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APEL DE SELECTIE  

Masura 41.3.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”  

Nr. ref. sesiune 1/15.02-18.03.2013 

 

Data lansarii apelului de selectie: 15.02.2013 

Data si ora limita de depunere a proiectelor: 18.03.2013, ora 14.00 

Locul şi intervalul orar in care se pot depune proiectele: 

Proiectele se pot depune de luni pana vineri , in intervalul orar 0900 – 1400, la secretariatul GAL din 
orasul Jimbolia, str. Stefan cel Mare, nr.9.   

Fondul disponibil: 150.605 Euro 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul 
Masurii 41.3.322 este de 200.000 Euro dar nu mai mult de 50.000 Euro 

Suma maxima a unui proiect: 400.000 Euro  

Suma maxima eligibila a unui proiect: 50.000 Euro  

Comitetul de Selecţie a Proiectelor:  
-numarul membrilor: 13 membrii plini si 5 membrii supleanti 
-public: 4 membrii plini, 2 membrii supleanti 
-privat: 4 membrii plini, 2 membrii supleanti  
-societate civila: 5 membrii plini, 1 membru supleant 
-spaţiul rural: 10 membrii plini si 5 membrii supleanti 
-urban: 3 membrii plini 
 Componenţa Comitetului de Selecţie al GAL “BANAT-VEST” 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Functia detinuta in 
comitetul de selectie a 
proiectelor in asociatie 

Postelnicu Darius Orasul Jimbolia Primar Presedinte comisie selectie 
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Suciu Ilie Comuna Lenauheim Primar Membru plin 

Birdean Dorin Comuna Checea Primar Membru plin 

Todaşca Ilie Comuna Sacalaz Primar Membru plin 

Szabo Csaba Comuna Otelec Primar Membru supleant 

Nastor Gheorghe Comuna Gottlob Primar Membru supleant 

PARTENERI PRIVATI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia 
Functia detinuta in 

comitetul de selectie a 
proiectelor in asociatie 

Bibu Mihaela 
Claudia 

SC LENAVET SRL 
Lenauheim 

Administrator Membru plin 

Gagica Valentin 
Daniel Claudiu 

SC Dancoda Consult SRL Jimbolia Administrator Membru plin 

Busuioc Ciprian SC LUMIAGRO SRL 
Comloşu Mare 

Administrator Membru plin 

Bencze Andrea-
Claudia 

SC Merpano SRL 
Sacalaz 

Admnistrator Membru plin 

Vajda Zoltan Vajda Zoltan PFA 
Uivar 

Director Membru supleant 

Cerba Daniela Cerba Daniela II 
Gottlob 

Director Membru supleant 

ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia 
Functia detinuta in 

comitetul de selectie a 
proiectelor in asociatie 

Boteanu Marcel 
Pavel 

As. pentru Dez. Comunitara şi 
Educaţionala  „Ostern”Comloşu 

Mic 

Presedinte Secretar comisie de selectie 

Talpai Gabor-Ianos Asociaţia “Otelekert-Pro Otelec” 
Otelec 

Preşedinte Membru plin 

Cioica Valer 
Nicolae 

Asociaţia Civica „Satul Banaţean” 
Grabaţ 

Presedinte Membru plin 

Bogdan Vacarescu Asociaţia „Telecentru” 
Comloşu Mare 

Preşedinte Membru plin 
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Popa Adrian As. „Societatea de Caritate 
Blythswood Romania” Jimbolia 

 
Manager 

Membru plin 

Bugarschi Daniel 
Ioan 

Fundatia „Siguranta pentru Copii 
in Romania „Checea 

Administrator Membru supleant 

 
 Comisia de Contestatii:  
-numarul membrilor 5: 3 membri plini si 2 membri supleanti 
-public: 1 membru plin 
-privat:  1 membru plin  
-societate civila: 1 membru plin, 2 membri supleanti 
-spaţiul rural: 2 membri plini si 2 membri supleanti 
-urban: 1 membru plin 
Componenţa Comisiei  de Contestatii a proiectelor  GAL „BANAT-VEST” 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Functia detinuta in 
comisia de contestatii

Maria Cotosman Comuna Lenauheim Jurist Presedinte 
Ingrisch Iosif Asociatia APVS Arthemis Presedinte Secretar 
Zamfir Alina SC. Annonas Management&Consulting SRL Administrator Membru plin 

Olarescu Gh.Ioan  Asociatia „Suflet Nou” Presedinte Membru supleant 
Morariu Mircea Asociatia “Paduri pentru viitor” Presedinte Membru supleant 
 
Solicitantul finantarii este obligat sa depuna o declaratie prin care se angajeaza sa raporteze catre 
GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. 
Modelul declaratiei solicitate este disponibil mai jos. 
 

Model de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate plaţile 
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar: 

Declaratie 
Subsemnatul/a......, domiciliat/a in localitatea....., str....., nr. ..., bl. ..., ap...., et..., sc..., judeţul ....., 
codul poştal ...., posesoare a actului de identitate ... seria ..., nr. ..., codul numeric personal ...., in 
calitate de solicitant al finanţarii GAL Banat-Vest, pentru proiectul............, ma angajez: 
-ca dupa ce proiectul depus de mine va fi selectat, sa raportez catre GAL Banat-Vest toate platile 
aferente proiectului, ce vor fi efectuate de APDRP catre mine, in calitate de beneficiar al proiectului; 
-sa realizez aceasta raportare, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii cu privire la confirmarea 
platii si in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii plaţii. 
Imi asum faptul ca in situaţia in care se constata ca aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, 
ca persoana semnatara sunt pasibila de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in 
declaratii. 
     Data                                                                                                            Semnatura 
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Modalitatea de desfaşurare a procesului de selecţie a proiectelor : 
Conform Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de 
Contestaţii din cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala (GAL) „BANAT-VEST”- Anexa 1 
 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului: 
conform Ghidului Solicitantului  pentru Masura 322- Versiunea 04 din iunie 2009, postat pe  
www.aodrp.ro , www.galbanatvest.ro 

1. a) Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj. 
Acest document se va intocmi de catre toti solicitantii pentru proiectele individuale/integrate care nu 
prevad lucrari de constructii-montaj. 
    b) Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) 
intocmit/ actualizat conform continutului cadru si metodologiei stipulate in HG nr.28/09.01.2008 
insotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru toate actiunile din cadrul 
proiectului depus, in cazul solicitantilor Comune si ADI-uri . 
Pentru proiectele care vizeaza investitii asupraobiectivelor de patrimoniu, solicitantul va prezenta si: 
- documentatia intocmita conform Continutului Cadru al documentatiilor de restaurare a 
monumentelor istorice (DISPOZITIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru 
imbunatatirea activitatii in domeniul avizarii, elaborat de Ministerul Culturii si Cultelor, pentru 
investitii de restaurare/ consolidare a obiectivelor de patrimoniu; 
sau: 
- documentatie justificativa pentru investitii de conservare a obiectivelor de patrimoniu, avizata de 
Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural – judeteana. 
1.  a) Certificatul de urbanism / Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii. 
     b) Pentru investitiile care vizeaza componenta b, Certificatul de Urbanism va fi  insotit de 
Avizul cu recomandari emis de catre filiala teritoriala a Ordinului Arhitectilor, care confirma 
respectarea arhitecturii specifice locale (daca este cazul), la faza de Studiu de Fezabilitate.  
2.  Documente pentru teren/cladiri: 

 
3. a) Pentru primarii si ADI-uri   
I) in cazul in care cladirea/terenul este proprietatea primariei/lor – Inventarul primariei/ilor intocmit 
conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia/acestora; 
II) in cazul in care terenul este inclus in proprietatea publica sau administrarea unei autoritati publice 
locale, alta decat solicitantul - Inventarul domeniului public pentru terenul pe care se realizeaza 
investitia, insotit de acordul autoritatii detinatoare; 
III) si avizul administratorului terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de 
primarie, daca este cazul. 
3.b) Pentru ONG, asezaminte culturale, institutii de cult 
Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului si constructiilor sau contract de 
concesiune asupra cladirii / terenului pe care va fi amplasata constructia, valabil pe o perioada de 
minim 10 ani de la data depunerii cererii de finantare 
Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concendent care contine: 
- situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor 
prevazute in contract si alte clauze; 
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- suprafata concesionata la zi - daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind 
retrocedarea sau diminuarea si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces.  
3.c) Pentru persoane fizice si juridice 
Document care sa ateste dreptul de proprietate/document incheiat la notariat care atesta dreptul de 
administrare asupra obiectivului ce se va restaura, consolida, conserva pe o perioada de minim 10 ani 
de la depunerea cererii de finantare. 
 
4. Adeverinta conform Protocolului incheiat intre APDRP si ANPM sau Acord de mediu insotit, 
daca este cazul de studiul de impact, eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia mediului. 
 
5. Acord de acces pentru investitia de infiintare si extindere a retelei publice locale de alimentare cu 
gaz, daca este cazul. 
 
6. Avizul de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE10, privind 
investitii asupra retelei de joasa tensiune sau asupra retelei publice deiluminat, daca este cazul. 
 
7. Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate 
publica 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica 
sau 
Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena si sanatate publica, daca este 
cazul. 
 
8. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 
judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare 
pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul. 
 
9. a) Avizul eliberat de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National judeteana, care 
sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes 
local – grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata), daca este cazul. 
   b) Aviz din partea Autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarare a Consiliului 
Judetean privind incadrarea elementului de cadru natural in categoria celor protejate (in cazul in care 
elementul de cadru natural specificat in documentatia anexata cererii de finantare nu se regaseste in 
Lista ariilor protejate – Anexa 8 la Ghidul Solicitantului). 
 
10. a) Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, inclusiv pentru investitii de 
restaurare, consolidare si conservare a obiectivelor de patrimoniu, intocmita, semnata si stampilata de 
un expert tehnic atestat . 
       b) Pentru investitii de restaurare, consolidare si conservarea obiectivelor de patrimoniu expertiza 
tehnica va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice). 
 
11. a) Pentru primarii si ADI-uri, Hotararea Consiliului Local / Consiliilor Locale pentru 
instrumentarea proiectului, cu referire la urmatoarele puncte obligatorii: 
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- necesitatea si oportunitatea investitiei; 
- numarul de locuitori ai comunei/lor solicitante; 
- angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor in conformitate cu reglementarile in vigoare 
privind conditiile de exploatare a drumurilor (daca este cazul); 
- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investitiei, pe o perioada de cel 
putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare. 
- necesitatea si oportunitatea incheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de cult/asezamant 
cultural (daca este cazul). 
        b) Pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili se va prezenta angajamentul ca vor asigura 
mentenanta investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in 
exploatare. 
 
12. Actul de infiintare si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
 
13. 1) Certificatul de inregistrare fiscala; 
      2) Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC) conform 
legislatiei in vigoare; 
      3) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica: faptul ca 
societatea este in functiune, codul CAEN conform activitatii pentru care se solicita finantare, 
existenta punctului de lucru (daca este cazul). 
 
14. a) Incheierea privind inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, solicitat doar pentru 
ONG-uri si ADI-uri; 
      b) Certificatul de inregistrare si actul de infiintare si functionare emis de unitatea ierarhic 
superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar pentru institutii de cult; 
      c) Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat 
pentru asezaminte culturale; 
 
15. a) Lista agentilor economici si a institutiilor de interes public, deserviti de proiect, care va 
contine denumirea, adresa, activitatea desfasurata, domeniul de activitate; 
        b) Lista gospodariilor care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si 
angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de apa/canalizare/gaze/energie electrica, sau ca 
sunt de acord cu plata colectarii deseurilor. Lista trebuie sa contina nume, prenume, semnatura, 
adresa, termen de racordare (maxim 3 ani de la finalizarea investitiei publice), precum si tariful 
perceput. 
 
16. Hotararea consiliului parohial privind realizarea investitiei si asigurarea cofinantarii, daca este 
cazul. 
 
17. Precontract cu o firma autorizata, vizand ridicarea, sortarea deseurilor si transportul acestora 
 
18. a) Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca va 
asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare. 
       b) Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului 
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al contului in care se 
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deruleaza operatiunile cu APDRP). Pentru beneficiarii publici documentul va fi eliberat obligatoriu 
de trezorerie. 
 
19. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis, daca 
este cazul. 
 
20. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de reesalonare a 
datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul. 
 
21. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila (obiective, tip de investitie, lista 
cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), intocmit de 
solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila 
incepand cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii. 
 
22. Autorizatiile de functionare pentru reteaua de alimentare cu apa si/sau canalizare, se solicita in 
functie de reteaua care se realizeaza in cadrul masurii (daca se realizeaza reteaua de alimentare cu 
apa se solicita pentru reteaua de canalizare existenta si invers), precum si pentru extinderea si/sau 
reabilitarea retelei existente (apa si/sau canalizare), daca este cazul. 
 
23. a) Aviz tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, in care sa se certifice ca investitia in 
apa/apa uzata propusa prin proiect respecta solutia tehnica din Master Planul Judetean aprobat, in 
cazul solicitantilor care sunt parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara infiintata conform 
cerintelor POS Mediu, sau 
       b) Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Judetean pentru investitia de apa/apa uzata in care 
sa  se certifice ca investitia propusa prin proiect respecta solutia tehnica din Master Planul Judetean 
aprobat precum si ca solicitantul nu face parte din nicio Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara 
infiintata conform cerintelor POS Mediu. 
 
24. Adresa emisa de Consiliul Judetean/ADR care sa confirme ca investitia se incadreaza intr-o 
strategie de dezvoltare locala sau judeteana, daca este cazul. 
 
25. Aviz eliberat de Apele Romane care sa certifice ca investitia in reteaua de alimentare cu apa se 
realizeaza intr-o zona in care apa este insuficienta, daca este cazul. 
 
26. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat care sa confirme ca apa in zona respectiva 
este poluata sau prezinta o concentratie ridicata de nitrati, daca este cazul. 
 
27. Situatia achizitiilor publice efectuate pana la depunerea Cererii de Finantare (conform modelului 
din cererea de finantare), daca este cazul. 
 
28. Acord de parteneriat (conform modelului anexat la Ghidul Solicitantului disponibil pe pagina 
web www.apdrp.ro) 
 
Atentie! Prevederile prezentului acord reprezinta conditii obligatorii minimale de accepare a 
documentului, acesta putand suporta completari in functie de particularitatile parteneriatului. 
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In cazul de desfiintare a Acordului de parteneriat comuna este obligata sa incheie un alt Acord de 
parteneriat, in aceleasi conditii ca cel initial, in caz contrar APDRP va constitui debit semnatarului 
contractului. 
 
29. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). 
 
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul: conform 

Ghidului Solicitantului  pentru masura 322-versiunea 04 iunie 2009, postat pe  www.aodrp.ro , 

www.galbanatvest.ro  
 
Conditii minime obligatorii: 
1. Proiectul trebuie sa fie realizat in spatiul rural conformdefinitiei din PNDR iar beneficiarul se 
identifica intrunadin categoriile de beneficiari definite; 
2. Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/ investitii din alte fonduri comunitare sau 
nationale; 
3. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei; 
4. Prin memoriul justificativ / studiul defezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze 
oportunitatea si necesitatea socio-economicaa investitiei; 
5. Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu2 (inclusiv Directiva Cadru Apa3) si 
legislatia in vigoare cu privire la normele de siguranta intransport / energie;  
6. Investitia sa respecte Planul Urbanistic General; 
7. Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura 
specifica locala (a se vedea Anexa 16 – Lista elementelorcaracteristice ale tipologiilor  
8. Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei  
 

 Procedura de selecţie aplicata de Comitetul de Selecţie a GAL : 

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de 
Contestaţii din cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala „BANAT-VEST”-Anexa1 

Criteriile de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu:   

Masura 41.3.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunataţirea serviciilor de baza pentru 
economia şi populaţia rurala şi punerea in valoare a moştenirii rurale” 

Nr. Criterii de selecţie 

 

Punctaj 

1. Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o 
investitie similara. 
Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în aceeasi 
localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe sate 

0 
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componente, pentru o investitie similara pentru care a primit anterior sprijin 
comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta comuna nu primeste 
punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste punctaj numai daca nici una dintre comunele 
în care se realizeaza investitia nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru 
investitii similare). 
Precizari: 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 functie de actiunea majoritara a proiectului (drum; apa+canal, energie electrica, 
gaz, statii de transfer). 

2. Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie 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%) ..................... 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu grad 
ridicat de saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului. 
Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în Lista 
localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul fiind stabilit functie de 
procentul gradului de saracie cu care este înregistrata localitatea respectiva (în cazul 
unei comune nou înfiintate se va lua în considerare gradul de saracie al comunei din 
care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va 
fi punctata; în cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din componenta 
A.D.I.-ului cu gradul de saracie cel mai ridicat daca comuna respectiva este 
beneficiara a componentei majoritare din proiect). 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar 

0 

3. Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala 
sau judeteana. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa de la 
Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala sau Investitia se regaseste în 
scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respectiv (daca este cazul). 
Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul 
Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se 
încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala; 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar 

0 
 

4.  Proiecte integrate de investitii 
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. 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar 

0 

5. Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata în localitatile rurale 
între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care 
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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 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 

0 

6. Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigura legatura cu principalele 
cai rutiere (drumurile judetene, nationale) sau alte cai principale de transport (feroviare si 
fluviale) 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de drum este 
majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului. 

 
0 

7. Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu apa în zonele în care apa este 
insuficienta sau în zonele care prezinta incidenta ridicata a perioadelor de seceta 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent sidemonstrat cu date 
statistice în Studiul de Fezabilitate. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare cu 
apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului 
Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de alimentare cu apa si localitatea în 
care se va implementa proiectul se regaseste în Lista localitatilor cu indice de ariditate ridicat 
sau proiectul are, anexat sau se prezinta un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifica 
insuficienta apei în zona (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza investitia de 
alimentare cu apa trebuie sa se regaseasca în Lista localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau 
sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifica 
insuficienta apei în localitate). 

 

0 

8.  Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata pentru zonele în care apa 
prezinta un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatica prezinta o 
concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare cu 
apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat cu 
date statistice în Studiul de Fezabilitate. Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru 
retea de apa/apa uzata si comuna în care se va realiza investitia se regaseste în Lista zonelor 
vulnerabile la nitrati sau proiectul are anexat Buletin de analiza eliberat de un laborator 
acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii în localitate (în cazul A.D.I. toate comunele în 
care se realizeaza investitia de apa/apa uzata trebuie sa se regaseasca în Lista zonelor 
vulnerabile la nitrati sau sa prezinte Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care 
certifica gradul ridicat al poluarii în localitate 

 

0 

9. Proiecte de investitii în infrastructura sociala 
- realizate de catre ONG uri si unitati de cult ..................................... 
- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale 

      0 
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este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult ...................... 
- realizate de comune si A.D.I.-uri..................................................... 
Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin proiect se prevede 
prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii (crese, gradinite, asistenta dupa 
programul scolar, tip „after school”), centre îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale 
Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale 

10. Proiectele care promoveaza investiţii in scopul conservarii specificului local şi a 
moştenirii culturale (arhitectura tradiţionala, 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 (exceptand comunele si asociatiile acestor legal constituite) 
…………………………………………………………………………………………………… 
- realizate de catre comune, iar funcţionarea obiectivului investiţiei 
este asigurata in parteneriat cu ONG-uri/aşezaminte culturale 
……………………………….. 
- realizate de catre comune şi A.D.I.-uri. Punctarea acestui criteriu se va face numai 
daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de 
Fezabilitate………………………  
Se acorda punctaj, in funcţie de categoria de beneficiar, numai daca sunt 
prevazute investiţii directe in: 
- renovarea, modernizarea, extinderea şi/sau dotarea caminelor culturale (cu 
exceptia caminelor culturale care au primit sau sunt in curs de finanţare prin 
„Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezaminte 
culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru 
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale daca acestea adapostesc activitatea 
unui/unor ansambluri artistice recunoscute (muzica, dans, teatru, pictura, sculptura, 
arta manufacturiera tradiţionala ); 
- targuri, festivaluri, pieţe traditionare şi alte manifestari tradiţionale locale; 
- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – 
clasa B (arhitectura laica {construcţii, statui, situri arheologice etc}, 
arhitectura de cult {biserici, clopotniţe etc.}); 
- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fantani, izvoare, cascade, peşteri, 
arbori şi arbuşti, vegetaţie etc.) ce sunt identificate in Listele intocmite la nivel 
naţional. In situaţia in care acestea nu se regasesc in lista ariilor protejate la nivel 
naţional şi local (Anexa 8 la GD 322) se anexeaza la proiect, in funcţie de importanţa 
elementului cadrului natural, aviz din partea autoritaţii publice centrale pentru 
protecţia mediului sau Hotarare a Consiliului Judeţean. 
 

Maxim 
10 
 
 
0 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
 

 Criterii de selecţie locala  

1. Proiecte realizate in parteneriat 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa 
prezinte un Acord de Parteneriat 

25 
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2. Solicitantul este membru, al unei forme asociative care le reprezinta interesele. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de 
Finantare documente prin care sa demonstreze ca este membru al unei forme asociative in 
domeniul proiectului 

 

5 

3. Proiecte care vizeaza actiuni pentru protectia mediului.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, aceste acţiuni trebuie sa fie prevazute 
si descrise in detaliu in documentatia inaintata. Punctarea acestui criteriu se va face daca 
investitia detine caracteristici de unde rezulta dupa caz: un consum mai mic de combustibil, 
noxe, zgomot, energie; echipamente de clasa energetica A+, becuri economice, etc si/sau 
daca sunt incluse investitii de producere a energiei din surse regenerabile, utilizarea energiei 
solare pentru producerea de caldura si electricitate si/ sau daca se prevad actiuni  pentru 
protectia apei, aerului si a solului, si/sau daca se respecta unele proceduri care protejeaza 
cadrul natural al teritoriului in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor, 
compostarea deseurilor etc. Totodata se acorda punctaj si pentru proiectele care cuprind 
actiuni menite sa creasca gradului de constientizare si implicare a publicului in probleme 
legate de imbunătătirea calitatii mediului inconjurator. 

40 

4. Proiecte care demonstreza crearea de noi locuri de munca (minim un loc de 
munca) la nivelul microregiunii ca urmare a implementarii proiectului. 
 

20 

 TOTAL 100 

Nota: Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100). 
Punctaj minim pentru aceasta masura: 10 puncte  
 
 
In cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face in functie de urmatoarele 
prioritati:  
 

1. Proiectul include actiuni care vizeaza protectia mediului  
2. Proiectul este realizat in parteneriat 
3. Proiectul creaza noi locuri de munca in microregiune  ca urmare a implementarii proiectului 

 
Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 

Toti solicitantii vor fi notificati in scris privind rezultatul evaluarii si selectiei conform Regulament 
de organizare şi functionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii din cadrul 
Asociatiei Grup de Actiune Locala „BANAT-VEST” daca proiectele au fost selectate sau nu prin 
publicarea unui Raport de Selectie Intermediar. Data estimativa a anuntarii rezultatelor de selectie 
intermediare: 30 aprilie 2013.  
Daca proiectul nu a fost selectat se poate depune contestatie in termen de 5 zile de la primirea 
notificarii. Contestaţiile se analizează de către o Comisie de Contestaţii care va emite un Raport de 
Contestaţii cu rezultatele contestaţiior. 
În urma finalizării acestora beneficiarii care au depus contestaţii vor fi notificaţi cu privire la 
rezultatul soluţionării contestaţiei. 
Rezultatul final (Raport de Selecţie Final) va fi afisat la sediul GAL si vor fi postate pe situl GAL 
www.galbanatvest.ro  dupa etapa de evaluare si rezolvare a contestatiilor.  
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Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari,beneficiarilor si publicului general, Asociatia Grup 
de Actiune Locala „BANAT-VEST” pune la dispozitia acestora serviciul telefonic de tip Help Desk 
care sa raspunda nevoilor de informare asupra posibilitatilor de finantare si a modului de accesare a 
finantarii precum si in ceea ce priveste implementarea proiectelor. 
 
Puteti transmite intrebarile si solicitarile dumneavoastra de luni pana vineri intre orele 09.00-13.00, la 
Tel/Fax: 0040 256 360 078, precum si pe adresa de email: hepldeskgalbanatvest@yahoo.ro 
 
Toate formularele necesare elaborarii proiectului, al caror format este elaborat de catre Agentia de 
Plati Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P) pot fi consultate si descarcate direct de pe pagina de 
internet a A.P.D.R.P - www.apdrp.ro 
 

Datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 

Asociatia Grup de Actiune Locala „Banat-Vest”, orasul Jimbolia, Str. Stefan cel Mare, nr.9, 
305400, Timis, ROMANIA 
Tel/Fax: 004 0256 360078 
e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro,  
Web: www.galbanatvest.ro 
  

Persoana de contact: Mihaela Soltesz - Manager General, tel: 0736618197 
  

 


