
 

 

Data publicării: 07/2014 
”Asociaţia GAL – CONFLUENŢE NORDICE” 

Apel de selecţie proiecte 
 

Începând  cu data de 2 Iulie 2014 se lansează SESIUNEA DE DEPUNERE A 
PROIECTELOR NR. 5 PENTRU MASURA 41-421: 

 
M41-421 ” Implementarea proiectelor de cooperare” 

 
 
1. Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M41-
421/05/02.07.2014;  
 
2. Data lansării apelului de selecţie: 02.07.2014 
 
3. Data limită de depunere a proiectelor: 01.08.2014, ora 14.00 
 
4.  Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se 
depun la sediul Asociaţiei GAL – Confluenţe nordice, Oraş Gura Humorului, 
Strada Locotenent V. Marceanu, Nr. 22 Judeţul Suceava , la secretariatul GAL – 
Confluenţe Nordice, de luni până vineri inclusiv, în intervalul orar 10.00 – 
14.00,  în perioada 02.07.2014 – 01.08.2014. 

5.  Fondul disponibil nerambursabil pentru M41-421 care poate fi acordat 
pentru finanţarea proiectelor prin GAL este 20.000 euro, iar valoare maxima 
nerambursabilă pe proiect de  20.000 euro. 

Valoarea totală maximă a unui proiect: 400.000 euro. 

6.  Model de declaraţie: 
 
Solicitanţii care depun proiecte, vor ataşa  dosarului cererii de finanţare 
Declaraţia prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL 
Confluenţe Nordice toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi 
efectuate de APDRP către beneficiar, conform modelului :  
 
 

DECLARAŢIE pe propria raspundere a Beneficiarului de raportare către 
„GAL Confluenţe Nordice” 

 
 
Subsemnatul:..........................(Nume, prenume) in calitate de responsabil 
legal  

http://gal.confluentenordice.ro/


 

 

al.................................................(denumirea beneficiarului) posesor al 
BI/CI  
seria.....nr......................CNP.......................eliberat 
de..........................cu domiciliul stabil în...........................in calitate 
de solicitant al Masurii 41......, depunator al cerereii de finantare pentru 
proiectul 
..................................................................................................
.......  
declar pe proprie raspundere ca ma angajez sa raportez către asociaţia " GAL 
Confluenţe nordice” toate plăţile aferente proiectului depus, selectat, si 
finantat ce vor fi efectuate de APDRP,  
cunoscand ca raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii 
beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de 
la data efectuarii platii.  
 
 
Data...................  
Semnătura...................................  
Ştampila, după caz......................................... 
 

7. Modalitatea de anunţare a rezultatului de selecţie: 

 rezultatul procesului de selecţie intermediar va fi publicat la sediul 
Asociaţiei Gal Confluenţe Nordice şi pe site-ul 
www.gal.confluentenordice.ro 

 în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea Raportului intermediar se 
vor transmite solicitanţilor de finanţare notificări cu privire la selectarea 
/neselectarea proiectelor depuse. 

 solicitanţii care au fost notificaţi de către  Asociaţia  GAL Confluenţe 
Nordice ca proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune 
contestaţii la sediul Asociaţiei  GAL Confluenţe Nordice din Gura 
Humorului, Strada Locotenent  V. Marceanu, Nr. 22, judeţul Suceava, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. 

 contestaţiile depuse vor fi soluţionate de o Comisie de Contestaţii, 
membrii acesteia fiind diferiţi de cei existenţi în Comitetul de Selecţie a 
proiectelor. 

 publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se va face 
la sediul Asociaţiei  GAL Confluenţe Nordice şi pe site-ul 
www.gal.confluentenordice.ro; 

 Anunţarea rezultatelor selecţiei finale se va face prin Notificarea 
solicitanţilor şi afişarea la sediul asociaţiei şi pe site-ul 
www.gal.confluentenordice.ro.  

http://www.gal.confluentenordice.ro/
http://www.gal.confluentenordice.ro/
http://www.gal.confluentenordice.ro/


 

 

 
8. Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul:  
 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru 

întocmirea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru 

măsura 421 postat pe site-ul www.apdrp.ro sau www.madr.ro . 

Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de Finanţare sunt: 
1. Acordul de cooperare semnat, ştampilat şi datat de catre toţi partenerii 
proiectului de cooperare; 
2. Proiectul de cooperare (Acest document va avea atasata Foaia de capat, 
însusita de elaborator prin semnatura si stampila); 
3. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale restante și graficul 
de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul. 
4. Raport asupra utilizarii programelor de finanţare nerambursabila (obiective, 
tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, 
perioada derularii proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au 
mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă în ultimii 3 ani, 
pentru aceleasi tipuri de investiţii; 
5. Raportul de selecție prin care a fost selectat proiectul de către GAL, dacă 
proiectul este inclus în Planul de Dezvoltare Locală selectat sau Documentul 
prin care AM?PNDR a notificat GAL privind selecţia proiectului dacă proiectul nu 
este inclus în Planul de Dezvoltare Locală. 
 6. Declaraţie pe propria raspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de 
Finanţare); 
7. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic 
de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscala, Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor,etc.). 
8. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic 
de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscala, Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor, etc.); 
19. Declaraţie pe propria raspundere a Solicitantului privind asigurarea 
cofinanţarii – Anexa II la Cererea de finanțare; 
10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal; 
11. Toate documentele solicitate în cadrul masurii din PNDR în care sunt 
încadrate fiecare dintre componentele proiectului (se vor completa şi fişele de 
verificare a conformitaţii din cadrul masurii respective, pentru fiecare 
componenta); 
12. 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). 

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


 

 

13. Fundamentarea bugetului corelat cu activitățile și rezultatele proiectului. 
 

9. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le 
îndeplinească solicitantul conform Ghidului Solicitantului pentru masura 
421 - versiunea 05, postat pe www.apdrp.ro, sunt: 
 

1. Partenerii din cadrul proiectului sunt GAL-uri sau sunt entitați 
organizate în conformitate cu abordarea LEADER. 
Toți partenerii proiectului de cooperare trebuie sa fie GAL-uri sau entitați 
organizate în conformitate cu abordarea LEADER. Entitațile 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 dupa metoda LEADER (grupuri locale care 
sa aiba un rol activ în dezvoltarea rurala, sa fie organizate pe baza 
parteneriatului actorilor locali, grupuri de iniţiativă locala, microregiuni și alte 
parteneriate de tip LEADER, grupuri finanțate prin Axa 4 din FEP) și 
recunoscute de statul membru. Aceasta descriere a partenerilor trebuie sa se 
regaseasca în capitolul A al proiectului de cooperare. 

2. Proiectul este elaborat si va fi implementat în comun; 
Proiectul de cooperare este elaborat în comun daca fiecare partener a 
contribuit financiar la realizarea proiectului și daca responsabilul de proiect al 
fiecarui partener a semnat foaia de capat a proiectului. 
Proiectul va fi implementat în comun daca fiecare dintre parteneri contribuie 
în cadrul proiectului atât la implementarea acțiunilor comune concrete, cât și 
la celelalte activitați ale proiectului (inclusiv logistica). De asemenea, fiecare 
partener va trebui sa aiba o contribuție financiara în cadrul proiectului. 
Proiectul de cooperare trebuie sa fie semnat de echipa care l-a elaborat, care 
trebuie sa cuprinda cel puțin câte un responsabil de proiect din partea fiecarui 
partener. 

3. Coordonatorul este un GAL finanat prin axa LEADER; 
Coordonatorul trebuie sa fie un GAL finanțat prin axa LEADER, iar descrierea 
acestuia se va regasi în cadrul capitolului A din proiectul de cooperare. Acesta 
trebuie sa fie un Grup de Acțiune Locala 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 sa se regaseasca datele 
contractului de finanțare încheiat între acesta și APDRP sau Autoritatea 
Contractanta din statul membru respectiv (titlu, numar, data încheierii, data 
expirarii), precum și datele de contact ale Autoritații Contractante care poate 
da referințe privind contractul de finanțare. De asemenea, daca proiectul este 
coordonat de un GAL din alt stat membru, va fi anexata o adresa în original, 
semnata și ștampilata (dupa caz) de catre Autoritatea Contractanta din statul 
respectiv, prin care se confirma ca acest GAL este finanțat în cadrul Axei  

http://www.apdrp.ro/


 

 

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

4. Proiectul de cooperare este selectat de GAL. Proiectul trebuie sa 
treaca prin  procesul de selecție organizat: 

  Fie de GAL-ul beneficiar sau de catre GAL-ul de care aparține 
beneficiarul, dacă proiectul se regăsește în Planul de Dezvoltare 
Locală al GAL; 

 Fie de către AM PNDR, în situația în care proiectul nu este inclus 
în Planul de Dezvoltare Locală al GAL. 

5. Activitațile (componentele) trebuie sa corespunda unei masuri sau mai 
multor masuri din FEADR și sa fie încadrate corespunzator. 
Corespondența activitaților (componentelor) cu una sau mai multe masuri din 
FEADR/PNDR se va evidenția în descrierea acțiunilor de la capitolul D, capitolul 
E și în bugetul indicative in proiectul de cooperare. Toate componentele 
proiectului  evidențiate la capitolul 4 din bugetul indicativ trebuie sa 
corespunda masurilor din FEADR/PNDR. Astfel, fiecare activitate componenta) 
trebuie sa fie încadrata pe o masura 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 masurii corespondente. 
Proiectele de cooperare care includ componente care corespund masurilor din 
axele 1 –3 din PNDR vor trebui sa respecte prevederile fișelor masurilor în care 
acestea se încadreaza, 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 regaseste 
printre tipurile de beneficiari eligibili ai Masurii 123, nu va putea primi 
finanțare pentru o componenta de investiții care corespunde obiectivelor 
Masurii 123. 
Componentele proiectului (investițiile / serviciile) prevazute la capitolul 4 din 
bugetul indicativ trebuie sa fie eligibile conform prevederilor masurii de 
finanțare pe care se încadreaza componentele proiectului. 
Pentru fiecare componenta a proiectului de cooperare va fi atașata 
documentația aferenta acesteia, respectiv proiectele tehnice și studiul de 
fezabilitate sau memoriile justificative pentru fiecare investiție, în funcție de 
tipul acesteia și de masura din PNDR corespondenta. 
De asemenea, cererea de finanare va cuprinde formularul E.1.1 LC specific 
Masurii 421 la care se adauga, pentru fiecare obiectiv de investiii inclus în 
proiect si care se regasește într-o masura PNDR, toate anexele aferente masurii 
respective. 

6. Suma solicitata se încadreaza în limita financiara maxima stabilita 
(200.000 euro co-finanare publica), iar valoarea totala a proiectului nu va 
depași 400.000 euro). 



 

 

7. Obiectivele proiectului se încadreaza în Planul de Dezvoltare Locala al 
GAL. 

8. Bugetul proiectului se încadreaza în Planul Financiar al GAL 
9. Partenerii și-au definit și asumat rolurile și responsabilitațile, precum 

și contribuțiile financiare în cadrul Acordului de Cooperare. 
10. Cheltuielile aferente solicitantului vor fi efectuate pe teritoriul sau 

pe teritoriul GAL-ului de care aparține, cu excepția transportului, cazarii, 
diurnei/mesei și a taxelor de participare la evenimente în afara teritoriului 
GAL. 

11. Contribuția fiecarui partener la finanțarea proiectului este 
proporțională cu participarea sa la activitățile proiectului. 

12. Obiectivele, activitațile și rezultatele propuse prin proiect presupun 
mai mult decât simplul schimb de experiența între organizațiile partenere. 
Partenerii trebuie sa prevada activitați (secțiunea c.1 a proiectului de 
cooperare), care sa conduca la realizarea unor rezultate (secțiunea c.3 a 
proiectului de cooperare) ce presupun mai mult decât schimb(uri) de 
experiența între diferite organizații. 

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

- se vor prezenta cerințele privind calificarea profesională a experților din 
proiect față de activitățile propuse, și se vor preciza documentele justificative 
prin care aceștia să răspundă acestor cerințe; 

- se vor preciza numărul de experți prevăzuți pentru aceste activități, 
justificând în ce măsură 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 implică; 

 - se va urmări ca activitățile proiectului să fie corelate cu rezultatele 
preconizate a se obține. 

10. Beneficiari eligibili:  

Beneficiarii eligibili pentru finanţare în cadrul masurii 421 din cadrul PNDR 
sunt: 
• Grupuri de Acţiune Locala beneficiare ale Masurii 431 – Sub-masura 431.2 
“Funcţionarea Grupului de Acţiune Locala, dobândirea de competențe şi 
animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanţare cu APDRP în 
cadrul acestei submasuri; 
• Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care 
îşi desfaşoara activitatea pe teritoriul unui Grup de Acţiune Locala beneficiar al 
Masurii 431 – Sub-masura 431.2 “Funcţionarea Grupului de Acţiune Locala, 



 

 

dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, care are încheiat contract 
de finanţare cu APDRP în cadrul acestei sub-masuri. 
 Beneficiarii eligibili vor respecta prevederile fișei măsurii 421 “ Implementarea 
proiectelor de cooperare” din PNDR, iar în situația în care GAL a prevăzut 
elemente suplimentare (spre exemplu, criterii de selecție locală) în PDL, 
acestea vor fi de asemenea respectate.  
 
11. Investiţii eligibile: 
 

• asistenţa tehnica pregatitoare: cheltuielile ascendente pot fi costuri ale 
întrunirilor (schimburi de experienţa) cu potenţiali parteneri (ex. deplasare, 
cazare şi onorariul interpretului) sau costuri de predezvoltare a proiectului (ex. 
studiul de fezabilitate a proiectului, consultanţa pe diverse teme, costuri de 
traducere şi costuri suplimentare de personal); 

• în implementarea proiectului de cooperare vor fi eligibile numai cheltuielile 
pentru acţiunea comuna şi pentru funcţionarea eventualelor structuri comune; 

• cheltuielile de animare vor fi eligibile în toate domeniile de cooperare. 

 

12. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL. 
 

Proiectul de cooperare trebuie sa fie selectat de catre GAL-ul beneficiar 
sau de catre GAL-ul de care aparţine beneficiarul. Proiectul selectat de GAL 
trebuie sa se regaseasca în raportul de selecţie pentru masura 421 al GAL. 
Raportul de selecţie trebuie sa fie însuşit de comitetul de selecţie şi 
preşedintele GAL. 

În cazul în care Planul de Dezvoltare Locala include o alocare distincta 
pentru proiecte de cooperare (prin Masura 421), selecţia şi aprobarea 
proiectelor de cooperare trebuie realizată în aceeasi maniera ca celelalte 
proiecte, respectiv prin intermediul unui Comitet de Selecţie organizat dupa 
caz, în cadrul GAL. 

În cazul în care selecţia proiectelor de cooperare este realizata de catre 
GAL, responsabilitatea pentru stabilirea calendarului de selecţie va reveni 
acestuia. 

PROCESUL DE SELECŢIE a proiectelor depuse spre finanţare către Grupul 
de Acţiune Locală, în cadrul Axei 4 LEADER a PNDR, va avea următorul parcurs: 

 proiectele vor fi depuse la sediul Asociaţiei – Oraş Gura Humorului, 
Strada Locotenent Marceanu, Nr. 22, judeţul Suceava; 

 proiectele vor fi preluate de către secretariatul asociaţiei; 

 personalul GAL-ului cu atribuţii în acest sens va verifica din punctul de 
vedere al conformităţii şi eligibilităţii documentaţia, şi va trece la 
punctarea proiectelor în baza criteriilor de selecţie stabilite, 



 

 

 rapoartele de evaluare împreună cu documentaţia suport vor fi supuse 
deciziei finale al Comitetului de selectie  a proiectelor. 

 
 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie  
Punctaj 
maxim 

Documente/Calcul punctaj 

1. Proiectul implică mai mult de două 
GAL-uri din România 10 

Calcul punctaj: 10 dacă DA şi 0 dacă 
NU. 
 

2. Proiectul implică un GAL din alt stat 
membru UE cu experiența  
LEADER 

10 
Calcul punctaj: 10 dacă DA şi 0 dacă 
NU. 
 

3. Proiectul include activităţi inovative 
10 

Calcul punctaj: 10 dacă DA şi 0 dacă 
NU. 
 

4. Proiectul combină obiectivele din 
diferite axe ale PNDR 10 

Calcul punctaj: 10 dacă DA şi 0 dacă 
NU. 
 

5. Proiectul se adresează fermierilor 
de semi-subzistenţă 10 

Calcul punctaj: 10 dacă DA şi 0 dacă 
NU. 
 

6 Proiectul vizează îmbunătățirea 
accesului pe piață a produselor 
locale/producătorilor  

15 
Calcul punctaj: 15 dacă DA şi 0 dacă 
NU. 
 

7. Proiectul se adresează tinerilor din 
zona rurală (persoane sub 40 ani) 10 

Calcul punctaj: 10 dacă DA şi 0 dacă 
NU. 
 

8. Proiectul integrează probleme de 
mediu/agromediu 10 

Calcul punctaj: 10 dacă DA şi 0 dacă 
NU. 
 

9. Proiectul  urmareşte facilitarea 
implementării acelor măsuri din 
PNDR care vor avea ca beneficiari 
grupuri de producători, asociaţii, 
parteneriate, meșteșugari, etc. 

15 

Calcul punctaj: 15 dacă DA şi 0 dacă 
NU. 
 

 TOTAL  100 - 

 
Punctajul minim este de 20 puncte. 
 
Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul 
proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 
 

 
Pentru informaţii suplimentare, Asociaţia GAL Confluenţe Nordice pune la 
dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni până vineri, de la 
10.00-14.00, la sediul din Gura Humorului, Strada Locotenent V. Marceanu, Nr. 



 

 

22, judeţul Suceava. Ne puteţi contacta la numărul de telefon – 0230.252.105, 
e-mail: galconfluentenordice@gmail.com, www.gal.confluentenordice.ro .  
 
 

mailto:galconfluentenordice@gmail.com
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