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Data publicării: 05.11.2013 
 

 

APEL DE SELECȚIE 
 

GAL Someș Transilvan anunţă lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru 

Măsura 41.421  „Implementarea proiectelor de cooperare” 

 în perioada 05.11.2013 – 15.12.2013 
 

NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL SESIUNII CERERII DE PROIECTE:   Măsura 41.421 –  05.11.2013 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:     05.11.2013 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:     15.12.2013 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:  Biroul GAL Someș Transilvan, din Localitatea 

Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 446 în 

intervalul orar 09:00-14:00 și vineri 09:00-12:00. 

FONDUL DISPONIBIL PENTRU ACEASTĂ SESIUNE: Fondurile disponibile pentru Măsura 41.421 în 

această sesiune sunt de 23 173€. 

SUMA MAXIMĂ nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanțarea unui proiect și intensitatea sprijinului: Valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce 

poate fi acordată unui proiect este de 23 173 €. 

         Suma maxima a unui proiect poate fi  400 000 €. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil:     până la 100% 

 
 
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 41.421  este de 5.000 de Euro – această sumă 
reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 
 
MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului 
selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat mai jos:  



 

                              
2 

 

 

DECLARAȚIE 

Subsemnatul ........................................................................................, domiciliat în ..........................................., 

posesor al BI/CI/PASS seria ................. nr .....................eliberat la data ................... de .................................., 

CNP ..........................    ....................., in calitate de Reprezentant Legal al .............................................. 

(numele Beneficiarului cu elementele de identificare), având calitatea de Beneficiar al Contractului de 

Finanţare nr.................................................., pentru proiectul ............................................................... 

................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................., 

declar pe propria raspundere, ca voi raporta către GALSomeș Transilvan toate plăţile aferente proiectului 

selectat ce vor fi efectuate de APDRP. 

Raportarea voi face după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plăţii, în maxim 5 zile 

lucrătoare de la data efectuării plăţii.  

 

Reprezentant Legal  

Numele și prenumele ................................................. .....................  

 

Data.......................................  

Semnătura/ștampila .............................................  

 
 

COMPONENTA COMITETULUI DE SELECTIE 

Comitetul de selectie al proiectelor este format din membrii titulari în număr total de 13 persoane (4 persoane din 

sectorul civil/ ONG , 6 persoane din sectorul public și 3 persoane din sectorul privat, totodată sunt prevăzuți 13 membrii 

supleanți, care respectă numărul de persoane din domeniile civil/public si privat. 

 

MODALITATEA DE DESFASURARE A SELECTIEI 

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galsomestransilvan.ro şi la sediul GAL .  

 

 

Beneficiarii eligibili pentru finanțare în cadrul măsurii 421 din cadrul PNDR sunt: 
Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, 

dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei 
submăsuri; 
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Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, 
dobândirea de competențe și animarea teritoriului”, care are încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei 
sub-măsuri. 
Eligibilitatea partenerilor de cooperare 
Acțiunile de cooperare sunt eligibile numai atunci când cel puțin un partener reprezintă un GAL finanțat din axa LEADER. 
Toate parteneriatele care vor implementa proiectul de cooperare reprezintă GAL-uri sau sunt organizate în conformitate 
cu abordarea LEADER. Parteneriatele organizate în conformitate cu abordarea LEADER sunt parteneriatele public-private 
selectate în cadrul Axei 3, conform art. 59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau oricare alte grupuri rurale 
organizate după metoda LEADER (grupuri locale care sa aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza 
parteneriatului actorilor locali, grupuri de inițiativă locală, micro-regiuni și alte parteneriate de tip LEADER, grupuri 
finanțate prin Axa 4 din FEP) și recunoscute de statul membru. Această descriere a partenerilor trebuie să se regăsească 
în capitolul A al proiectului de cooperare. 
Partenerii din cadrul proiectului sunt:  

 GAL selectat de AM PNDR sau de autoritățile competente din alte State Membre; 

 entitate publică sau privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER din zona acoperită de un 
GAL din România sau dintr-un alt Stat Membru (eligibilă pentru finanțare din PNDR va fi doar organizația 
din România); 

 entitate publică sau privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER, care nu funcționează într-
un teritoriu acoperit de un GAL din România sau dintrun alt Stat Membru (existența acestui tip de 
partener asigură eligibilitatea proiectului, dar partenerul însuși nu este eligibil pentru finanțare din 
Măsura 421); 

 entitate publică sau privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER dintr-o țară terță (existența 
acestui tip de partener asigură eligibilitatea proiectului, dar partenerul însuși nu este eligibil pentru 
finanțare din Măsura 421). 

Criterii de eligibilitate privind proiectele de cooperare: 
 

1. Partenerii din cadrul proiectului sunt GAL-uri sau sunt entităţi organizate în conformitate cu abordarea LEADER. 
Toţi partenerii proiectului de cooperare trebuie să fie GAL-uri sau entităţi organizate în conformitate cu abordarea 
LEADER. Entităţile organizate în conformitate cu abordarea LEADER sunt parteneriatele public-private selectate în cadrul 
Axei 3, conform art. 59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau oricare alte grupuri rurale organizate după metoda 
LEADER (grupuri locale care sa aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor 
locali, grupuri de inițiativă locală, microregiuni și alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanțate prin Axa 4 din FEP) și 
recunoscute de statul membru. Această descriere a partenerilor trebuie să se regăsească în capitolul A al proiectului de 
cooperare. 
 

2. Proiectul este elaborat și va fi implementat în comun; 
Proiectul de cooperare este elaborat în comun dacă fiecare partener a contribuit financiar la realizarea proiectului și 
dacă responsabilul de proiect al fiecărui partener a semnat foaia de capăt a proiectului. 
Proiectul va fi implementat în comun dacă fiecare dintre parteneri contribuie în cadrul proiectului atât la implementarea 
acțiunilor comune concrete, cât și la celelalte activități ale proiectului (inclusiv logistică). De asemenea, fiecare partener 
va trebui să aibă o contribuție financiara în cadrul proiectului. 
Proiectul de cooperare trebuie să fie semnat de echipa care l-a elaborat, care trebuie să cuprindă cel puțin câte un 
responsabil de proiect din partea fiecărui partener. 
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3. Coordonatorul este un GAL finanțat prin axa LEADER; 

Coordonatorul trebuie să fie un GAL finanțat prin axa LEADER, iar descrierea acestuia se va regăsi în cadrul capitolului A 
din proiectul de cooperare. Acesta trebuie să fie un Grup de Acțiune Locală finanțat prin intermediul Axei 4 LEADER din 
PNDR sau prin intermediul unui program de dezvoltare rurală dintr-un stat membru UE. În cadrul proiectului trebuie să 
se regăsească datele contractului de finanțare încheiat între acesta și APDRP sau Autoritatea Contractantă din statul 
membru respectiv (titlu, număr, data încheierii, data expirării), precum și datele de contact ale Autorității Contractante 
care poate da referințe privind contractul de finanțare. De asemenea, dacă proiectul este coordonat de un GAL din alt 
stat membru, va fi anexată o adresă în original, semnată și ștampilată (după caz) de către Autoritatea Contractantă din 
statul respectiv, prin care se confirmă că acest GAL este finanțat în cadrul Axei LEADER și care va conține datele de 
identificare ale contractului de finanțare (titlu, număr, data încheierii, data expirării). Adresa va fi însoțită de traducerea 
autorizată a acesteia. 

4. Proiectul de cooperare este selectat de GAL sau de AM PNDR; 
Înainte de depunerea cererii de finanțare, proiectul trebuie să treaca prin procesul de selecție organizat: 

- fie de GAL-ul beneficiar sau de către GAL-ul de care aparține beneficiarul, dacă proiectul se regăsește în Planul 
de Dezvoltare Locala al GAL; 

- fie de catre AM PNDR, în situația în care proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare Locala al GAL. 
5. Activitățile (componentele) trebuie să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR și să fie 

încadrate corespunzător.  
Corespondența activităţilor (componentelor) cu una sau mai multe măsuri din FEADR/PNDR se va evidenția în 
descrierea acțiunilor de la capitolul D, capitolul E și în bugetul indicativ din proiectul de cooperare. Toate 
componentele proiectului evidențiate la capitolul 4 din bugetul indicativ trebuie să corespundă măsurilor din 
FEADR/PNDR. 
Astfel, fiecare activitate (componentă) trebuie să fie încadrată pe o măsură din FEADR/PNDR. Componentele sunt 
corect încadrate atunci când obiectivele, tipul investiției / serviciului, tipul de beneficiar și cheltuielile eligibile ale 
acestora, descrise la capitolele C și D ale proiectului, sunt la fel cu cele ale măsurii corespondente. 
Proiectele de cooperare care includ componente care corespund măsurilor din axele 1 – 3 din PNDR vor trebui să 
respecte prevederile fișelor măsurilor în care acestea se încadrează, atât în ceea ce privește acțiunile eligibile, 
intensitatea sprijinului și categoriile eligibile de beneficiari. De exemplu, un GAL, care este un tip de organizaţie care 
nu se regăseşte printre tipurile de beneficiari eligibili ai Măsurii 123, nu va putea primi finanţare pentru o 
componentă de investiţii care corespunde obiectivelor Măsurii 123. 
Componentele proiectului (investițiile ) prevăzute la capitolul 4 din bugetul indicativ trebuie să fie eligibile conform 
prevederilor măsurii de finanțare pe care se încadrează componentele proiectului. 
Pentru fiecare componentă de investiții a proiectului de cooperare va fi atașată documentația aferentă acesteia, 
respectiv proiectele tehnice și studiul de fezabilitate sau memoriile justificative pentru fiecare investiție, în funcție 
de tipul acesteia și de măsura din PNDR corespondentă. 
De asemenea, cererea de finanţare va cuprinde formularul E.1.1 LC specific Măsurii 421 la care se adaugă, pentru 
fiecare obiectiv de investiții inclus în proiect şi care se regăsește într-o măsură PNDR, toate anexele aferente măsurii 
respective 

 
6. Suma solicitata se încadreaza în limita financiară maximă stabilită (200.000 euro co-finanțare publică), iar 

valoarea totala a proiectului nu va depăși 400.000 euro)  
7. Obiectivele proiectului se încadreaza în Planul de Dezvoltare Locala al GAL 
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8. Bugetul proiectului se încadreaza în Planul Financiar al GAL 
 

9. Partenerii și-au definit și asumat rolurile ți responsabilitățile, precum și contribuțiile financiare în cadrul 
Acordului de Cooperare 

 
10. Cheltuielile aferente solicitantului vor fi efectuate pe teritoriul sau sau pe teritoriul GAL-ului de care aparține, cu 

excepția transportului, cazării, diurnei/mesei și a taxelor de participare la evenimente în afara teritoriului GAL 
11. Contribuția fiecărui partener la finanțarea proiectului este proporțională cu participarea sa la activitățile 

proiectului 
12. Obiectivele, activitățile și rezultatele propuse prin proiect presupun mai mult decât simplul schimb de 

experiența între organizațiile partenere.  
13. Partenerii trebuie să prevadă activități (secțiunea c.1 a proiectului de cooperare), care să conducă la realizarea 

unor rezultate (secțiunea c.3 a proiectului de cooperare) ce presupun mai mult decât schimb(uri) de experiență 
între diferite organizații. 

Atât în proiectul de cooperare cit și în Cererea de Finanțare, solicitantul trebuie sa prezinte activitățile propuse prin 
proiect și o justificare privind necesitatea și eficienta lor legate de realizarea obiectivelor proiectului: 

- se vor prezenta cerințele privind calificarea profesionala a experților din proiect față de activitățile propuse, și 
se vor preciza documentele justificative prin care aceștia sa răspundă acestor cerințe. 
- se va preciza numărul de experți prevăzuți pentru aceste activități, justificând în ce măsura numărul lor este 
corelat cu gradul de complexitate al activității respective din proiect ; 
- se va preciza alocarea de timp pentru activitățile proiectului, funcție de gradul de complexitate și de alocarea 
de resurse umane care le implica. 
- se va urmări ca activitățile proiectului sa fie corelate cu rezultatele preconizate a se obține. 
 

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate 

cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, 

aferente măsurii respective: 

 

Cererea de finanţare ce cuprinde formularul E.1.1 LC specific Măsurii 421 la care se adaugă, pentru fiecare 
obiectiv de investiții inclus în proiect şi care se regăsește într-o măsură PNDR, toate anexele aferente măsurii 
respective. 

1. Acordul de cooperare semnat, ștampilat și datat de căre toți partenerii proiectului de cooperare; 

2. Proiectul de cooperare (Acest document va avea ataşată Foaia de capăt, însuşită de elaborator prin 
semnătură şi ştampilă);  

3. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante şi graficul de reeşalonare a datoriilor 
către bugetul consolidat, dacă este cazul. 
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4. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investiţie, lista 
cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, 
pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă în ultimii 3 ani, 
pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

5. Raportul de selecție prin care a fost selectat proiectul de către GAL, daca proiectul este inclus în Planul 
de Dezvoltare Locală selectat sau Documentul prin care AM-PNDR a notificat GAL privind selecția 
proiectului daca proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare Locală; 

6. Declarație pe propria răspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finanțare); 

7. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 
Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.). 

8. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 
Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.). 

9. Declarație pe propria răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării (Anexa 2 la Cererea 
de Finantare); 

10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal; 

11. Toate documentele solicitate în cadrul măsurii din PNDR în care sunt încadrate fiecare dintre 
componentele proiectului 

12. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent 
proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează 
operaţiunile cu APDRP). 

13. Fundamentarea bugetului corelat cu activitățile și rezultatele proiectului 

14. Proiectele tehnice și Studiul de Fezabilitate (întocmite conform HG 28/09.01.2008) sau memoriile 
justificative pentru fiecare investiție, în funcție de tipul acesteia și de măsura din PNDR corespondentă; 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL (descrierea criteriilor de selecţie şi punctajul acordat 

pentru fiecare criteriu.) 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fișa 

Măsurii și în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să 

depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform criteriilor de selecție locale. 

Procesul de Selecție se va face la sfârșitul sesiunii de primire a proiectelor. Se va face publicarea Raportului al 

Comitetului de Selecție pe pagina web www.galsomestransilvan.ro.  

http://www.galsomestransilvan.ro/
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GAL Someș Transilvan îi va notifica în scris în termen de 3 zile şi prin intermediul paginii web pe toţi solicitanţii privind 

rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL “Someș Transilvan”. Contestațiile 

privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Someș Transilvan în termen de 5 zile de la data primirii 

notificării. După verificarea contestațiilor depuse se va emite Raportul Comisiei de contestații, care se va publica pe 

pagina web www.galsomestransilvan.ro. 

Criterii de selecție măsura 41.421 

Criterii de selectie naționale Punctaj 

1 Implica mai mult de doua GAL-uri din România 20 

2 Implica un GAL din alt stat membru cu experiena LEADER + 20 

3 Includ activități inovative 0 

4 Combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 1 

5 Se adresează fermierilor de semi-subzistena 0 

6 Se adresează tinerilor din zona rurala 16 

7 Respecta normele de mediu 0 

8 
Care urmăresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor 
avea ca beneficiari grupuri de producatori, asociatii, parteneriate, etc. 1 

Criterii de selectie specifice GAL  

1 Se adresează fermierilor de semi-subzistenţă 10 

2 Sunt amplasate în zone defavorizate 1 

3 Se adresează unor probleme de mediu 1 

4 Cuprinde acțiuni inovative 30 

Total 100 

Punctaj minim 0 

 

DATA ȘI MODUL de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de 

Selecție) 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Someș Transilvan va publica pe pagina 

proprie de web Raportul de Selecție Intermediar și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de 

evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL 

Someș Transilvan. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Someș Transilvan în baza unei proceduri interne 

proprii (Regulament de funcționare Comisie de selecție si Comitet de Contestații GAL Someș Transilvania) 

După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în termen de 5 zile Comitetul de 

Selecție GAL Someș Transilvan va întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate. 

http://www.galsomestransilvan.ro/
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ANUNTAREA REZULTATELOR 

 Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după 
elaborarea Raportului de Selecţie Intermediar de către GAL , primirea contestațiilor si soluționarea acestora, 
elaborarea si publicarea Raportului Comisiei de Soluționare a Contestațiilor prin intermediul paginii de internet 
www.galsomestransilvan.ro precum şi notificarea în scris a solicitanților a căror proiecte au fost declarate 
eligibile. 

 Anunţarea rezultatelor finale se va realiza prin intermediul paginii de internet www.galsomestransilvan.ro. pe 

site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 

zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor 

DATELE DE CONTACT ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

GAL Someș Transilvan 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr.446, Bonțida, Jud. Cluj 

Tel: +4 0264 262 003  

E-mail: contact@galsomestransilvan.ro 

http://www.galsomestransilvan.ro/
mailto:contact@galsomestransilvan.ro

