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     APEL DE SELECTIE 1/ 2013 

MASURA  421 Submasura  421.1 

 

Masura  421 Implementarea proiectelor de cooperare  - Submasura 421.1 - Cooperare cu GAL din 

Romania  pentru marketing si promovare 

 

Numar de referinta al sesiunii de proiecte : M421.1 -1/2013 

1 Data lansarii apelului de selectie:          23 decembrie 2013 

2 Data limita de depunere a proiectelor:  24 ianuarie 2014 

3 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele 

Proiectele pot fi depuse incepand cu data de 23 decembrie  2013, la sediul GAL  ” Valea Ampoiului – Valea 

Muresului”, din comuna Vintu de Jos , str. Lucian Blaga  nr. 20,   judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 

14.00. 

Termenul limita de depunere pentru aceasta sesiune de depunere este : 24 ianuarie 2014, ora 12.00. 

 

4 Fondul disponibil 

In tabelul de mai jos,  sunt prezentate: fondul total disponibil pentru masura (coloana 2), suma maxima 

nerambursabila /proiect (coloana 3), precum si  intensitatea sprijinului neramburasabil /proiect (%) (coloana 

4), care au fost stabilite in functie de sumele totale prevazute in PDL pentru masura si de suma maxima 

prevazuta prin Ghidul Solicitantului 

 

           MASURI  din  PDL 

     AXA  4  LEADER  din  PNDR 

FOND 

TOTAL / 

MASURA 

Disponibil-

euro 

Suma maxima 

nerambursabila  

/proiect-euro 

 

Intensitatea 

sprijinului 

neramburasabil 

/proiect (%) 

 

Masura  421 Implementarea proiectelor de 

cooperare  Submasura 421.1 - Cooperare cu 

GAL din Romania  pentru marketing si 

promovare 

21500 21500   100% 

 

Suma maxima a unui proiect : 400.000Euro 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect : 21500 Euro . 

Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului” 

și vor fi dezvoltate în concordanță cu direcțiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului, așa cum sunt 

ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală, disponibil pe (www.galvam.ro). 

TERITORIUL GAL: 

 judetul Hunedoara comuna: Romus  

 judetul Alba:  comunele : Vintu de Jos, Pianu, Salistea,Sasciori, Blandiana, Almasu Mare, Metes, 

Ceru Bacainti,Sibot si orasul  Zlatna.       
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Dosarul Cererii de Finanțare va fi însoțit obligatoriu de Declaratia beneficiarului privind raportarea catre 

GAL: 

- beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi 

efectuate de APDRP catre beneficiar.  

- Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la 

confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii.. 

 

7 Data si modul de anuntare a rezultatelor 

Anuntarea rezultatelor procesului de evaluare si selectie a proiectelor  se va face prin notificarea solicitantilor 

si publicarea Raportului de Selectie, minim pe pagina de web a GAL sau prin afisare la sediul GAL-ului si la  

sediile unitatilor administrativ-teritoiale ale localitatilor membre în GAL. 

Beneficiarii proiectelor vor primi o notificare (scrisa/fax/email) prin care vor fi informati cu privire la 

selectarea sau respingerea proiectului propus dupa finalizarea evaluarii.  

 

8 Documente justificative necesare la depunerea proiectului 

Solicitantii vor intocmi proiectele conform cerintelor din fisa masurii din PNDR si Ghidului Solicitantului in 

vigoare in momentul lansarii apelui de selectie, aferente masurii 421 care sunt disponibile in format 

electronic pe site-urile www.apdrp.ro, www.madr.ro      

 

a. 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. 

b. Documente ataşate cererii de finanţare: 

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

2. Proiectul de cooperare; 

3. Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante şi graficul de reeşalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat,dacă este cazul; 

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, dacă proiectul este inclus în Planul de 

Dezvoltare Locală selectat sau Documentul prin care AM-PNDR a notificat GAL privind selecția proiectului 

dacă 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 II la Cererea de 

finanțare ; 

10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal; 

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

componentele de investitii ale proiectului (se vor completa și fișele de verificare a conformității din cadrul 

măsurii respective, pentru fiecare componentă); 

http://www.apdrp.ro/
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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 activitatile și rezultatele proiectului       

                                                       

9 Conformitate si Eligibilitate 

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul menționate în cadrul 

Ghidului Solicitantului aferent măsurii 421, cât și  cerințele specifice măsurilor în care se regăsesc 

obiectivele proiectului din Ghidurile solicitantului aferente măsurilor respective, disponibile pe site-ul 

www.apdrp.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL; 

 

Criterii de eligibilitate specifice masurii de cooperare  din cadrul PNDR si PDL respective:  

 Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locală; 

 Bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL; 

 Valoarea totală a proiectului nu depășește suma de 400.000 euro; 

 Valoarea finanțării nerambursabile nu depășește suma de 200.000 euro. 

 De asemenea, daca proiectul prevede componente de investitii, câte o fisa de verificare a eligibilitatii 

aferenta fiecarei componente de investitii; în acest caz, pentru fiecare componenta de investitii se va 

completa fisa de verificare a eligibilitatii conform  modelului aplicabil pentru masura din PNDR în 

care se încadreaza componenta de investitii respective. 

 

10 Procedura de selectie 

Selectia proiectelor se va face pe baza criteriilor stabilite de APDRP,si GAL in baza procedurilor specifice 

emise de APDRP si a Planului de Dezvoltare Locala a GAL VA-VM .  

Selecţia şi aprobarea proiectelor de cooperare se realizată în aceeaşi manieră ca celelalte proiecte,respectiv 

prin intermediul unui Comitet de Selecţie organizat în cadrul GAL. 

 

Data si modul de anuntare a rezultatelor: 

Anuntarea rezultatelor se va face prin notificarea in scris a solicitantilor si publicarea Raportului de Selectie 

pe pagina web a GAL-ului dupa finalizarea evaluari  

GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj 

stabilit şi va întocmi şi aproba Raportul Intermediar de Selectie Solicitanţii, după consultarea Raportul 

Intermediar de Selectie au posibilitatea de a depune contestaţii. 

Contestaţiile vor putea fi depuse la GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului unde a fost depus proiectul, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, sau 10 zile de la afişarea pe site a Raportul Intermediar 

de Selectie.  

Contestaţia depusă trebuie să fie însoţită de Notificare şi de documente justificative.  Contestaţiile se 

soluţionează de către o comisie constituită la nivelul GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului. După 

soluţionarea contestaţiilor, se va întocmi si aproba Raportul final de selecţie de către Comitetul de selecţie 

care va fi publicat pe site-ul www.galvam.ro. 
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Criterii de selectie  Punctaj 

maxim 

Documente care se verifica  

S1 Implică mai mult de două GAL uri din 

România -15puncte 

Implică un GAL din alt stat membru cu 

experienţă LEADER +  5puncte 

20 Acordul de parteneriat 

Cererea de  finantare 

S2 Includ activităţi inovative  - 5 puncte 

 -combină obiectivele din diferite axe ale 

PNDR -20puncte  

25 Cererea de finantare si anexele 

S3 Se  adresează fermierilor de semi-subzistenţă -

10 puncte 

Se adresează tinerilor si femeilor  din zona 

rurală -10 puncte  

20 Cererea de finantare si anexele 

S4  

Local 

 Proiectele vor trebui sa fie in acord cu 

obiectivele strategice de dezvoltare definite 

prin planul de dezvoltare locala  GAL VA-

VM 

15 Strategie GAL VA-VM  

Cererea de finantare si anexele 

S5 

Local 

 

Proictele vor avea o componenta de mediu, 

care sa asigure perspectiva de dezvoltare 

durabila a zonei 

10 

 

Cererea de finantare si anexele 

S6 

Local  

Se va acorda prioritate proiectelor depuse de 

grupurile de producatori, de asociatii si de 

grupuri informale (persosne defavorizate) 

10 Cererea de finantare si anexele 

Punctaj  minim  pentru  aceasta  masura este 20 puncte. 

11 Date de contact GAL 

Date de contact pentru informatii suplimentare:  

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com  

Telefon/fax : 0258760480; 

Barsan C-tin:0744636591; 

Bujor Adina :0740518658 ; 0764031518 

Cristea Maria : 0744333041; 0764073755 

sau 

la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Vintu de Jos  str. Lucian Blaga  nr. 

20,   judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00. 

 

http://www.galvam.ro/
mailto:gal.vavm@yahoo.com

