
Asociatia Grupul de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” 

 
Programul National de Dezvoltare Rurală – Program finanţat de Uniunea Europeană şi 

Guvernul României 
 

APEL DE SELECTIE 
Data publicării: 1.02.2013 

Grupul de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” anunţă lansarea, începând cu data de 15.03.2013 pana la data de 30.04.2013 

ora 12:00, a sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Măsura 112 - ”Instalarea tinerilor fermieri.” 

Fondurile disponibile pentru Măsura 112 - “Instalarea tinerilor fermieri” sunt de 120.000 Euro. Suma maximă 

nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 112 este de: 40.000 de Euro. 

Depunerea proiectelor  pentru Măsura 112 se va face la sediul Grupului de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” în intervalul 

orar 09:00-14:00 de Luni pana Vineri. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate 

menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii de finanţare în care se încadrează proiectul, afisat pe www.apdrp.ro. 

Suma maxima nerambursabila: 40.000 Euro 

Suma maxima pe proiect: 40.000 Euro 

 

 

Grupul de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” anunţă lansarea, începând cu data de 15.03.2013 pana la data de 31.05.2013 

ora 12:00, a sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Măsura 141 - ”Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta.” 

Fondurile disponibile pentru Măsura 141 - “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” sunt de 75.000 Euro. 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 141 se va face la sediul Grupului de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” în intervalul orar 

09:00-14:00 de Luni pana Vineri. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate 

în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii de finanţare în care se încadrează proiectul, afisat pe www.apdrp.ro. 

Suma maxima nerambursabila: 7500 Euro 

Suma maxima pe proiect: 7500 Euro 

 

 

 

 

 

http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/


Grupul de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” anunţă lansarea, începând cu data de 15.03.2013 pana la data de 31.05.2013 

ora 12:00, a sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Măsura 312 - ” Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi.” 

Fondurile disponibile pentru Măsura 312 - “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” sunt de 

250.000 Euro.  

Depunerea proiectelor  pentru Măsura 312 se va face la sediul Grupului de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” în intervalul 

orar 09:00-14:00 de Luni pana Vineri. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate 

menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii de finanţare în care se încadrează proiectul, afisat pe www.apdrp.ro. 

Suma maxima nerambursabila: 200.000 Euro 

Suma maxima pe proiect: 400.000 Euro 

 

 

Grupul de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” anunţă lansarea, începând cu data de 15.03.2013 pana la data de 31.05.2013 

ora 12:00, a sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Măsura 313 - ” Încurajarea activităţilor turistice.” 

Fondurile disponibile pentru Măsura 313 - “Încurajarea activităţilor turistice” sunt de 445.000 Euro.  

Depunerea proiectelor  pentru Măsura 313 se va face la sediul Grupului de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” în intervalul 

orar 09:00-14:00 de Luni pana Vineri. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate 

menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii de finanţare în care se încadrează proiectul, afisat pe www.apdrp.ro. 

Suma maxima nerambursabila: 200.000 Euro 

Suma maxima pe proiect: 400.000 Euro 

 

 

Grupul de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” anunţă lansarea, începând cu data de 15.03.2013 pana la data de 31.05.2013 

ora 12:00, a sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Măsura 322 - ” Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor 

de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.” 

Fondurile disponibile pentru Măsura 322 - “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” sunt de 1.015.000 Euro.  

Depunerea proiectelor  pentru Măsura 322 se va face la sediul Grupului de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” în intervalul 

orar 09:00-14:00 de Luni pana Vineri. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate 

menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii de finanţare în care se încadrează proiectul, afisat pe www.apdrp.ro. 

Suma maxima nerambursabila: 200.000 Euro 

Suma maxima pe proiect: 200.000 Euro 

 

http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/


Grupul de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” anunţă lansarea, începând cu data de 15.03.2013 pana la data de 31.05.2013 

ora 12:00, a sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Măsura 322.1 - ” Dezvoltarea teritoriului, mentinerea obiceiurilor si 

mestesugurilor precum si imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala.” 

Fondurile disponibile pentru Măsura 322.1 - “Dezvoltarea teritoriului, mentinerea obiceiurilor si mestesugurilor 

precum si imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala” sunt de 645.000 Euro.  

Ghidul solicitantului pentru masura 322.1 “Dezvoltarea teritoriului, mentinerea obiceiurilor si mestesugurilor precum si 

imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala” poate fi consultat pe www.galamaradiajiu.ro  

Depunerea proiectelor pentru Măsura 322.1 se va face la sediul Grupului de Actiune Locala “AMARADIA-JIU” în intervalul 

orar 09:00-14:00 de Luni pana Vineri. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate 

menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului M 322.1 postat pe www.galamaradiajiu.ro 

Suma maxima nerambursabila: 200.000 Euro 

Suma maxima pe proiect: 200.000 Euro 

 

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor din cadrul PNDR sunt cuprinse în „GHIDUL 

SOLICITANTULUI” – distribuit GRATUIT.  

Pentru informatii suplimentare in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala prin PNDR va puteti 

adresa la tel: 0251/442195 , Email: galamaradiajiu@galamaradiajiu.ro, site www.galamaradiajiu.ro sau la sediul Asociatiei G.A.L. 

AMARADIA-JIU, Com Bradesti, Sat Bradesti, Str. Dr. Bradisteanu, Nr. 183. 

 

Selectia se va face la incheierea fiecarei sesiuni, conform criteriilor de selectie, specifice fiecarei masuri din PNDR postate pe 

site-ul www.apdrp.ro si criteriilor de selectie din PDL postate pe site-ul www.galamaradiajiu.ro, iar rezultatele procesului de selectie 

pentru proiectele depuse va fi facut cunoscut prin notificarea solicitantilor si publicarea raportului de selectie pe 

www.galamaradiajiu.ro. 

 

Criterii selectie M 112 din PDL: 

Nr. crt Criteriu Punctaj 

1. Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt, mediu sau lung la nivelul 

teritoriului. 

5 

2. Proiectul se încadrează în priorităţile şi obiectivele operaţionale ale Planului de Dezvoltare 

Locală. 

5 

http://www.galamaradiajiu.ro/
http://www.galamaradiajiu.ro/
mailto:galamaradiajiu@galamaradiajiu.ro
http://www.galamaradiajiu.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.galamaradiajiu.ro/
http://www.galamaradiajiu.ro/


3. Respectarea standardelor privind nitratii 

 

8 

4 Proiecte ale caror beneficiari sunt constituti sub o forma asociativa sau sunt 

membri ai unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare 

6 

 

Criterii selectie M 112 din PNDR 



 
 

 

 

 



 



 



Punctaj minim 14 puncte 

 

 

 

 

Criterii selectie M 141 din PDL: 

Nr. crt Criteriu Punctaj 

1. Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt, mediu sau lung 

la nivelul teritoriului 

5 

2. Proiectul se încadrează în priorităţile şi obiectivele operaţionale ale Planului de 

Dezvoltare Locală. 

5 

3. Proiecte ai caror solictanti sunt reprezentati de tineri sub <40 de ani.  6 

4. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituti sub o forma asociativa sau sunt 

membri ai unei forme asociative recunoscut conform legislatiei in vigoare 

6 

 

Punctaj minim 12 puncte 

 

 

 

 

Criterii selectie M 312 din PDL: 

Nr. 

crt 

Criteriu Punctaj 

1. Proiectele se încadrează în priorităţile şi obiectivele operaţionale ale Planului de 

Dezvoltare Locală; 

5 



2. Proiectele contribuie la protejarea mediului; (surse de energie regenerabile) 8 

3. Proiectele au ca rezultat creşterea nivelului de trai la nivelul teritoriului; 5 

4. Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt, mediu sau lung 

la nivelul teritoriului. 

5 

5. Proiectele deservesc comunitatea rurală de pe cuprinsul teritoriului. 5 

6 Proiecte ai caror solictanti sunt reprezentati de tineri sub <40 de ani.  

 

6 

7 Proiecte ale caror beneficiari sunt constituti sub o forma asociativa sau sunt 

membri ai unei forme asociative recunoscut conform legislatiei in vigoare 

6 

 

Criterii selectie M 312 din PNDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



Punctaj minim 12 puncte 

 

 

Criterii selectie M 313 din PDL: 

Nr. 

crt 

Criteriu Punctaj 

1 Proiectele se încadrează în priorităţile şi obiectivele operaţionale ale Planului de 

Dezvoltare Locală 

5 

2 Proiectele au ca rezultat creşterea atractivităţii teritoriului; 5 

3 Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt, mediu sau lung 

la nivelul teritoriului; 

5 

4 Proiectul care prevad investitii in surse de energie regenerabile 8 

5 Proiecte ai caror solictanti sunt reprezentati de tineri sub <40 de ani.  

 

6 

6 Proiecte ale caror beneficiari sunt constituti sub o forma asociativa sau sunt 

membri ai unei forme asociative recunoscut conform legislatiei in vigoare 

6 

 

 

 

 

Criterii selectie M 313 din PNDR 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



Punctaj minim 12 puncte 

 

 

Criterii selectie M 322 din PDL: 

Nr. 

crt 

Criteriu de selectie Punctaj 

1. Proiectul se încadrează în priorităţile şi obiectivele operaţionale ale Planului de 

Dezvoltare Locală; 

3 

2. Proiectele cuprind măsuri şi/ sau metode de protecţie a mediului (Proiectul care 

prevad investitii in surse de energie regenerabile) 

8 

3. Proiectele au un impact social pozitiv la nivelul teritoriului; 4 

4. Proiectele au ca rezultat creşterea nivelului de trai la nivelul teritoriului; 3 

5. Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt, mediu sau lung 

la nivelul teritoriului. 

3 

6 Proiecte ale caror beneficiari sunt constituti sub o forma asociativa sau sunt 

membri ai unei forme asociative recunoscut conform legislatiei in vigoare 

6 

 

Criterii selectie M 322.1 din PDL: 

Nr. 

crt 

Criteriu de selectie Punctaj 

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

investiţie similară; 

4 



2. Proiectele cuprind măsuri şi/ sau metode de protecţie a mediului (Proiectul care 

prevad investitii in surse de energie regenerabile) 

8 

3. Proiectele care se încadrează în obiectivele operaţionale ale Planului de 

Dezvoltare Locală a teritoriului acoperit de GAL; 

3 

4. Proiecte de investiţii în infrastructura socială  3 

5. Proiectele care deservesc întreaga comunitate; 3 

6. Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării patrimoniului 

cultural. 

2 

7. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituti sub o forma asociativa sau sunt 

membri ai unei forme asociative recunoscut conform legislatiei in vigoare 

6 

 

 

 

 

 

 

Criterii selectie M 322 din PNDR 

 



 



 



 



 



Punctaj minim 12 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL DECLARATIE BENEFICIAR PENTRU TOATE MASURILE 

ANTET BENEFICIAR 

 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul/a................................................., domiciliat/ă in ..........................., 

str............................, nr........, bl......., ap........., judeţul...................., posesor al CI/BI seria........, 

nr..........., CNP.............................................., in calitatea de ............................., reprezentant legal 

al................................................................ adresa sediu: localitatea .................., str. ..................., 

nr.......,bl........., ap.......... judeţul .................... ,  cod fiscal..........................., prin prezenta ne 

angajăm să raportăm  către GAL ______________________ toate plăţile aferente proiectului selectat, ce 

vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu 

privire la confirmarea plaţii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 

 
      
        

 Numele si prenumele 



Semnatura ……………………… 

 Ştampila 

 

Data: .................................. 


