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Anunţ deschidere sesiune pentru depunerea cererilor de proiecte M41.421 

GAL (M 421 PNDR)–“Implementarea proiectelor de cooperare”– în cadrul 

Planului de Dezvoltare Locală GAL “Colinele Tutovei” 
 

Data publicării: 16 Martie 2015 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Sesiunea 6/12 Masura 41.421 

"Implementarea proiectelor de cooperare" 
 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă deschidere sesiune pentru 

depunerea cererilor de proiecte M 41.421 GAL (M 421 PNDR)–“Implementarea 

proiectelor de cooperare”– în cadrul Planului de Dezvoltare Locală  GAL “Colinele 

Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 17 Martie– 26 Martie 2015 de luni până 

vineri, în intervalul orar 09.00-15.00. 

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile 

Ghidului Solicitantului măsura 41 versiunea 10 din decembrie 2014. 

 
1. Data lansarii apelului de selecție: 17 Martie 2015 

2. Perioada  de depunere a proiectelor: 17 Martie – 26 Martie 2015 orele 15.00. Data 

limita de depunere este 26 Martie 2015 ora 15.00. 

3. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni pentru Măsura 41.421 –“ Implementarea 

proiectelor de cooperare” sunt de 11.478 Euro.   

4. Finantare nerambursabila (FEADR si contributia nationala): 100% 

5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţare unui proiect 

este de 11.478 Euro 

6. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maxim 400 000 euro valoarea totală a 

proiectului (eligibil+neeligibil) poate depăși 400 000 euro. 

7. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele pentru Măsura 41.421: sediul 

GAL “Colinele Tutovei”, Satul Săuceşti, Comun Săuceşti, Nr.343, Judeţul Bacău, în 

intervalul orar 09,00 – 15.00.  

8. Solicitanți eligibili:  
a. GAL-uri beneficiare ale Masurii 431 – Sub-măsura 431.2 care au încheiat 

contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei Sub-măsuri; 

b. Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își 

desfășoară activitatea pe teritoriul unui GAL beneficiare ale Masurii 431 – Sub-

măsura 431.2 care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei 

Sub-măsuri. 

9. Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și 

eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii 421-Versiunea 06 

"Implementarea proiectelor de cooperare" din cadrul PNDR, disponibil în format 

electronic pe site-ul APDRP http://www.apdrp.ro, în vigoare la momentul lansării 

mailto:galcolineletutovei@yahoo.com
http://www.apdrp.ro/
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Apelului de Selecție și criteriile de selecție ale GAL “Colinele Tutovei” disponibile în 

format electronic pe site-ul www.galcolineletutovei.ro. Informații detaliate aferente M 

41.421, apelul de selecție în varianta simplificată și detaliată pentru M 41.421 și fișa M 

41.421 sunt publicate pe site-ul www.galcolineletutovei.ro. și se găsește pe suport de 

hărtie și CD la sediul GAL “Colinele Tutovei”, jud. Bacău. 

10. Criterii de eligibilitate pentru Proiectele din cadrul Măsurii 41.421 – “Implementarea 

proiectelor de cooperare” din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” sunt: 

a. Partenerii din cadrul proiectului sunt GAL-uri sau entitati organizate in 

conformitate cu abordarea LEADER 

b. Proiectul este elaborate si va fi implementat in comun 

c. Coordonatorul este un GAL finantat prin axa LEADER 

d. Proiectul de cooperare este selectat de un GAL sau de AM PNDR 

e. Activitatile sa corespunda unei masuri sau mai multor masuri din FEADR si sa 

fie incadrate corespunzator 

f. Obiectivele proiectului se incadreaza  in Planul de Dezvoltare Locala a GAL 

g. Bugetul proiectului se incadreaza in Planul Financiar al GAL 

h. Partenerii si-au definit si asumat rolurile si responsabilitatile, precum si 

contributiile financiare in cadrul Acordului de Cooperare 

i. Cheltuielile aferente solicitantului vor fi efectuate pe teritoriul său sau pe 

teritoriul GAL-ului de care apartine, cu exceptia transportului, cazarii, 

diurnei/mesei si a taxelor de participare la evenimente in afara teritoriului GAL 

j. Contributia fiecarui partener la finantarea proiectului este proportional cu 

participarea sa la activitatile proiectului 

k. Obiectivele, activitatile si rezultatele propuse prin proiect presupun mai mult 

decat simplul schimb de experienta in organizatii partenere.  

11. Model de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate 

plăţile aferente proiectului selectat 

12. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție a GAL “Colinele Tutovei” - 

punctajul minim ca un proiect să fie selectat este de 5 puncte. În situația în care 2 sau mai 

multe proiecte au un punctaj egal, departajarea se va face după principiul "primul venit 

primul servit". 

13. Criteriile de selecţie pentru Proiectele din cadrul Măsurii 41.421 – “Implementarea 

proiectelor de cooperare” din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” sunt: 

Cod 

criteriu 

CRITERII DE SELECŢIE SCOR 

Stabilit de GAL 

Criterii de selecție stabilite de GAL  

S1 Proiectul implică mai mult de două GAL-uri 
Pentru a se primi punctaj la acest criteriu de selecţie, fiecare GAL partener va 

ataşa la Cerea de Finanţare documente prin care să demonstreze că acesta 

este constituit în conformitate cu abordarea LEADER 

(5 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

5 

 

S2 Proiectul implică un GAL din alt stat membru cu experienţă 

Leader + 
Pentru a se primi punctaj la acest criteriu de selecţie, fiecare GAL partener va 

ataşa la Cerea de Finanţare documente prin care să demonstreze că acesta 

este constituit în conformitate cu abordarea LEADER+ 

(35 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

35 

http://www.galcolineletutovei.ro/
http://www.galcolineletutovei.ro/
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S3 Proiectul include activităţi inovative 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezent şi demonstrat în Proiectul Tehnic/ Studiul de Fezabilitat/ 

Memoriu justificativ,  sistem (abordare) INOVATIV. 

(5 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

5 

S4 Proiectul combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezent şi demonstrat în Cererea de Finanţare şi Acordul de 

Parteneriat 

(20 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

20 

S5 Proiectul se adresează fermierilor de semi-subzistenţă 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezent şi demonstrat în  Acordul de Parteneriat 

(5 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

5 

S6 Proiectul se adresează tinerilor din zona rurală 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezent şi demonstrat în  Acordul de Parteneriat 

(20 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

20 

S7 Proiectul respectă normele de mediu 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezent şi demonstrat în Proiectul Tehnic/ Studiul de Fezabilitat/ 

Memoriu justificativ 

(5 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

5 

S8 Proiectul urmăreşte facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR 

care vor avea ca beneficiari grupuri de producători, asociaţii, 

parteneriate, etc. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezent şi demonstrat în  Acordul de Parteneriat 

(5 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

5 

 

Punctaj minim: 5 puncte 

 

Punctajul maxim  acordat criteriilor de selecţie unui proiect este de 100 puncte.  

 

Punctajul minim obligatoriu de obţinut de un proiect, pentru a fi selectat, este de 5 puncte. 

Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului.  

14. .Data si modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie: Anunţarea rezultatelor 

evaluărilor pentru cererile de finanţarea depuse în cadrul acestei sesiunii se va face după 

aprobarea Raportului de Selecţie Final al Comitetului de Selecţie al Asociaţiei Grup de Acţiune 

Locală “Colinele Tutovei”. In prima fază, GAL “Colinele Tutovei” va notifica în scris, şi prin 

intermediul paginii de internet www.galcolineletutovei.ro, pe toti solicitanţii privind rezultatul 

evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL “Colinele Tutovei” 

(Raportul de Selectie Intermediar) .  

15.  Contestațiile privind decizia de finanțare a proiectelor vor fi depuse, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea notificării, la punctul de lucru al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală 

“Colinele Tutovei”. După rezolvarea contestaţiilor (concluzionată prin Raportul de Contestaţii) 

se face anunţarea rezultatelor finale (Raportului de Selectie Final), pe site-ul 

www.galcolineletutovei.ro şi prin notificare în scris către solicitanti.  
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16. Documentele justificative ce trebuie depuse de catre solicitant o data cu depunerea cererii de 

finantare sunt: 

a. Acordul de cooperare semnat, stampilat si datat de catre toti partenerii 

proiectului de cooperare 

b. Proiectul de cooperare 

c. Certificate/Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscal si sociale restante si 

graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidate, daca este cazul 

d. Raportul asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila(obiective, tip 

de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada 

derularii proiectului) intocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai 

beneficiat de programe de finantare nerambursabila in ultimii 3 ani, pentru 

aceleasi titpuri de investitii 

e. Raportul de selectie prin care a fost selectat proiectul de catre GAL, daca 

proiectul a fost inclus in PDL selectat sau documentul prin care AM-PNDR a 

notificat GAL privind selectia proiectului daca proiectul nu este inclus in PDL 

f. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de 

Finantare) 

g. Acte Constitutive ale Solicitantului ( Statutul juridic, Act Constitutiv, CUI, CIF, 

Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor etc.) 

h. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statutul juridic, Act Constitutiv, CUI, CIF, 

Inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor etc) 

i. Declaratia pe propria raspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinantarii 

j. Copia actului de identitatea reprezentantului legal 

k. Toate documentele solicitate in cadrul masurii din PNDR in care sunt incadrate 

fiecare dintre componentele de investitie ale proiectului. 

l. Documentul de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei 

si ale contului aferent FEADR ( denumire, adresa bancii/trezoreriei, codul IBAN 

al contului in care se deruleaza operatiunile cu AFIR) 

m. Fundamentarea bugetului corelat cu activitatile si rezultatele proiectului 

n. Declaratia prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate 

platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR catre beneficiar. 

Raportarea se va realiza dupa primirea de la CRPDRP a Notificarilor 

beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la 

data efectuarii platii. 

17.Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, Nr.343, Judeţul Bacău.    

Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 

0745345518, 0740836126. 

 

Manager GAL “Colinele Tutovei”             Reprezentant legal GAL “Colinele Tutovei”                                                                              

    Carmen Diana PUIU                                  Valentin MANEA 
 


