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APEL DE SELECŢIE 

Măsura 41.421:Implementarea proiectelor de cooperare 
 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 41.421/2-13 – 29.11.2013 

Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI anunță lansarea, în perioada 28.10.2013 – 29.11.2013, a 
primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Sub-măsura 41.421 “ Implementarea proiectelor de 
cooperare” 

1. Data lansării apelului de selecție: 28.10.2013 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 29.11.2013, orele 14.30 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la 
sediul Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, din loc. Negreni, nr. 63, Comuna Negreni, jud. Cluj, de 
luni până vineri în intervalul orar 08.30 – 14.30. 

4. Fondul disponibil pentru Sub-măsura 41.421 este de 20.600 euro pentru acest apel de selecție. 

- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 20.600  
euro 

- Suma maximă a unui proiect poate fi 20.600 euro 

- Intensitatea sprijinului nerambursabil: până la 100% 

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin Măsura 41.421 este de 5.000 de Euro – 
această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 

5. Modelul de Declarație prin care beneficiarul se angajează sa raporteze către GAL toate plățile 
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este anexată la Apelul de 
Selecție. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la 
confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății. 

6. Modalitatea de anunțare a rezultatului procesului de selecție 

Selecția proiectelor va fi realizată de către Comitetul de Selecție, format din membrii Asociației GAL Poarta 
Transilvaniei. În ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum", 
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% 
din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.  

Beneficiarii vor fi notificați  atât în scris de către Asociația GAL Poarta Transilvaniei dacă proiectele au 
fost selectate sau nu, cât și prin publicarea unui Raport de Selecție Intermediar pe 
www.poartatransilvaniei.ro in data de 06.12.2013.   

Contestațiile privind rezultatele Raportului de Selecție Intermediar vor fi depuse, în termen de 5 
zile lucrătoare de la primirea Notificării, respectiv pana la data de 13.12.2013, dar nu mai mult de 
7 zile lucrătoare de la afișarea pe site a Raportului de Selecție Intermediar, respectiv data de 

http://www.poartatransilvaniei.ro/
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17.12.2013. Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor 
care va emite și publica pe www.poartatransilvaniei.ro, Raportul de Contestații in termen de 3 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, respectiv data de 20.12.2013. 

Dacă nu există contestații în sensul că după primirea notificării solicitantul acceptă decizia luată 
de comitetul de selecție, Asociația GAL Poarta Transilvaniei poate oricând publica Raportul de 
Selecție Final.   

7. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului sunt menționate în Ghidul Solicitantului al Măsurii 41.421  disponibil pe site-ul 
Asociației GAL Poarta Transilvaniei (www.poartatransilvaniei.ro) şi www.apdrp.ro : 

Dosarul Cererii de Finanțare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanțare completată și 
documentele atașate acesteia, conform Listei Documentelor. Pentru mai multe informații consultați 
Ghidul solicitantului si manualul de procedura aferenta masurilor de servicii din cadrul măsurii 41.421. 

Lista documentelor: 
7.1  Acordul de cooperare semnat, ștampilat și datat de către toți partenerii proiectului de cooperare;  
7.2  Proiectul de cooperare (Acest document va avea atașat Foaia de capăt, însușita de elaborator prin 
semnătura si stampila); 
7.3 Proiectele tehnice şi Studiul de Fezabilitate (întocmite conform HG 28/09.01.2008) sau memoriile 
justificative, pentru fiecare investiţie, în funcţie de tipul acesteia şi de măsura din PNDR corespondenta;  
7.4 Document care atesta dreptul real principal asupra proprietății pe care se prevede realizarea unei 
investiții prin proiect: act de proprietate al solicitantului (contract de vânzare-cumpărare autentic şi înscris 
în Registrul Cărții funciare) sau, daca solicitantul nu este proprietar, contract de superficie sau contract 
de concesiune; 
7.5 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de reeșalonare a 
datoriilor către bugetul consolidat, daca este cazul;  
7.6 Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabila (obiective, tip de investiție, lista 
cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, 
pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabila în ultimii 3 ani, pentru 
aceleași tipuri de investiții;  
7.7 Raportul de selecție prin care a fost selectat proiectul de către GAL, daca proiectul este inclus în 
Planul de Dezvoltare Locala selectat sau Documentul prin care AM-PNDR a notificat GAL privind 
selecția proiectului daca proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare Locala; acest punct se referă la 
faza finală de selecție când proiectul se depune la OJPDRP.  
7.8 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finanţare);  
7.9 Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 
Înregistrare Fiscala, Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, etc.).  
7.10 Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 
Înregistrare Fiscala, Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, etc.);  
7.11 Declaraţie pe propria raspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanţarii;  
7.12 Copia actului de identitate a reprezentantului legal;  
7.13 Toate documentele solicitate în cadrul masurii din PNDR în care sunt încadrate fiecare dintre 

http://www.poartatransilvaniei.ro/
http://www.galzonasatmarului.ro/
http://www.apdrp.ro/
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componentele proiectului (se vor completa şi fişele de verificare a conformitaţii din cadrul masurii 
respective, pentru fiecare componenta);  
7.14 Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/ trezoreriei si ale contului 
aferent proiect FEADR (denumirea, adresa bancii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se deruleaza 
operaţiunile cu APDRP). 
 7.15 Beneficiarul va anexa un rezumat în care va detalia modul în care proiectul se încadrează în 
strategie și criteriile de selecție specifice pe care le îndeplinește.  
 

8. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

Criterii de eligibilitate privind proiectele de cooperare:  
 
8.1 Partenerii din cadrul proiectului sunt GAL-uri sau sunt entități organizate în conformitate cu 
abordarea LEADER.  
Toți partenerii proiectului de cooperare trebuie să fie GAL-uri sau entități organizate în conformitate cu 
abordarea LEADER. Entitățile 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 să aibă un rol activ în 
dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de inițiativa locală, 
microregiuni și alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanțate prin Axa 4 din FEP) ți recunoscute de 
statul membru. Aceasta descriere a partenerilor trebuie sa se regăsească în capitolul A al proiectului de 
cooperare.  

8.2 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 fiecarui 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.  

8.3 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 rurala dintr-
un stat membru UE. În cadrul proiectului trebuie să se regăsească datele contractului de finanțare 
încheiat între acesta și APDRP sau Autoritatea Contractanta 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, daca proiectul este coordonat de un GAL din alt 
stat membru, va fi anexată o adresă în original, semnata și ștampilată (după caz) de către Autoritatea 
Contractantă din statul respectiv, prin care se confirmă ca acest GAL este finanțat în cadrul Axei 



 
 

4  

  

 

LEADER și care va conține datele de identificare ale contractului de finanțare (titlu, număr, data 
încheierii, data expirării). Adresa va fi însoțita de traducerea autorizată a acesteia.  

8.4 Proiectul de cooperare este selectat de GAL sau de AM PNDR;  
Înainte de depunerea cererii de finanțare, proiectul trebuie să treacă 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.  

8.5 Activitățile (componentele) trebuie să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR și 
să fie încadrate corespunzător. Corespondența activităților (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 
(componenta) 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 organizație care 
nu se regăsește printre tipurile de beneficiari eligibili ai Măsurii 123, nu va putea primi finanțare pentru o 
componenta de investiții care corespunde obiectivelor Măsurii 123. Componentele proiectului (investițiile 
/ serviciile) prevăzute la capitolul 4 din bugetul indicativ trebuie să fie eligibile conform prevederilor 
măsurii de finanțare pe care se încadrează componentele proiectului. Pentru fiecare componenta a 
proiectului de cooperare va fi atașată documentația aferenta 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 finanțare va cuprinde formularul E.1.1 LC 
specific Măsurii 421 la care se adaugă, pentru fiecare obiectiv de investiții inclus în proiect și care se 
regăsește într-o măsura PNDR, toate anexele aferente măsurii respective.  

8.6 Suma solicitata se încadrează în limita financiară maximă stabilită (200.000 euro co-finanțare 
publică), iar valoarea totala a proiectului nu va depăși 400.000 euro) Valoarea rezultata prin însumarea 
ajutorului public nerambursabil al componentelor prevăzute la capitolul 4 din bugetul indicativ și suma 
cheltuielilor eligibile ale capitolelor 1-3, la care se adaugă valoarea actualizării cheltuielilor eligibile, 
reprezintă co-finanțarea publica și nu trebuie sa depășească în total 200.000 euro.  

8.7 Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locala al GAL  

8.8 Bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL  
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8.9 Partenerii și-au definit și asumat rolurile ți responsabilitățile, precum și contribuțiile financiare în 
cadrul Acordului de Cooperare  

8.10 Cheltuielile aferente solicitantului vor fi efectuate pe teritoriul 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  

8.11 Contribuția fiecărui partener la finanțarea proiectului este de cel puțin de 50% din media stabilita 
prin împărțirea valorii totale a proiectului la numărul de parteneri Valoarea totală fără TVA a cheltuielilor 
aferente fiecărui partener în cadrul proiectului, prezentata la capitolul 6 al acordului de cooperare, este 
de cel puțin 50% din valoarea mediei calculate împărțind valoarea totala fără TVA a proiectului la 
numărul de parteneri. Exemplu: Pentru un proiect a cărui valoare totală eligibilă fără TVA este de 300 
000 euro, care are 3 parteneri, media valorii pe partener este de 100 000 euro. Proiectul este eligibil 
daca cheltuielile fără TVA aferente fiecărui partener reprezintă cel puțin 50 000 euro (adică 50% din 
media de 100 000 euro).  

8.12 Obiectivele, activitățile și rezultatele propuse prin proiect presupun mai mult decât simplul schimb 
de experiența între organizațiile partenere. Partenerii trebuie să prevadă activități (secțiunea c.1 a 
proiectului de cooperare), care sa conducă la realizarea unor rezultate (secțiunea c.3 a proiectului de 
cooperare) ce presupun mai mult decât schimb(uri) de experiența între diferite organizații.  
 

9. Pentru conformitatea Cererii de Finanțare se va verifica: 

 dacă este corect completată 

 dacă este prezentată în format tipărit şi electronic 

 documentele justificative solicitate sunt prezente în trei exemplare: un original si două copii, 
verificându-se valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant. 

IMPORTANT! În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de forma, proiectul nu este 
considerat neconform. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanțare care sunt 
descoperite de experții verificatori ai GAL POARTA TRANSILVANIEI şi Serviciului Verificare Cereri de 
Finanţare (SVCF) de la OJPDRP, cu ocazia verificarii conformitaţii si care pot fi corectate si semnate de 
catre acestia din urma în prezenţa solicitantului, pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în 
documentele justificative anexate Cererii de Finanţare (exemplu: date de identificare ale solicitantului 
scrise incorect). 

Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria raspundere situatie in care proiectul este 
declarat neconform. 

Dupa evaluarea conformitaţii Dosarului Cererii de Finanţare solicitantul este înstiinţat de catre expertul 
verificator daca acesta este conform sau daca nu i se vor explica cauzele neconformitaţii. 

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunostinţa prin semnatura data pe fisa de verificare a conformitaţii. 
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Aceeași Cerere de Finanţare poate fi declarata neconforma de maximum doua ori pentru aceeasi 
licitaţie de proiecte. 

Dupa verificarea conformitaţii Cererii de finanţare, pot exista doua situaţii: 

 Cererea de Finanţare este declarata neconforma; 

 Cererea de Finanţare este declarata conforma; 

Daca Cererea de Finanţare este declarata conforma, se trece la urmatoarea etapa de verificare. 

Verificarea CONDIŢIILOR MINIME de acordare a sprijinului 

Verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului, se efectueaza de catre: 

OJPDRP şi GAL POARTA TRANSILVANIEI pentru toate Cererile de Finanţare; 

APDRP - nivel central - pentru Cererile de Finanţare verificate prin sondaj. 

Verificarea condiţiilor minime se realizează pe baza documentaţiei conforme depuse de solicitant 
şi constă în: 

 verificarea eligibilitaţii solicitantului 

 verificarea documentelor justificative anexate Cererii de Finanţare; 

 evaluarea criteriilor de selecţie. 

ATENŢIE! Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) şi GAL POARTA 
TRANSILVANIEI poate solicita documente (altele decât cele obligatorii) sau informaţii suplimentare în 
etapa de verificare a eligibilitaţii proiectului, daca se constata ca este necesar. În etapa de selecţie a 
proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare. 

La verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului la nivel OJPDRP şi GAL POARTA 
TRANSILVANIEI, în situaţia în care sunt condiţii care necesita lamuriri suplimentare, expertul evaluator 
poate cere informaţii suplimentare.  

În urma verificarii Dosarului Cererii de Finanţare pot exista doua situaţii: 

 proiectul este neeligibil; 

 proiectul este eligibil si are un punctaj. 

10. Tipuri de actiuni eligibile: 

 pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, 
seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente; 

 investiţii pentru implementarea proiectelor comune; 

 proiecte comune de instruire. 

 
11. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL Poarta Transilvaniei 
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Proiectele prin care se solicita finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie,  în baza căruia 
fiecare proiect este punctat, ţinând seama de criteriile naţionale şi locale de selecţie. 

Criterii de selecţie ale PNDR şi GAL Poarta Transilvanieipe Sub-măsura 41.421 

Nr.crt.  Criterii de selectie naționale  Punctaj propus 

1  Implica mai mult de doua GAL-uri din România  5 

2  Implica un GAL din alt stat membru cu experiena LEADER +  5 

3  Includ activități inovative  15 

4  Combină obiectivele din diferite axe ale PNDR  10 

5  Se adresează fermierilor de semi-subzistena  15 

6  Se adresează tinerilor din zona rurala  20 

7  Respecta normele de mediu  15 

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

10 

 Criterii de selectie specifice GAL   

1 Se adresează fermierilor de semi-subzistena 5 

 TOTAL  100 

Punctaj minim realiza sub care niciun proiect nu va fi finanţat: 30 puncte 

Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei 
sesiuni, Comitetul de selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selecţia se face în 
ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim şi 
suma alocată. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a 
proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele minime de conformitate şi eligibilitate 
menţionate în Fișa Măsurii, Ghidului Solicitantului și Apelul de Selecție, aferente fiecărei măsuri. Pentru 
a fi selectat pentru finanțare proiectul trebuie să depășească punctajul minim prevăzut pentru fiecare 
măsură, conform criteriilor de selecție locale. 

12. Data și modul de anunțare a rezultatelor 

După finalizarea procesului de selecție beneficiarii vor fi notificați  atât în scris de către Asociația GAL 
Poarta Transilvaniei dacă proiectele au fost selectate sau nu, cât și prin publicarea unui Raport de 
Selecție Intermediar pe www.poartatransilvaniei.ro, in data de 06.12.2013.   

Contestațiile privind rezultatele Raportului de Selecție Intermediar vor fi depuse, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea Notificării, respectiv data de 13.12.2013 dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de 
la afișarea pe site a Raportului de Selecție Intermediar, respectiv data de 17.12.2013. Contestațiile 
primite vor fi analizate de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor care va emite și publica pe 
www.poartatransilvaniei.ro, Raportul de Contestații in termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere a contestațiilor, respectiv data de 20.12.2013 

http://www.poartatransilvaniei.ro/
http://www.poartatransilvaniei.ro/
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Dacă nu există contestații în sensul că după primirea notificării solicitantul acceptă decizia luată de 
comitetul de selecție, Asociația GAL Poarta Transilvaniei poate oricând publica Raportul de Selecție 
Final. 

13. Datele de contact ale GAL Poarta Transilvaniei unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

ASOCIAŢIA GAL POARTA TRANSILVANIEI 
Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj 
Tel/fax: 0364802323 
e-mail: office@poartatransilvaniei.ro 
www.poartatransilvaniei.ro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexă 
 
 

DECLARAŢIE 
 

mailto:office@poartatransilvaniei.ro
http://www.poartatransilvaniei.ro/
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Date de identificare a beneficiarului  

Numele prenumele/Denumirea solicitantului :…………………………………………..  

Statutul juridic ………………………………………………………………........................ 

Date personale (reprezentant legal)  

Nume:…………………………………………………………………………………………..  

Prenume:……………...………………………………………………………………………. 

Funcția reprezentantului legal: …………………………...............................................  

Adresa (domiciliul sau sediul social) .................................................................... .........,  

cod poştal ..............Telefon ......................... Fax ........................  

E-mail ...........................................................  

Beneficiarul declară pe propria răspundere că se angajează să raporteze către GAL Poarta Transilvaniei 

toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se 

va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în 

maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.  

Numele ..............................  

Funcţia ...............................  

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului...........................  

Data semnării ......................... 


