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A N U N Ț   
privind lansarea sesiunii 1/2012 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii: 

3.2.A – Consolidarea și renovarea instituțiilor sociale de bază  
aflate în stare de degradare 

conform priorităților descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului omogen   
Poarta Almăjului, implementată de Grupul de Acțiune Locală Asociația Poarta Almăjului 

 

Data publicării: 4 Octombrie 2012 

Număr de referință al sesiunii 
pentru selecția proiectelor 

M41/01/2012-14.12.2012 

Data de lansare a apelului de 
selecție 

22.10.2012 

Data limită de depunere a 
proiectelor♣ 

14.12.2012 

Locul și intervalul în care pot 
fi depuse proiectele 

Apelul este deschis în perioada 22.10.2012-14.12.2012. 
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de 
cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 
14.12.2012, ora 12:00. 

Proiectele se depun la sediul Asociației Poarta 
Almăjului din Județul Caraș Severin, Comuna 
Iablanița, Sat Petnic, Numărul 1, în intervalul 
22.10.2012-14.12.2012, de luni până vineri, între 
orele 10:00-15:00, cu excepția zilei de vineri, 
14.12.2012, când depunerea este posibilă până la ora 
12:00. 

Depunerea proiectelor se realizează de către 
reprezentantul legal al Solicitantului, sau de către 
un împuternicit al acestuia, pe baza unei procuri 
notariale eliberată în acest sens. 

                                                
♣ Data limită de depunere a proiectelor poate fi prelungită, în funcție de numărul proiectelor depuse, acest lucru 

urmând a fi comunicat cel mai târziu cu 24 de ore înainte de închiderea programată a sesiunii 
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Proiectele primite prin curier, sau prin orice alte 
mijloace care nu sunt menționate mai sus vor fi 
returnate, fără a intra în procesul de evaluare. 

Alocare financiară 
Fondurile alocate pentru Măsura 3.2.A au o valoare de 
400.000 Euro. 

Valori minime și maxime ale 
finanțării 

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi 
acordată unui proiect este cuprinsă între 5.000 Euro și 
40.000 euro.  

Valoarea maximă a unui proiect este de 80.000 
euro.  

Proiectele care nu respectă aceste valori vor fi 
declarate neeligibile. 

Modalitatea de accesare 

Accesarea finanțării se va realiza în conformitate cu 
prevederile GHIDULUI SOLICITANTULUI, 
disponibil pe site-ul www.poartaalmajului.ro, 
meniul Apeluri Proiecte, submeniul Accesare 
Fonduri. 

Prevederile Ghidului Solicitantului sunt obligatorii. 

Beneficiarii au obligația de a completa prevederile 
Ghidului Solicitantului pentru Măsura 3.2.A. cu 
prevederile Ghidului Solicitantului pentru Măsura 
322 a PNDR, componentele a,b și c, disponibil pe site-
ul www.apdrp.ro., precum și cu anexele acestuia și cu 
alte documente care fac referire la Măsura 3.2.2. 
finanțată prin PNDR. 

Teritoriul GAL 

Teritoriul GAL este delimitat de raza teritorială a 
localităților Iablanița, Mehadia, Cornea, 
Lăpușnicel, Bozovici, Cornereva, Mehadica, 
Domașnea, Luncavița, Topleț, Prigor, Băile 
Herculane, din Județul Caraș-Severin și Padeș din 
Județul Gorj (inclusiv satele aparținătoare) 

Documente necesare Documentele necesare depunerii proiectelor se 
regăsesc pe site-ul www.poartaalmajului.ro. 



 

 
GAL Asociația Poarta Almăjului  
Comuna Iablaniţa, Sat Petnic, Numărul 1, Judeţul Caraş – Severin Cod Poştal: 327237                           3 
Web: www.poartaalmajului.ro, E-mail: poartaalmăjului@yahoo.com  

 

Suplimentar, solicitanții au obligația de a consulta în 
permanență site-ul www.apdrp.ro, pentru a respecta 
cea mai recentă variantă a Ghidului Solicitantului 
pentru Măsura 3.2.2 și anexele aferente acestui ghid. 

Cerințe minime de 
conformitate 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în 
prioritățile strategice incluse în Planul de 
Dezvoltare Locală a teritoriului Poarta Almăjului, 
disponibil pe site-ul www.poartaalmajului.ro. 

Solicitantul trebuie să respecte condițiile de 
conformitate menționate în cadrul Ghidului 
Solicitantului aferent Măsurii 3.2.A, 
(www.poartaalmajului.ro), respectiv aferent 
Măsurii 3.2.2 (www.apdrp.ro). 

Solicitantul trebuie să respecte condițiile de 
conformitate menționate în cadrul Fișei Măsurii 
3.2.A, (www.poartaalmajului.ro). 

Cerințe minime de 
eligibilitate 

Solicitantul trebuie să respecte condițiile de 
eligibilitate menționate în cadrul Ghidului 
Solicitantului aferent Măsurii 3.2.A, 
(www.poartaalmajului.ro), respectiv aferent 
Măsurii 3.2.2 (www.apdrp.ro). 

Solicitantul trebuie să respecte condițiile de 
eligibilitate menționate în cadrul Fișei Măsurii 3.2.A, 
(www.poartaalmajului.ro). 

Restricții și limitări 

Proiectele vor fi eligibile numai dacă sunt 
implementate în teritoriul acoperit de Grupul de 
Acțiune Locală Asociația Poarta Almăjului. 

NU sunt eligibile proiectele pentru crearea și 
modernizarea infrastructurii fizice de bază 
(drumuri, poduri, etc.) 

Componența Comitetului de 
Selecție 

Comitetul de Monitorizare și Selecție a Proiectelor 
este alcătuit din: 

• Victor TERTELEACĂ – Președinte Asociația 
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Poarta Almăjului; 
• Nicușor VASILESCU – Primar Orașul Băile 

Herculane; 
• Tima LUPINCA – RĂDUȚĂ – Administrator 

S.C. Tim-Ios – S.R.L.; 
• Petru RĂUȚI – Administrator S.C. Răuți 

Company – S.R.L.; 
• Mioara PITIC – Administrator S.C. Classic Pit – 

S.R.L.; 
• Teodor BOSIOC – Administrator  S.C. 

Triderma 2003 – S.R.L.; 
• Ionela LUCA-ȚUHAȘU – Administrator S.C. 

Ionelacom – S.R.L.; 
• Cristian – Constantin COSTEA – 

Administrator S.C. Milky Way Company – 
S.R.L.; 

• Cristian VIERICIU – Administrator S.C. Ireups 
– S.R.L.; 

• Iancu – Marius CĂPRIORU-ERIMESCU – 
Președinte Fundația Culturală “Craina 
Bănățeană”; 

• Irmi FUSARIU – Președinte Asociația pentru 
Ajutor Comunitar AWOHELMTOP 

Evaluarea proiectelor 
Evaluarea proiectelor va fi efectuată de evaluatori 
independenți, atent selecționați în baza criteriilor de 
competență profesională. 

Modalitatea de desfășurare a 
selecției 

Procedura de selecție va fi afișată pe site-ul 
www.poartaalmajului.ro anterior datei de închidere 
a apelului de selecție. 

Comunicarea rezultatelor 

Comunicarea rezultatelor evaluărilor pentru aplicațiile 
depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după 
aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de 
Selecție, prin notificarea individuală a beneficiarilor și 
prin afișarea rezultatelor pe site-ul 
www.poartaalmajului.ro. 
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Contestații 

Contestațiile privind rezultatele procesului de selecție 
vor fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea Notificării, la sediul Asociației Poarta 
Almăjului. 

Date de contact și informații 
suplimentare 

Website: www.poartaalmajului.ro 

E-mail: office@poartaalmajului.ro 

Telefon: 0762.648.520 

Fax: 0355.816.734 

Președinte: Victor TERTELEACĂ 
(victor.terteleaca@poartaalmajului.ro) 

Manager General: Andreea – Mirela DINU 
(andreea.dinu@poartaalmajului.ro) 

Manager Financiar: Maria – Eleonora VELȚĂNESCU 
(maria.veltanescu@poartaalmajului.ro) 

Secretar: Mihai – Adrian ROSTESCU 
(mihai.rostescu@poartaalmajului.ro) 

 


