
 

Avizat 

Reprezentant CDRJ Dolj 
 

 
 

APEL DE SELECȚIE 
 
 

 

PENTRU MĂSURA 421 – “ Implementarea proiectelor de cooperare” 
 

 
 

Data publicării: 21.07.2014  
 
 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Amaradia-Jiu” anunță  lansarea în data de 21.07.2014 a  

sesiunii  de  depunere  a  cererilor  de  proiecte  pentru  Măsura  421  –  “Implementarea 

proiectelor de cooperare”.  
 

 

Perioada de depunere a proiectelor este: 21.07.2014-05.08.2014 
 
 

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL ”Amaradia-Jiu” la adresa: 

Str. Dr. Bradisteanu, Nr. 183, comuna Bradesti, Jud. Dolj, de luni până vineri, între 

orele 09
00

-17
00

. 
 

 

Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte: 

M.421 - 2/14 – 21.07.2014 
 
 

 Data limită   de depunere  a  proiectelor  este 05.08.2014, ora 17.00. 
 

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din Ghidul  solicitantului       

disponibil      pe      site-ul     www.galamaradiajiu.ro și www.apdrp.ro,    respectiv www.madr.ro. 
 

 

 Fondul  disponibil pentru această   măsură   este de 5.000 Euro. 
 



 Model   de   declarație   prin   care   beneficiarul   se   angajează   să raporteze 

către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de către 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 plății.

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


 

MODEL 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI 

DE RAPORTARE CATRE GAL 
 

 

Subsemnatul (nume, 

prenume)…………….…………………………………………., posesor al C.I./B.I. 

seria……..nr……………….., CNP……………………………………….., eliberată 

de…………………………………, cu  domiciliul în localitatea………………….., 

strada……………………………., nr…., bl. …..., ap…..., et…., sc…., 

jud…………………, în calitate de reprezentant legal 

al…………………………………………….,  solicitant  al  finanțării  Asociatia  GAL 

”Amaradia-Jiu” pentru Măsura……………., pentru proiectul cu 

titlul…………………………………………………………………………….. mă 

angajez ca: 

după  ce  proiectul  depus  de  mine  va  fi  selectat  și  voi  semna  contractul  de 

finanțare cu APDRP, să raportez către Asociația  GAL ”Amaradia-Jiu” toate 

plațile ce vor fi efectuate de APDRP către mine, în calitate de beneficiar al 

proiectului; 

Să realizez această raportare, după primirea de la CRPDRP a Notificării 

beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii şi în maximum 5 zile lucrătoare de 

la data efectuării plăţii. 

Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este 

conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor 

legislaţiei privind falsul în declaraţii. 
 

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

Semnătura   ................................... 
 

 

Ştampila (după caz) ........................



 

 Modalitatea   de   anunțare   a   rezultatului   procesului   de   selecție 

(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de selecție) 
 

Comitetul de selecție GAL ”Amaradia-Jiu” este format din 7 membri, din 

care 2 reprezentanți ai sectorului public, și 5 reprezentanți ai sectorului privat. 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv 

pentru validarea voturilor, este necesar că în momentul selecției să fie prezenți cel 

puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul 

privat.   Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea 

activităților de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte 

și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel 

județean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de 

Directorul General care are în subordine CDRJ. 

 Raportul   de   Selecție    va  fi  semnat  și  aprobat  de  către  toți  membrii 

prezenți   ai Comitetului   de   Selecție,   specificându-se   apartenența   la    mediul 

privat  sau  public  –  cu respectarea  precizărilor  din  PNDR,  ca  partea   publică 

să  reprezinte  mai  puțin  de  50%. De asemenea, Raportul de Selecție va  prezenta 

semnătura  reprezentantului  CDRJ  care  participă  ca   observator  la   procesul  de 

selecție.    Raportul    de    selecție   va   fi    datat,    avizat    de   către    președintele 

GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al 

GAL mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL. 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va 

publica pe pagina proprie de web  Raportul  de  Selecție   Intermediar  și îl va afișa la 

sediul GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile unităților  administrativ- 

teritoriale ale localităților membre în GAL.  Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost 

selectate, pot depune contestații la sediul GAL în termen de 5  zile lucratoare de la 

primirea notificării, privind rezultatul evaluarii. Contestațiile primite vor fi analizate de 

către Comisia de contestații a GAL în baza unei proceduri interne proprii, termenul 

de solutionare a contestatiilor fiind de maxim 30 de zile calendaristice de la termenul 

limita de depunere a contestatiilor, cu  posibilitatea extinderii perioadei, daca este 

cazul. Comisia de contestații va emite un Raport de contestații. 

După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor 

(dacă este cazul), în baza Raportului de contestații, Comitetul de selecție al GAL va 

întocmi un Raport de   selecție   final în  care vor fi înscrise: proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate și eligibile  selectate,  valoarea  acestora  și  numele  

solicitanților.  Vor fi evidențiate proiectele declarate selectate în urma soluționării 

contestațiilor și care vor fi depuse la OJPDRP.  

GAL va publica Raportul de Selecție pe pagina proprie de web sau îl va afișa la  

sediul  GAL-ului    și    la   sediul    consiliilor   județene   și    sediile   unităților 

administrativ-teritoriale ale  localităților  membre  în   GAL.   GAL va   înștiința 

solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie.



 

 Documentele   justificative   pe   care   trebuie   să   le   depună solicitantul 

odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din 

PNDR și cu Ghidul solicitantului în vigoare în momentul lansării apelului de 

selecție.  
 

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum este 

precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin procură legalizată (în 

original) al responsabilului legal, la secretariatul GAL, înaintea datei limită care figurează în 

licitaţia de proiecte. Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele 

completate, în 3 exemplare (1 original şi 2 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în 

partea  superioară  dreaptă,  cu  „ORIGINAL”,  respectiv  „COPIE”,  împreună  cu  documentele 

originale (pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui 

exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 3 exemplare pe care le depune. 

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ 

contabil vizat de administraţia financiară), copiile se vor confrunta cu originalul de către expertul 

care realizează conformitatea, va face menţiunea „Conform cu originalul”, se datează şi semnează. 
 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmirea 

proiectului, valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de valabilitate al 

acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare și care se vor prezenta în copie sau în 

original, sunt: 

 
1. Acordul de cooperare semnat, stampilat si datat de catre toti 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 si Studiul de Fezabilitate (întocmite conform HG 28/09.01.2008) sau 

memoriile justificative, pentru fiecare investitie, în functie de tipul acesteia si de masura 

din PNDR corespondenta; 

4. Document care atesta dreptul real principal asupra proprietatii pe care se prevede realizarea 

unei investitii prin proiect: act de proprietate al solicitantului (contract de vânzare-cumparare 

autentic si înscris în Registrul Cartii 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 finantare nerambursabila (obiective, tip de 
investitie, 

lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) întocmit de 

solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabila în 

ultimii 3 ani, pentru aceleasi tipuri de investitii; 

7. Raportul de selectie 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 selectia proiectului daca proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare Locala; 

8. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de 

Finantare); 



 

9. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, 

Cod de Înregistrare Fiscala, Înscrierea în Registrul asociatiilor ti fundatiilor, etc.). 

10. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de 

Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscala, Înscrierea în Registrul asociatiilor ti fundatiilor, etc.); 

11. Declaratie pe propria raspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinantarii; 

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 si fisele de verificare a conformitatii 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 operatiunile cu APDRP). 
 

 

 Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le 

îndeplinească solicitantul.  
 

Solicitanții trebuie să îndeplinească criteriile de conformitate și eligibilitate din 

ultima versiune a ghidului solicitantului aferent măsurii, emis de APDRP disponibil pe site-ul 

http://www.apdrp.ro , ghidul solicitantului pe măsura 41 și criteriile de selecție locale stabilite 

de Asociația GAL ”Amaradia-Jiu” disponibile în format electronic pe site-ul propriu,  

www.galamaradiajiu.ro sau în format fizic la sediul GAL-ului din comuna Bradesti. 

 

Cerințele  de  conformitate  constau în verificarea Cererii de finanţare: 

 dacă este corect completată conform indicațiilor din Ghidul solicitantului  

 dacă este prezentată atât în format tipărit, cât și în format electronic; 

 dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un original și 

două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul).  
  

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 421 sunt: 

Aceasta masura are ca beneficiar organizatiile situate pe teritoriul national. 

 

Tip de actiuni eligibile: actiuni de cooperare ce constau in:  

- 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 

 

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


 

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție a GAL (criterii de 

selecție, punctaj maxim pentru fiecare criteriu și punctaj minim pe care trebuie 

să-l obțină un proiect pentru a fi selectat) 
 

Potențialul beneficiar își depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma Cererii de 

Finanțare și a documentelor anexă, atașate Cererii de Finanțare. Se vor folosi formularele de Cereri 

de Finanțare postate pe site-ul www.apdrp.ro, respectiv www.madr.ro specifice măsurilor din 

PNDR, în care se regăsește scopul proiectului. Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu 

criteriile de selecție preluate din Ghidul solicitantului. 

 
Criterii de selectie locala pentru masura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” 
 
Prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

1. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari tineri (persoane pana in 40 de ani).  

2. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari - fermieri de semisubzistenta  

3. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari constituiti sub o forma asociativa sau membrii 

unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare;  

4. Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului 

5. Proiecte de cooperare care implica mai mult de doua GAL-uri din România  

6. Proiecte de cooperare care implica un GAL de pe teritoriu national.  

7. Proiecte de cooperare care includ includ activitati inovative.  

8. Proiecte de cooperare care combina obiectivele din diferite axe ale PNDR; 

Criteriu Punctaj 

  

1. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari tineri (persoane pana in 40 de ani). 5 

2. Proiecte de cooperare implementate de rotective – fermieri de semisubzistenta 5 

3. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari constituiti sub o forma asociativa sau 

membrii unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare; 

5 

4. Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului 20 

5. Proiecte de cooperare care implica mai mult de doua GAL-uri din România 30 

6. Proiecte de cooperare care implica un GAL de pe teritoriu national 15 

7. Proiecte de cooperare care includ includ activitati inovative. 10 

8. Proiecte de cooperare care combina obiectivele din diferite axe ale PNDR; 10 

TOTAL 100 

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


 

Punctaj minim: 15 puncte 

 

 Data și modul de anunțare a rezultatelor 
 

Toate proiectele selectate de către GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la 

OJPDRP pe raza căruia se va realiza proiectul. În cazul în care GAL acoperă localități din mai 

multe județe, iar investiția se realizează într-o localitate din județul mai puțin preponderent al 

teritoriului GAL, proiectul va fi depus la OJPDRP aferent județului unde se va implementa 

proiectul.   

Solicitanţii ale căror  Cereri  de  Finanţare  au  fost  declarate  eligibile/neeligibile precum și 

GAL-urile care au realizat selecția proiectelor, vor fi notificaţi în termen de 3 zile lucrătoare de 

către expertul OJPDRP-SVCF /CRPDRP-SEC/SVT-CPRDRP care a instrumentat cererea de 

finanţare respectivă, conform manualului de evaluare selectare, cu mențiunea că nu se va 

completa nici o informație referitoare la punctajul de selecție. 

Raportul   de evaluare (E  6.0L ),  cu  semnătura   Directorului  CRPDRP,  reprezintă 

documentul  în  baza  căruia   beneficiarul  va  fi notificat în  vederea finanțării.  
 

 

Expertul SEC-CRPDRP întocmește și transmite beneficiarilor și GAL, din lista E6.1.L – 

Cereri de Finanțare eligibile, formularul de Notificarea beneficiarului privind semnarea 

contractului de finanțare, în funcție de tipul măsurii în care se încadrează proiectul eligibil, cu 

mențiunea că nu se vor înscrie informații referitoare la Raportul de selecție. Expertul SEC- 

CRPDRP poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii contractului 

de finanțare.  

 
 

 Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații 

detaliate  

Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare, fondurile disponibile 

precum şi investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi Ghidul Solicitantului publicat pe 

pagina web: www.galamaradiajiu.ro. D acă doriţi informaţii suplimentare puteţi  să  consultaţi 

secţiunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a APDRP: www.apdrp.ro   sau   să   

formulaţi    întrebări    către    GAL   la    adresa    de    e-mail: galbradesti@yahoo.com, 

galamaradiajiu@galamaradiajiu.ro. 
 

Asociaţia GAL „Amaradia-Jiu” vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 09:00 

și 17:00 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a finanţărilor prin Axa 

LEADER a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea 

proiectelor. 

http://www.galamaradiajiu./
http://www.galamaradiajiu./
http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
mailto:galbradesti@yahoo.c
mailto:galbradesti@yahoo.c

