
  

ASOCIAȚIA  GAL „Colinele Olteniei” 

Adresa: str. Nicu Iovipale, nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, jud. Dolj 

Email: galcolineleolteniei@yahoo.com, website:www.galcolineleolteniei.ro 

 

 

                                                                                                                            Avizat 

                        Reprezentant CDRJ Dolj 

 

 

APEL DE SELECȚIE 

 

 

 

PENTRU MĂSURA 421 – Implementarea proiectelor de cooperare 

 

 

 Data publicării: 25.09.2013 

 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea   în   data   de  

25.09.2013 a sesiunii de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura 421 – 

Implementarea proiectelor de cooperare. 

 

Perioada de depunere a proiectelor este: 25.09.2013 - 25.10.2013 
 

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL „Colinele Olteniei” la adresa: 

Str. Nicu Iovipale, Nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, Jud. Dolj, de luni până vineri 

între orele 09
00

-17
00

. 

 

Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte: 

M.421 - 3/13 – 25.09.2013 

 

 Data limită  de  depunere  a  proiectelor  este 25.10.2013, ora 1700
 

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din Ghidul 

solicitantului disponibil pe site-ul www.galcolineleolteniei.ro  și  www.apdrp.ro, respectiv 

www.madr.ro. 

 

 Fondul  disponibil  pentru  această  măsură  este de 15.000 Euro. 

Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 5.000 euro, iar suma maxima nerambursabila care se 

poate aproba este de 15.000 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.madr.ro/
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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 

”Colinele Olteniei” 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 ”Colinele Olteniei” 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) ........................ 
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 Modalitatea   de   anunțare   a   rezultatului   procesului   de   selecție 

(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de selecție) 

 

Comitetul de selecție GAL ”Colinele Olteniei” este format din 15 membri, din care 6 reprezentanți 

ai sectorului public, și 9 reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile. 

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 și societate civilă.  

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 solicitanții asupra rezultatelor procesului de 

evaluare și selecție. 
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 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. 

 

ATENŢIE! 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 si 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); 
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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 ”Colinele Olteniei” disponibile în format electronic pe site-ul propriu, 

www.galcolineleolteniei.ro sau în format fizic la sediul GAL-ului din comuna Cotofenii din Dos. 

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). 
 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: 

 

1. Partenerii din cadrul proiectului sunt GAL-uri sau sunt entitati organizate în conformitate cu 

abordarea LEADER. 

Toti partenerii proiectului de cooperare trebuie sa fie GAL-uri sau entitati organizate în conformitate cu 

abordarea LEADER. Entitatile organizate în conformitate cu abordarea LEADER sunt parteneriatele 

public-private selectate în cadrul Axei 3, conform art. 59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau 

oricare alte grupuri rurale organizate dupa metoda LEADER (grupuri locale care sa aiba un rol activ în 

dezvoltarea rurala, sa fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de initiativa locala, 

microregiuni si alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finantate prin Axa 4 din FEP) si recunoscute 

de statul membru. Aceasta descriere a partenerilor trebuie sa se regaseasca în capitolul A al proiectului 

de cooperare. 

2. Proiectul este elaborat si va fi implementat în comun; Proiectul de cooperare este elaborat în comun 

daca fiecare partener a contribuit financiar la realizarea proiectului si daca responsabilul de proiect al 

fiecarui partener a semnat foaia de capat a proiectului. Proiectul va fi implementat în comun daca 

fiecare dintre parteneri contribuie în cadrul proiectului atât la implementarea actiunilor comune 

concrete, cât si la celelalte activitati ale proiectului (inclusiv logistica). De asemenea, fiecare partener 

va trebui sa aiba o contributie financiara în cadrul proiectului. Proiectul de cooperare trebuie sa fie 

semnat de echipa care l-a elaborat, care trebuie sa cuprinda cel putin câte un responsabil de proiect din 

partea fiecarui partener. 

3. Coordonatorul este un GAL finantat prin axa LEADER; Coordonatorul trebuie sa fie un GAL 

finantat prin axa LEADER, iar descrierea acestuia se va regasi în cadrul capitolului A din proiectul de 

cooperare. Acesta trebuie sa fie un Grup de Actiune Locala finantat prin intermediul Axei 4 LEADER 

din PNDR sau prin intermediul unui program de dezvoltare rurala dintr-un stat membru UE. În cadrul 

http://www.apdrp.ro/
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proiectului trebuie sa se regaseasca datele contractului de finantare încheiat între acesta si APDRP sau 

Autoritatea Contractanta din statul membru respectiv (titlu, numar, data încheierii, data expirarii), 

precum si datele de contact ale Autoritatii Contractante care poate da referinte privind contractul de 

finantare. De asemenea, daca proiectul este coordonat de un GAL din alt stat membru, va fi anexata o 

adresa în original, semnata si stampilata (dupa caz) de catre Autoritatea Contractanta din statul 

respectiv, prin care se confirma ca acest GAL este finantat în cadrul Axei LEADER si care va contine 

datele de identificare ale contractului de finantare (titlu, numar, data încheierii, data expirarii). 

Adresa va fi însotita de traducerea autorizata a acesteia. 

4. Proiectul de cooperare este selectat de GAL sau de AM PNDR; 

Înainte de depunerea cererii de finantare, proiectul trebuie sa treaca prin procesul de selectie organizat: 

- fie de GAL-ul beneficiar sau de catre GAL-ul de care apartine beneficiarul, daca proiectul se 

regaseste în Planul de Dezvoltare Locala al GAL; 

- fie de catre AM PNDR, în situatia în care proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare 

Locala al GAL. 

5. Activitatile (componentele) trebuie sa corespunda unei masuri sau mai multor masuri din FEADR si 

sa fie încadrate corespunzator. 

Corespondenta activitatilor (componentelor) cu una sau mai multe masuri din FEADR/ PNDR se va 

evidentia în descrierea actiunilor de la capitolul D, capitolul E si în bugetul indicativ din proiectul de 

cooperare. Toate componentele proiectului evidentiate la capitolul 4 din bugetul indicativ trebuie sa 

corespunda masurilor din FEADR/PNDR. Astfel, fiecare activitate (componenta) trebuie sa fie 

încadrata pe o masura din FEADR/PNDR. Componentele sunt corect încadrate atunci când obiectivele, 

tipul investitiei / serviciului, tipul de beneficiar si cheltuielile eligibile ale acestora, descrise la 

capitolele C si D ale proiectului, sunt la fel cu cele ale masurii corespondente. Proiectele de cooperare 

care includ componente care corespund masurilor din axele 1 – 3 din PNDR vor trebui sa respecte 

prevederile fitelor masurilor în care acestea se încadreaza, atât în ceea ce priveste actiunile eligibile, 

intensitatea sprijinului si categoriile eligibile de beneficiari. De exemplu, un GAL, care este un tip de 

organizatie care nu se regaseste printre tipurile de beneficiari eligibili ai Masurii 123, nu va putea primi 

finantare pentru o componenta de investitii care corespunde obiectivelor Masurii 123. 

Componentele proiectului (investitiile / serviciile) prevazute la capitolul 4 din bugetul indicativ 

trebuie sa fie eligibile conform prevederilor masurii de finantare pe care se încadreaza 

componentele proiectului. 

Pentru fiecare componenta a proiectului de cooperare va fi atatata documentatia aferenta acesteia, 

respectiv proiectele tehnice si studiul de fezabilitate sau memoriile justificative pentru fiecare investitie, 

în functie de tipul acesteia si de masura din PNDR corespondenta. 

De asemenea, cererea de finantare va cuprinde formularul E.1.1 LC specific Masurii 421 la care se 

adauga, pentru fiecare obiectiv de investitii inclus în proiect si care se regaseste într-o masura PNDR, 

toate anexele aferente masurii respective  

6. Suma solicitata se încadreaza în limita financiara maxima stabilita (200.000 euro co-finantare 

publica), iar valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro) Valoarea rezultata prin însumarea 

ajutorului public nerambursabil al componentelor 

prevazute la capitolul 4 din bugetul indicativ ti suma cheltuielilor eligibile ale capitolelor 1-3, la care se 

adauga valoarea actualizarii cheltuielilor eligibile, reprezinta co-finantarea publica si nu trebuie sa 

depateasca în total 200.000 euro. 
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7. Obiectivele proiectului se încadreaza în Planul de Dezvoltare Locala al GAL 8. Bugetul proiectului 

se încadreaza în Planul Financiar al GAL 

9. Partenerii si-au definit si asumat rolurile si responsabilitatile, precum si contributiile financiare în 

cadrul Acordului de Cooperare  

10. Cheltuielile aferente solicitantului vor fi efectuate pe teritoriul sau sau pe teritoriul GAL-ului de 

care apartine, cu exceptia transportului, cazarii, diurnei/mesei si a taxelor de participare la evenimente 

în afara teritoriului GAL 

11. Contributia fiecarui partener la finantarea proiectului este de cel putin de 50% din  media stabilita 

prin împartirea valorii totale a proiectului la numarul de parteneri. Valoarea totala fara TVA a 

cheltuielilor aferente fiecarui partener în cadrul proiectului, prezentata la capitolul 6 al acordului de 

cooperare, este de cel putin 50% din valoarea mediei calculate împartind valoarea totala fara TVA a 

proiectului la numarul de parteneri.  

Exemplu: Pentru un proiect a carui valoare totala eligibila fara TVA este de 300 000 euro, care are 3 

parteneri, media valorii pe partener este de 100 000 euro. Proiectul este eligibil daca cheltuielile fara 

TVA aferente fiecarui partener reprezinta cel putin 50 000 euro (adica 50% din media de 100 000 euro).  

12. Obiectivele, activitatile si rezultatele propuse prin proiect presupun mai mult decât simplul schimb 

de experienta între organizatiile partenere. Partenerii trebuie sa prevada activitati (sectiunea c.1 a 

proiectului de cooperare), care sa conduca la realizarea unor rezultate (sectiunea c.3 a proiectului de 

cooperare) ce presupun mai mult decât schimb(uri) de experienta între diferite organizatii. 

3.6 Principae categorii de cheltuieli ti operatiuni eligibile 

Principalele categorii de cheltuieli si operatiuni eligibile 

 

În conformitate cu articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei 

Europene, pentru proiectele de cooperare implementate în cadrul masurii 421 sunt eligibile cheltuieli 

pentru functionarea unei structuri comune si cheltuieli legate de sprijinul pentru pregatirea tehnica a 

proiectului. 

Astfel, vor fi eligibile: 

- asistenta tehnica pregatitoare: cheltuielile ascendente pot fi costuri ale întrunirilor (schimburi de 

experienta) cu potentiali parteneri (ex. deplasare, cazare si onorariul interpretului) sau costuri de 

predezvoltare a proiectului (ex. studiul de fezabilitate a proiectului, consultanta pe diverse teme, 

costuri de traducere si costuri suplimentare de personal); 

- în implementarea proiectului de cooperare vor fi eligibile numai cheltuielile pentru actiunea 

comuna si pentru functionarea eventualelor structuri comune; 

- cheltuielile de animare vor fi eligibile în toate domeniile de cooperare. 

Actiunea comuna 

Proiectul de cooperare corespunde unei actiuni concrete cu rezultate clar identificate, care sa aduca 

beneficii teritoriilor respective; cheltuielile referitoare la zona LEADER (acoperita de catre un GAL 

finantat prin FEADR) nu înseamna numai cheltuieli localizate pe teritoriul acoperit de GAL. Actiunea 

este „comuna” în sensul ca este implementata în comun. Continutul actiunii comune poate acoperi o 

gama întreaga de activitati eligibile în conformitate cu axa sau cu axele implementate prin intermediul 

metodei LEADER. 

Actiunile comune care pot fi finantate pot viza, de asemenea, consolidarea capacitatii, transferul 

expertizei din domeniul dezvoltarii locale prin intermediul, de exemplu, al unor publicatii comune, al 

unor seminarii sau parteneriate de înfratire (schimb de manageri si personal din cadrul programului), 
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care sa conduca la adoptarea unor metode de lucru si metodologii comune sau la elaborarea unei 

activitati de dezvoltare comune sau coordonate. 

Aplicarea unei structuri comune 

Aplicarea unei structuri comune este cea mai „integrata” forma de cooperare. O structura comuna noua 

poate fi orice organism cu personalitate juridica recunoscut în statul membru în cauza. În cazul 

cooperarii transnationale, poate fi vorba si de un grup european de interes economic (GEIE). 

Cheltuieli eligibile 

În cadrul masurii 421, sunt fi eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli: 

- cheltuieli pentru pregatirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, 

seminarii, activitati de traducere si interpretare, multiplicare documente; 

- cheltuieli de investitii pentru implementarea proiectelor comune; 

- cheltuieli pentru proiecte comune de instruire; 

- cheltuieli privind constructia institutionala: schimb de experienta si bune practice privind 

dezvoltarea locala prin publicatii comune, organizarea de evenimente, proiecte de twinning 

(schimb de manageri de program si de personal). 

Cheltuielile pentru pregatirea proiectului sunt eligibile si vor putea fi decontate chiar daca sunt 

efectuate înainte de semnarea Contractului de Finantare. 

Atentie: Sunt eligibile doar cheltuielile efectuate de GAL-ul beneficiar pe teritoriul sau (sau de 

beneficiarul non-GAL în teritoriul GAL pe care este situat), cu exceptia: 

- Cheltuielilor de deplasare, masa, cazare, în afara teritoriului GAL; 

- Taxelor de participare la evenimente în afara teritoriului GAL. 

În bugetul indicativ de la capitolul E al proiectului, locul unde se desfatoara activitatile aferente 

solicitantului trebuie sa fie pe teritoriul sau sau al GAL-ului de care apartine. De asemenea, 

investitiile/serviciile si cheltuielile eligibile corespunzatoare acestora trebuie sa fie efectuate pe 

teritoriul GAL-ului sau al GAL-ului de care apartine solicitantul. Vor fi exceptate de la aceasta regula 

cheltuielile de transport, cazare, diurna/masa, care pot fi efectuate în afara teritoriului. 

Nu sunt eligibile cheltuielile ocazionate de simplul schimb de experienta neconcretizat într-o actiune 

comuna (întrucât se poate finanta prin intermediul retelei nationale de dezvoltare rurala). 

De asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE. 

Atentie: Proiectele de cooperare care includ componente care corespund obiectivelor masurilor din 

axele 1 – 3 din PNDR vor trebui sa respecte prevederile fitelor masurilor în care acestea se încadreaza, 

atât în ceea ce privette actiunile eligibile, intensitatea sprijinului cât si categoriile eligibile de 

beneficiari. 

Pentru cheltuielile care se încadreaza în capitolele 1 – 3 ale Bugetului proiectului de cooperare, 

intensitatea sprijinului va fi de 100%. Pentru cheltuielile de investitii (capitolul 4 din Bugetul 

proiectului), se va respecta intensitatea sprijinului specifica masurii din PNDR în care se încadreaza 

investitia. 

GAL poate selecta proiecte ce vor fi implementate în totalitate sau partial în orasele care fac parte din 

aria de acoperire a GAL, proiecte care nu se încadreaza în obiectivele masurilor cuprinse în Axa 3 - 

PNDR. 

Informatiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare trebuie sa fie corecte si în 

conformitate cu bugetul indicativ, devizul general, devizul financiar, devizele obiectului, devizul cap. 2 

si devizul cap. 5 pentru fiecare investitie. 
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Informatiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare trebuie sa fie corecte si în 

conformitate cu bugetul general si bugetul partenerului precizate în proiectul de cooperare. 

Rata de conversie între euro si moneda nationala pentru Romania este cea publicata de Banca Centrala 

Europeana pe internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> din data întocmirii proiectului de 

cooperare. Costurile pentru consultanta si pregatirea proiectului (adica suma dintre valoarea capitolului 

1, valoarea subcapitolului 3.4 si valoarea cheltuielilor de proiectare si asistenta tehnica la nivelul 

fiecarei componente din capitolul 4) nu trebuie sa depaseasca împreuna 10% din costul total eligibil al 

proiectului. Preturile utilizate pentru realizarea investitiilor / serviciilor în cadrul proiectului trebuie sa 

fie rezonabile. 

 

 

 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) 

 

Proiectul de cooperare trebuie sa fie selectat de catre GAL-ul beneficiar sau de catre GAL-ul de 

care apartine beneficiarul, iar în cazul în care masura 421 nu este inclusa în Planul de Dezvoltare 

Locala, acesta trebuie sa fie selectat de catre AM-PNDR. Proiectul selectat de GAL trebuie sa se 

regaseasca în raportul de selectie pentru masura 421 al GAL. Raportul de selectie trebuie sa fie 

însusit de comitetul de selectie si pretedintele GAL. 

În cazul în care PDL selectat nu include masura 421, acesta trebuie sa fie selectat de catre AM-

PNDR pe baza unui document prin care este notificat GAL privind selectia proiectului. Din acest 

document trebuie sa reiasa datele proiectului în cauza si sa fie semnat si stampilat de AM-PNDR. 

În cazul în care Planul de Dezvoltare Locala include o alocare distincta pentru proiecte de 

cooperare (prin Masura 421), selectia si aprobarea proiectelor de cooperare trebuie realizata în 

aceeasi maniera ca celelalte proiecte, respectiv prin intermediul unui Comitet de Selectie organizat 

dupa caz, în cadrul GAL. În cazul în care GAL-ul nu a inclus Masura 421 în Planul de Dezvoltare 

locala, selectia se va realiza în cadrul Autoritatii de Management. În cazul în care selectia 

proiectelor de cooperare este realizata de catre GAL, responsabilitatea pentru stabilirea 

calendarului de selectie va reveni acestuia, iar în cadrul AM selectarea proiectelor de cooperare va 

fi efectuata de 2 ori pe an în principiu în primul si ultimul semestru al anului, astfel încât ultimul 

proiect sa fie selectat înainte de 31 decembrie 2013. 

Prioritate în selectie se va acorda proiectelor de cooperare care: 

• implica mai mult de doua GAL-uri din România 

• implica un GAL din alt stat membru cu experienta LEADER + 

• includ activitati inovative 

• combina obiectivele din diferite axe ale PNDR 

• se adreseaza fermierilor de semi-subzistenta 

• se adreseaza tinerilor din zona rurala 

• respecta normele de mediu 

• care urmaresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor avea ca 

beneficiari grupuri de producatori, asociatii, parteneriate, etc. 
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Criterii de selectie locala pentru masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de selectie Punctaj 

1. Proiectul prevede schimburi de experienta  20 

2. Proiectul prevede actiuni comune 20 

3. In actiunile prevazute sunt implicati toti partenerii  20 

4. Actiunile prevazute sunt complemetare altor proiecte derulate 20 

5 
Proiectul include mecanismul de implementare, metodologie si organizare, 

indicatori de monitorizare, managementul proiectului. 
20 

 TOTAL 100 

 

Punctajul minim pe care trebuie sa il obtina un proiect pentru a fi selectat este de 60 de 

puncte. 

Selectia proiectului de cooperare de catre GAL (masura 421 se regaseste in Planul de 

Dezvoltare Locala) 

În situatia în care măsura de implementare a proiectelor de cooperare (421) se regăseşte în Planul de 
Dezvoltare Locală, Comitetul de Selectie al GAL, în baza criteriilor de selectie din strategia de 
dezvoltare locală, va selecta şi propune spre finantare la APDRP proiectele de cooperare. 
 
 
În vederea organizării propriei sesiuni de selectie a proiectelor de cooperare, GAL îsi va elabora o 
procedură de selectie proprie în care să fie descris procesul de evaluare şi selectie a proiectelor, inclusiv 
procedura de soluţionare a contestaţiilor aşa cum a fost mentionat în capitolul ”Mecanismul de 
implementare” din Planul de Dezvoltare Locală. Aceste proceduri vor fi aprobate de Adunarea 
Generală/Comitetul Director al GAL, iar pentru transparentă vor fi postate pe pagina de web a GAL. 
 

 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 
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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.galcolineleolteniei.ro. Dacă 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:  galcolineleolteniei@yahoo.com. 

 

Asociaţia GAL „Colinele Olteniei” 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. 

 

Asociația GAL „Colinele Olteniei” 

Str. Nicu Iovipale, nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, jud. Dolj 

Tel/fax: 0251/447.089 

 

 

 

 

 

  

http://www.apdrp.ro/
mailto:galcolineleolteniei@yahoo.com.

