
 
 

 
 

 
 

 

Asociaţia Valea Tutovei si Zeletinului 
Sediul social: Str. Metalurgiei nr.15, Barlad, Judetul 

Vaslui, CUI 30086586 

 
APEL SELECTIE M413.22- 

2/2013-15.08.2013 
 

Asociatia Valea Tutovei si Zeletinului anunta lansarea în perioada 15 IULIE 2013 – 15 AUGUST 2013 a 
celei de-a doua  sesiuni  de  cereri  de  proiecte  pentru Măsura 413.22  «Renovarea,   
dezvoltarea  satelor, îmbunătăţirea  serviciilor  de  bază  pentru  economia  şi  populaţia  rurală  şi  
punerea  în  valoare  a moştenirii rurale» 

 
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect  in cadrul axei 4 LEADER este 
de maxim 200.000 euro, iar suma maxima a unui proiect nu poate depasi valoarea de  400.000 Euro. 

Fondurile disponibile pe sesiune -   455.434  Euro 
Suma  maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect  in cadrul masurii este diferita in 
functie de tipul de beneficiar : 

- 5.500 Euro pentru beneficiari ONG-uri , asezaminte culturale , institutii de cult, persoane 
fizice sau juridice care administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes 
local; 

- 76.424 Euro pentru beneficiari comune ( Autoritati locale); 

- 200.000 Euro pentru beneficiari ADI-uri constituite din  2 UAT-uri din teritoriul Valea Tutovei 
si Zeletinului ; 

Suma minima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 5.000 Euro. 

Depunerea proiectelor  se va face zilnic  la sediul Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului ,din 
str.Metalurgiei ,nr. 15 judetul Vaslui, în intervalul orar 09:00 – 16:00. 

Solicitantul de finantare trebuie sa îndeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate  mentionate  în 
cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii in vigoare in momentul lansarii apelului de selectie (versiunea 4 ), 
disponibil gratuit pe site-ul  www.vtz.ro si  www.apdrp.ro 
Anexa 1 Crerea de finantare ( versiunea mai 2013) va fi insotita de documentele specificate din sectiunea E,, 
Lista documentelor specifice masurii” si declarația beneficiarului privind raportarea catre  Asociatia Valea  
Tutovei si Zeletinului,  a tuturor plaților ce vor fi efectuate de APDRP in cadrul proiectului  selectat,  
conform modelului postat pe pagina web www.vtz.ro 

 

Termenul limita de depunere a proiectelor este 15 august 2013, ora12.00. 
 

Procedura de selectie este afisata pe sit-ul  www.vtz.ro si se face in baza punctajelor acordate pe fiecare criteriu de 
selectie: 

 
 

Nr. 
 

CRITERIUL Documente care 
se verifica 

S1 Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru 
o investiţie similară; 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de 
solicitant. 

Indiferent de categoria de solicitant, în cazul  
proiectelor integrate, acest criteriu se va puncta în funcţie de 
acţiunea majoritară a 
proiectului. 
(10 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 

 
 

Bazele de date 
SAPARD/ FEADR 

S2 Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat împărţite astfel: 

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

10 pct 

- localitaţi cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%) 

9 pct 

- localitaţi cu grad de sărăcie scazut (rata sărăcie <40%) 

8 pct 
 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant. 

 

 
1, Lista cu  localitati 
rurale  din  regiunile 
cu  grad de saracie 
ridicat. (Anexa 11 la 
Ghidul Solicitantului) 

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


 
 

 
 

 
 

 

Asociaţia Valea Tutovei si Zeletinului 
Sediul social: Str. Metalurgiei nr.15,Barlad, Judetul 

Vaslui, CUI 30086586r 

 
S3 Proiectele  care  se  încadrează  într-o  strategie  de  dezvoltare  locală  sau 

judeţeană; 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de 
solicitant. 

Proiectul trebuie se incadrează în obiectivele strategiei locale 

Se acorda punctaj numai daca există, anexată, o adresa emisa de GAL Valea 

Tutovei si Zeletinului care sa confirme ca investitia se încadreaza în strategia 

de dezvoltare locală. 

(5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar 

 
 
 
 

 
24 

S4 Proiecte integrate de investiţii 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant 

(  0) 

 
1 

S5 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 finanţate din POS Mediu 

( 0 ) 

Notificare  standard 
privind rezultatele 
analizei  OI POS 
Mediu (cf Protocol) 

S6 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); 

 
( 0 ) 

 

 
1 

S7 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; 

 
( 0 ) 

 

 
1, 25, Lista cu indice 
de ariditate ridicat. 

S8 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; 

 
( 0 ) 

 
1, 26, Lista 
localitatilor 

vulnerabile la nitrati. 

S9 Proiecte de investiţii în infrastructura socială; 

- (15 dacă DA şi 0 dacă NU – pentru O.N.G. şi unităţi de cult) 

 
-  (20  daca  DA  si  0  daca  NU  –  pentru  comune  care  asigura 

functionarea   infrastructurii   sociale   in    parteneriat   cu   ONG- 

uri/unitati de cult) 

 
- (16  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune şi A.D.I.) 

 
 
 

 
1, 11.1, 28 



 
 

 
 

 
 

 

Asociaţia Valea Tutovei si Zeletinului 
Sediul social: Str. Metalurgiei nr.15 , Barlad, Judetul 

Vaslui, CUI 30086586 

 
S10 Proiectele   care   promovează   investiţii   în   scopul   

conservării specificului local şi a moştenirii culturale  
(arhitectura tradiţională, 
conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare 
festivaluri cu specific local etc)- (conservarea specificului local şi a 
moştenirii culturale) 
-  (10   dacă DA şi 0 dacă NU – pentru O.N.G.,   unităţi  de  
cult, asezaminte   culturale,   persoane   fizice   şi   juridice   
(exceptând 

comunele şi asociaţiile acestora legal constituite) 
 
-   (9  daca  DA  si  0  daca  NU-  pentru  comune  care   
asigura functionarea  obiectivului  investitiei  in  parteneriat  cu  

ONG-uri/ asezaminte culturale. 
 
- (8 dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune şi A.D.I.) 

 

 
 
 
 
 
 

1, 9, 11.1, 28 

  
TOTAL 

55 

 

 
 

Criterii de selectie locale 
 
 

 

Nr. 
 

CRITERIUL 
Documente care 

se verifica 
 

SGAL1 
Proiectul are caracter pilot 

Proiectul reprezinta un model de dezvoltare economica 

Proiectul are potential de multiplicare de catre alti beneficiari. 

(5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
1 

 

SGAL2 
Proiecte a caror beneficiari directi sunt forme asociative 

(15 dacă DA şi 0 dacă NU) 
1 

 

SGAL3 
Proiecte care prevad actiuni inovative 

(15 dacă DA şi 0 dacă NU) 
1 

 
SGAL4 

Proiecte care prevad actiuni de protectie a mediului/ conservare a 

patrimoniului natural 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

  
TOTAL 

 

45 

Punctaj minim: 6  puncte 
 

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse în cadrul acestei sesiuni se va  face 
dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Asociatia Valea Tutovei si Zeletinului si APDRP . 
Solicitantii  vor fi  notificati  în scris si prin intermediul paginii de internet  www.vtz.ro privind rezultatul evaluarilor 
si selectiei cererilor de finantare depuse . 

Regulamentul Comitetului de selectie si contestatie se regaseste pe site-ul asociatiei. 

Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri din mediul rural  din care: 

- 4 membri reprezentanti ai  sectorului privat si ai societatii civile. 

- 3 membri reprezentanti ai  sectorului public. 
Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 413.22 din cadrul Planului de Dezvoltare Locala 

al teritoriului  Valea Tutovei si Zeletinului  ( Băcani, Ciocani, Coroiesti, Gherghesti , Iana, Ibănesti, Ivesti, Perieni, 
Podu Turcului, Pogana, Pogonesti, Puiesti, Voinesti) sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI (versiunea 4 din 
iunie 2009)– disponibil GRATUIT pe site-ul www.vtz.ro si  www.apdrp.ro 

Date de contact pentru informații suplimentare: 

- la sediul Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului Str .Metalurgiei nr.15, Barlad judetul Vaslui 

- la tel:0730652397; 

http://www.vtz.ro/
http://www.vtz.ro/
http://www.apdrp.ro/
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- adresa de email: galvaleatutoveisizeletinului@vtz.ro 
- pagina de web a Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului www.vtz.ro 

- site –ul APDRP : www.apdrp.ro 
Variantele electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt 

disponibile la sediul GAL. 

mailto:galvaleatutoveisizeletinului@vtz.ro
http://www.vtz.ro/
http://www.apdrp.ro/

