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ANUNȚ LANSARE 

SESIUNE DE  DEPUNERE PROIECTE  
Axa 4 LEADER 

Măsura 421– Implementarea proiectelor de cooperare 

 

Măsura din Planul de Dezvoltare Locală: 3.4. Sprijinirea proiectelor de cooperare 

1. Dată începere :18.12.2014 orele 8.00 

2. Dată limită depunere proiecte: 16.01.2015 orele 16.00 

3. Proiectele se vor depune la Sediul Asociației Grupului de Acțiune Locală Țara 
Năsăudului nr. 186 sat Feldru, comuna Feldru, la secretariat, în zilele lucrătoare 
de luni până vineri între orele 9.00 – 16.00.  

4. Măsura din Planul de Dezvoltare Locală aprobat al Asociației Grupul de Acțiune 
Locală Țara Năsăudului pentru care se pot depune proiecte este: 

* Este similară cu măsura 421 din PNDR ,,Implementarea proiectelor de cooperare,,  
**Valoare minimă nerambursabilă a unui proiect nu poate fi mai mică de 5000 euro. Valoarea 
nerambursabilă acordată este de 100% din valoarea unui proiect. Alte costuri  care depăşesc suma 
maximă nerambursabilă vor fi suportate de către beneficiar. 

 

5. Solicitantul va depune următoarele documente obligatorii pentru dosarul 
cererii de finanţare: 
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. 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 masura din PNDR corespondenta; 

4. Document care atesta dreptul real principal asupra proprietaţii pe care se 
prevede realizarea unei investiţii prin proiect: act de proprietate al solicitantului 

Nr. 
crt. 

Măsura din PDL Alocare financiară 
totală 

nerambursabilă în 
euro pentru măsură 

Alocarea 
nerambursabilă 

maximă pe proiect 
euro 

1 3.4. 
Sprijinirea proiectelor de cooperare 

 
5.000 euro 

 
5.000  euro** 
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(contract de vânzare-cumparare autentic şi înscris în Registrul Carţii funciare) sau, daca 
solicitantul nu este proprietar, contract de superficie sau contract de concesiune; 
            5. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de 
reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul; 

6. 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 nerambursabila în ultimii 3 ani, pentru aceleasi tipuri de investiţii; 

7. Raportul de selecţie prin care a fost selectat proiectul de catre GAL, daca 
proiectul este inclus în Planul de Dezvoltare Locala selectat sau Documentul prin care 
AM-PNDR a notificat GAL privind selecţia proiectului daca proiectul nu este inclus în 
Planul de Dezvoltare Locala; acest punct se referă la faza finală de selecţie când 
proiectul se depune la OJPDRP. 

8. Declaraţie pe propria raspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de 
Finanţare); 
          9. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de 
Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscala, Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 
etc.). 
         10. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de 
Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscala, Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 
etc.); 

11. Declaraţie pe propria raspundere a Solicitantului privind asigurarea 
cofinanţarii; 

12. Copia actului de identitate a reprezentantului legal; 
13. 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); 

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). 

  
6. Criterii de eligibilitate privind proiectele de cooperare sunt prezentate mai jos: 

  
• partenerii din cadrul proiectului reprezintă GAL-uri sau sunt organizați în conformitate 
cu abordarea LEADER;contribuția fiecărui partener la finanțarea proiectului este 
proporțională cu participarea sa la activitățile proiectului; 
• proiectele vor fi elaborate şi implementate în comun; 
• contribuția fiecărui partener la finanțarea valorii eligibile a proiectului va fi de cel puțin 
50% din media obținută prin împărțirea valorii eligibile totale a proiectului la numărul de 
parteneri (ex: pentru un proiect cu 2 parteneri, proiectul va fi eligibil dacă oricare dintre 
parteneri contribuie cu cel puțin 25% din valoarea eligibilă a proiectului);valoarea 
proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă stabilită (5.000 
euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro). 
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• coordonatorul este un GAL finanţat prin axa LEADER; 
• activităţile / proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR; 
  
7.Modalitatea de desfașurare a procesului de selecţie a proiectelor este prezentată 
mai jos: 
  Selecţia proiectelor va fi realizată de către Comitetul de Selecţie, format din 
membrii GAL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula  
,,dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul 
selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 65% să fie din mediul 
privat şi societate civilă. Raportul intermediar de selecţie va fi publicat pe site-ul 
www.taranasaudului.ro  

Contestaţiile privind rezultatele Raportului de Selecţie intermediara proiectelor 
vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării, dar nu mai mult de 
10 zile de la afişarea pe site a Raportului de selecţie. 

Termenul maxim de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură 
este de 30 zile de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor. 
Analizarea contestaţiei şi întocmirea raportului privind contestaţiile depuse vor fi 
efectuate de către Comisia de Contestaţii şi publicată pe pagina de internet a asociaţiei. 

Dacă nu există contestaţii în sensul că după primirea notificării solicitantul 
acceptă decizia luată de comitetul de selecţie atunci acesta poate oricând publica 
raportul de selecţie final. 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI V06 Măsura 421  
disponibil pe pagina www.apdrp.ro  

  
După selecția și aprobarea proiectelor de către GAL acestea vor fi transmise la APDRP. Beneficiarul se 
angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului dacă va fi 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. În 
acest sens Beneficiarul va depune odată cu proiectul la GAL o declarație care este atașată acestui anunț. 

 
8. Sistemul de punctare pentru selecţia proiectului este prezentat mai jos şi conţine 
criterii preluate din fişa măsurii PNDR şi criterii din Planul de dezvoltare locală al Ţării 
Năsăudului. Punctajele care se aplică au fost stabilite de Comitetul de Selecţie al 
Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţara Năsăudului: 

Nr. crt. CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

Criterii PNDR 

S1 Implică mai mult de două GAL-uri din România 5 

S2 Implica un GAL din alt stat membru cu experienţa LEADER + 10 

S3 Includ activităţi inovative 20 

S4 Combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 5 

S5 Se adresează fermierilor de semi-subzistenţă 5 

S6 Se adresează tinerilor din zona rurală 10 

S7 Respectă normele de mediu 5 



Asociatia Grupul  de Acţiune Locală “Ţara Năsăudului” 

Feldru,  Nr. 186, Tel/ fax: 0263.374 901    

www.taranasaudului.ro         taranasaudului@yahoo.com  

CIF: 28927903 

ANUNȚ SESIUNE DE PROIECTE DECEMBRIE 2014 – IANUARIE 2015 
Măsura 3.4. SDL – Implementarea proiectelor de cooperare 421 PNDR 

4 

S8 
Care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din 
PNDR care vor avea ca beneficiari grupuri de producători, 
asociaţii, parteneriate, etc. 

5 

  

Criterii locale suplimentare GAL 

S9 Sunt amplasate în zone defavorizate  25 

S10 Se adresează unor proiecte de mediu 10 

  
TOTAL 100 

Punctajul minim va fi de 10 puncte  

7. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate. 

Informaţii detaliate despre sesiunea de proiecte se pot obţine la sediul GAL Ţara 

Năsăudului, comuna Feldru sat Feldru nr.186, la telefonul/fax 0263374901, la adresa de 

mail taranasaudului@yahoo.com și de pe pagina de internet www.taranasaudului.ro  

Echipa GAL Ţara Năsăudului  

17.12.2014 
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DECLARAȚIE ANGAJAMENT 

PRIVIND RAPORTĂRILE LA GAL ȚARA NĂSĂUDULUI PENTRU PROIECTUL APROBAT 

 

 

 

Beneficiarul……………………………………………………………………………………. mă angajez să raportez către 

GAL toate plățile aferente proiectului dacă va fi selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către 

societatea/administrația pe care o reprezint. Raportarea o voi realiza, după primirea de la 

CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății ,în maximum 5 zile lucrătoare 

de la data efectuării plătii. 

 

 

 

 

          BENEFICIAR                                                                                                               DATA 

 

 

 

 

 

 

 


