERII DE SELECŢIE GAL 

4 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe 
teritoriul GAL; 

26 

5 Planul de investiţii să aibă prevederi de protecţia mediului; 5 



5 

6 
Prin activitatea desfăşurată să promoveze valorile locale, să contribuie la 
dezvoltarea brandului teritoriului; 

15 

7 
În timpul exploatării cel puţin 3 ani să promoveze produsele şi serviciile locale în 
limita posibilităţilor; 

10 

8 Investiţia realizată să deservească mai mulţi operatori turistici; 3 

 TOTAL 100 

Pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 26 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 la: 

− doc.24.1. Actul de identitate (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecţie 
nr.9 pentru componenta a) şi b), respectiv criteriul de selecţie nr.4 pentru componenta 
c) şi d)); 

− doc.24.2. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de 
construcţii şi/sau montaj); 

− doc.24.3. Declaraţia pe propria răspundere privind folosirea produselor locale (necesară 
numai pentru îndeplinirea criteriului de selecţie nr.13 pentru componenta a) şi b)); 

− doc.24.4. Declaraţia pe propria răspundere privind promovarea produselor şi serviciilor 
locale (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecţie nr.7 pentru 
componenta c) şi d)). 

5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL  

Pentru componenta a), b) (nr. crt. 9 - 13) 

9: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să desfăşoare activitatea  viitoare pe 
teritoriul GAL; 
(15 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.24.1. Actul de identitate (în cazul 
persoanelor fizice neautorizate); 
doc.9.1. Certificate de înregistrare fiscală, 
doc.10.1. Certificat constatator (în cazul 
persoanelor juridice); 
doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 
 

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 tehnic/Studiu de fezabilitate/ Memoriu 
Justificativ se verifică dacă activităţile şi 
investiţiile propuse prin proiect vor fi realizate pe 
teritoriul GAL.  

Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune (şi 
localităţile aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, 
Veţca, Neaua, Ghindari, Chibed, Sărăţeni şi oraşul 
Sângeorgiu de Pădure.  

 



6 

10: Planul de investiţii să aibă prevederi de protecţia mediului; 
(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/ Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă sunt prezentate şi demonstrate în 
Proiect tehnic/ Studiu de fezabilitate/ Memoriu 
Justificativ prevederi de protecţia mediului. 

De ex. Colectarea selectivă a deşeurilor  

 

11: Prin activitatea desfăşurată să promoveze valorile locale, să contribuie la dezvoltarea brandului 
teritoriului; 

(7 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/ Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă sunt prevăzute activităţi care 
promovează valorile locale, de exemplu drumuri 
tematice, prezentarea meşteşugurilor tradiţionale, 
valorilor naturale. Prin aceste activităţi solicitantul 
contribuie la dezvoltarea brandului teritoriului.   

12: Investiţie pentru spaţii de agrement (recreaţional); 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.  

a. doc.24.2. Proiect tehnic/ doc.1. Studiu de 
fezabilitate/ Documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii (unde este cazul) întocmit/ actualizat 
conform conţinutului cadru şi metodologiei stipulate 
în HG nr. 28/09.01.2008 pentru solicitanţii publici şi 
pentru ONG-uri 

însotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat în 
Construcţii,  pentru toate acţiunile din cadrul 
proiectului depus de solicitanţi Comune şi ADI-uri;  

 
Sau 
doc.24.2. Proiect tehnic/ doc.1. Studiu de 
fezabilitate, pentru proiecte cu lucrări de construcţii 
şi/sau montaj, întocmit conform conţinutului cadru 
pentru solicitanţii privaţi aşa cum este prezentat în 
anexa la Ghidul solicitantului 

b. doc.1. Memoriu justificativ pentru proiecte care 
nu prevăd lucrări de construcţii şi/sau montaj (pentru 
solicitanţii privați sau pentru solicitanții publici, 
după caz, conform modelului din Ghidul 
solicitantului). 

1 Expertul verifică dacă proiectul se referă la 
investiţii de tipul celor din componenta b, 
investiţii private în infrastructura turistică de 
agrement.  

 

Pentru proiectele combinate criteriul va fi punctat, 
dacă investiţiile aferente activităţilor recreaţionale 
reprezintă componenta majoritară din punct de 
vedere valoric.  
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13: În timpul exploatării cel puţin 3 ani să promoveze şi să folosească produsele locale în limita 
posibilităţilor; 
(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.24.3. Declaraţia pe propria răspundere 
privind folosirea produselor locale 

Se verifică dacă solicitantul declară că pentru 
activitatea propusă prin proiect minim 3 ani, va 
folosi în limita posibilităţilor produse locale.   

 

Pentru componenta c), d) (nr. crt. 4 - 8) 

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

(26 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.24.1. Actul de identitate (în cazul 
persoanelor fizice neautorizate); 
doc.9.1. Certificate de înregistrare fiscală, 
doc.10.1. Certificat constatator (în cazul 
persoanelor juridice); 
doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 

 

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 tehnic/Studiu de fezabilitate/ Memoriu 
Justificativ se verifică dacă activităţile şi 
investiţiile propuse prin proiect vor fi realizate pe 
teritoriul GAL.  

Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune(şi 
localităţile aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, 
Veţca, Neaua, Ghindari, Chibed, Sărăţeni şi oraşul 
Sângeorgiu de Pădure.  

 

5: Planul de investiţii să aibă prevederi de protecţia mediului; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă sunt prezentate şi demonstrate în 
Proiect tehnic/ Studiu de fezabilitate/ Memoriu 
Justificativ prevederi de protecţia mediului. 

De ex. Colectarea selectivă a deşeurilor  
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6: Prin activitatea desfăşurată să promoveze valorile locale, să contribuie la dezvoltarea brandului 
teritoriului; 

(15 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă sunt prevăzute activităţi care 
promovează valorile locale, de exemplu 
amenajarea drumurilor tematice, prezentarea 
meşteşugurilor tradiţionale, valorilor naturale, 
redactarea materialelor promoţionale, materiale 
informative privind obiectivele turistice ale 
teritoriului GAL.  

Prin aceste activităţi solicitantul contribuie la 
dezvoltarea brandului teritoriului.   

7: În timpul exploatării cel puţin 3 ani să promoveze produsele şi serviciile locale în limita 
posibilităţilor; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.24.4. Declaraţia pe propria răspundere 
privind promovarea produselor şi serviciilor 
locale 

Se verifică dacă solicitantul declară că pentru 
activitatea propusă prin proiect minim 3 ani, va 
folosi produse cu proveniență locală, și serviciile 
locale, iar în materialele promoționale proprii va 
face referire la acestea.   

8: Investiţia realizată să deservească mai mulţi operatori turistici; 

(3 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă investiţia realizată prin proiect 
deserveşte mai mulţi operatori turistici. 

De ex. site web, birouri de informare turistică etc. 

6. Informaţii utile: 

Modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor: 
• Anunț cereri de proiecte: 08.07.2013 – 08.08.2013; 
• Perioada depunerii proiectelor: 19.07.2013 – 08.08.2013; 

• Intervalul orar în care se primesc proiecte: luni – vineri: 10:00 – 14:00; în data de 
08.08.2013 până la ora 12:00; 

• Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 15.08.2013;  
• Termen de contestații 3 zile, până în data de: 20.08.2013; 

• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, până în data de: 25.08.2013, data 
publicării Raportului de rezolvare a contestațiilor; 

• Raportul Intermediar de Selecție a Proiectelor se publică în data de: 02.09.2013; 
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• Termen de contestații 3 zile de la publicarea Raportului Intermediar de Selecție a 
Proiectelor, până în data de: 05.09.2013; 

• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, până în data de: 10.09.2013, data 
publicării Raportului de rezolvare a contestațiilor, și a Raportului Final de Selecție. 

 
Perioadele 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, 0745318865, 0742210849; 

e-mail: kktt.leader@gmail.com, galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro  

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

www.leadertarnavamica.ro  
 

 

 

 

 

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. 


