
 
 

    Apel de selecţie a proiectelor 

Măsura 421 

Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei anunţă lansarea în 

perioada 02.07.2014-31.07.2014 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 

421, prezentată mai jos. 

Numarul de referinta al sesiunii M421 – 1/14 – 31.07.2014 

Data lansării apelului de selecţie: 02.07.2014 

Data limită de primire a proiectelor: 31.07.2014, ora 14.00 

Depunerea proiectelor aferente Măsurii 421,”Implementarea proiectelor de 

cooperare” se va face la punctul de lucru al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – 

Microregiunea Valea Sâmbetei, în localitatea Drăguş, nr. 477 (în incinta caminului 

cultural),  jud. Braşov, de luni până vineri, în intervalul orar  9-14. 

Fondurile totale disponibile pentru Măsura 421, ” Implementarea proiectelor de 

cooperare” sunt de: 25.500  euro. 

Suma maximă neramburasabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 25.500 

euro 

Valoare totala eligibila a proiectului nu va depasi suma de  25.500 euro. 

 

Declaraţia beneficiarului privind raportarea către GAL: 

- Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului 

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 plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 

 

 

 

 

Model de Declaraţie privind raportarea către GAL: 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                    DECLARAŢIE 

Privind raportarea către GAL – MVS 

 

 

Subsemnatul ................................................................................................................................., domiciliat 

în ......................................................................, posesor al BI/CI/PASS seria .......... nr 

...........................eliberat la data ............................ de .........................................................................., CNP 

............................................................................, în calitate de Reprezentant Legal al 

proiectului.................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. ..........................................

.............................................................................................................................................., declar pe propria 

răspundere, că voi raporta către GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei toate plăţile 

aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP. 

Raportarea voi face după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la 

confirmarea plăţii, în maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.  

 

Reprezentant Legal  

Numele și prenumele ......................................................................  

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

Semnătura/ștampila ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie a proiectelor: 

Anunțarea rezultatului procesului de selecție se va realiza după publicarea 

raportului de selecție, primirea și soluționarea contestațiilor, publicarea raportului de 

contestații, publicarea raportului final de selecție. 

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu cererea 

de finanţare: 

Nr. 

Crt. 
Denumire document 

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

proiectului de cooperare; 

2 Proiectul de cooperare (Acest document va avea ataşată Foaia de capăt, însuşită 

de elaborator prin semnătură şi ştampilă); 

3 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 proiectului (se vor completa și fișele de verificare a 

conformității din cadrul măsurii respective, pentru fiecare componentă); 

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 activitățile și rezultatele proiectului. 

 

Cerinţe de conformitate şi eligibilitate 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 

eligibilitate, să prezinte documentele justificative o dată cu depunerea proiectului, 

menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsuri Măsurii 421– 

Implementarea proiectelor de cooperare” din PNDR  şi Ghidul Solicitantului şi 

Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 41. 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea acestei măsuri în cadrul GAL 

sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de internet APDRP 

www.apdrp.ro, sau MADR www.madr.ro  in vigoare la momentul lansarii. 

Criteriile de selecție a proiectelor depuse în cadrul Măsurii 421, sunt postate pe 

site-ul GAL: www.galmvs.ro, respectiv: 

Procedura de selectie aplicata de comitetul de selectie GAL este publicata pe site-ul 

www.galmvs.ro 

Criterii de selecţie cu punctaj: 

Nr 

crt 

Criterii de selectie nationale Punctaj  

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


 
 

1 Implică mai mult de două GAL-uri din România  25 

2 Implică un GAL din alt stat membru cu experienţă LEADER + 10 

3 Includ activităţi inovative 15 

4 Combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 10 

5 Se adresează fermierilor de semi-subzistenţă  10 

6 Se adresează tinerilor din zona rurală  10 

7 Respectă normele de mediu 10 

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

10 

 Total 100 

Punctaj minim: 20 puncte. 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de 

valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi 

aceeaşi valoare, selectia acestora se va realiza in functie de punctajul obtinut la criteriul 

1. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor sunt prezentate în continuare: 

După încheierea procesului de evaluare și selecție intermediara, Comitetul de 

Selecție va emite un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele 

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

solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de 

selecție. GAL va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selectie Intermediar si il va 

afisa la sediul GAL-ului si la sediul consiliilor judetene si sediile unitatilor administrativ- 

teritoriale ale localitatilor membre sau nemembre in GAL- daca institutiile respective sunt 

de acord. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției către solicitanți. 

GAL-Microregiunea Valea Sambetei va informa solicitanții prin notificare scrisa 

asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție intermediar. 

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost 

declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL- 

Microregiunea Valea Sambetei. Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile 



 
 

lucrătoare de la primirea notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe 

pagina de web a GAL- Microregiunea Valea Sambetei a Raportului. Contestatiile vor fi 

analizate de GAL, iar dupa incheierea procesului de solutionare a contestatiilor (daca este 

cazul) rezultatul se publica pe site-ul  GAL- Microregiunea Valea Sambetei 

Raportul de Contestație se va publica dupa soluţionarea contestaţiilor atât la sediul 

GAL Microregiunea Valea Sambetei cât și pe pagina web a Grupului: www.galmvs.ro 

În Raportul de Selecție Final vor fi evidențiate proiectele selectate în baza soluționării 

contestațiilor. GAL- Microregiunea Valea Sambetei va publica pe pagina de web proprie 

Raportul de Selecție Final 

 GAL-Microregiunea Valea Sambetei va informa solicitanții prin notificare scrisa 

asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție final. 

Pentru informaţii suplimentare: contactaţi Asociaţia  GAL – Microregiunea Valea 

Sâmbetei, Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural), jud.Braşov,  tel/fax: 0268 286 

701 sau  email : galmvs@galmvs.ro. 

 La punctul de lucru al GAL- Microregiunea Valea Sambetei este disponibilă o variantă 

electronică (CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurii. 

mailto:galmvs@galmvs.ro

