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Data publicării: 25.03.2013  
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 421 – 1/2013 – 25.04.2013 
Grupul de Acṭiune Locală Valea Someṣului anunta lansarea in perioada 25.03.2013 –

25.04.2013 a sesiunii de depunere a proiectelor in cadrul masurii 421 Implementarea masurilor 

de cooperare. 
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 
25.04.2013, ora 12:00. 
Depunerea proiectelor pentru Măsura 313 se va face la sediul GAL Valea Somesului in 

localitatea Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Salaj în intervalul orar 09:00 – 
14:00. 
Fondurile disponibile pentru masura 421 sunt de 40.000 euro.  
Valoarea sprijinului medie este de 23.530 euro / proiect conform Planului de dezvoltare locala a 
GAL Valea Somesului. limitata de.  
Valoarea maxima a proiectului este conform adresa AM PNDR nr. 62098/11.03.2013 limitaa la maxim 
150% din valoarea medie a proiectelor stabilita in planul de dezvoltare locala. 
Evaluarea proiectelor conform strategiei GAL Valea Somesului se va realiza de catre Comitetul 

de selectie a proiectelor format din 5 membrii, 2 din randul membrilor reprezentanti ai 
sectorului public din spatiul rural si 3 din randul membrilor reprezentanti ai sectorului privat din 
spatiul rural. 
Modalitatea de desfasurare a procesului de selectie: 
- Perioada de evaluare a proiectelor se va finaliza la 30 de zile dupa finalizarea perioadei de depunere a 
proiectelor iar publicarea Raportului de Selectie se va face cel tarziu la data de 31.05.2013- In zilele 
03.06.2013 – 07.06.2013 se vor transmite solicitantilor de finantare notificari cu privire la 
aprobarea/neaprobarea proiectelor depuse. 
- In perioada 10.06.2013-12.06.2013, în intervalul orar  8:00- 16:00, solicitantii care au depus proiecte 
la GAL Valea Somesului si care au nemultumiri cu privire la analizarea si selectarea proiectelor pot 
depune contestatii la sediul GAL din Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Salaj. 
- Contestatiile depuse se vor soluționa începând cu data de 13.06.2013, până cel târziu la data de 
17.06.2013. 
- Publicarea Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor se va face cel tarziu pe data de 
18.06.2013. 
- Publicarea Raportului Final se va face cel tarziu pe data de 19.06.2013. 
 
 

I. Documente justificative necesare pentru depunerea proiectului: 
 
Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de Finantare sunt: 
 
1. Acordul de cooperare semnat, ștampilat și 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  și Studiul de Fezabilitate (întocmite conform HG 28/09.01.2008)  sau memoriile 
justificative, pentru fiecare investitie, în functie de tipul acesteia și de masura din PNDR corespondenta;  
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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 și 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. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finanare); 
9. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de  Înregistrare, Cod de 
Înregistrare Fiscala, Înscrierea în Registrul asociatiilor și fundatiilor, etc.).  
10. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 
Înregistrare Fiscala, Înscrierea în Registrul asociatiilor și 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 și fișele de verificare a conformittii 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). 
 

II. Beneficiari eligibili 
 

Beneficiarii eligibili pentru finan_are în cadrul masurii 421 din cadrul PNDR sunt: 

• Grupuri de Actiune Locala beneficiare ale Masurii 431 – Sub-masura 431.2 “Funcţionarea Grupului de 
Acţiune Locala, dobândirea de competenţe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanţare 
cu APDRP în cadrul acestei sub-masuri;  
• Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfașoara activitatea 
pe teritoriul unui Grup de Aţiune Locala beneficiar al Masurii 431 – Sub-masura 431.2 “Funcţionarea 
Grupului de Acţiune Locala, dobândirea de competenţe și animarea teritoriului”, care are încheiat contract 
de finanţare cu APDRP în cadrul acestei sub-masuri.  
 
Beneficiarii eligibili vor respecta prevederile fișei masurii 421 ”Implementarea proiectelor de cooperare” 
din PNDR, iar în situaţia în care GAL a prevazut elemente suplimentare (spre exemplu, criterii de selecţie 
locala) în PDL, acestea vor fi de asemenea respectate.  
 
Atenţie! 
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Respectând art. 3 (3) al Hotarârii de Guvern nr. 224/2008 cu modificarile și completarile ulterioare, 

un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul aceleiași masuri  cofinanţate din FEADR, 

cu condiţia ca primul proiect sa fie finalizat, cu excepţia  beneficiarilor care aplicǎ pentru:  

(...) c) masura 4.21«Implementarea proiectelor  de cooperare», în conformitate cu strategiile de 

dezvoltare localǎ.  
 
Finanţarea unui proiect depus în cadrul Masurii 421 derulata prin PNDR este restricţionata pentru 
urmatoarele categorii de beneficiari: 
• beneficiarii înregistrati în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD si pentru FEADR, pâna 
la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorarilor de întârziere;  
• beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru FEADR, din initiative APDRP, din cauza 
nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an;  
• beneficiarii care se afla în situatii litigioase cu APDRP, pâna la finalizarea litigiului.  
3P 

 

III. 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 421sunt eligibile cheltuieli pentru 
funcţionarea unei structuri comune și cheltuieli legate de sprijinul pentru pregatirea tehnica a proiectului.   
Astfel, vor fi eligibile: 
• asistenţa tehnicǎ pregatitoare: cheltuielile ascendente pot fi costuri ale întrunirilor (schimburi de 
experienţa) cu potenţiali parteneri (ex. deplasare, cazare și onorariul interpretului) sau costuri de 
predezvoltare a proiectului (ex. studiul de fezabilitate a proiectului, consultanţa pe diverse teme, costuri 
de traducere și costuri suplimentare de personal);  
• în implementarea proiectului de cooperare vor fi eligibile numai cheltuielile pentru acţiunea comuna și 
pentru funcţionarea eventualelor structuri comune;  
• cheltuielile de animare vor fi eligibile în toate domeniile de cooperare. 
 
Acţiunea comunǎ 

 

Proiectul de cooperare corespunde unei acţiuni concrete cu rezultate clar identificate, care sa aduca 
beneficii teritoriilor respective; cheltuielile referitoare la zona LEADER (acoperita de catre un GAL 
finan_at prin FEADR) nu înseamna numai cheltuieli localizate pe teritoriul acoperit de GAL. Acţiunea 
este „comuna” în sensul ca este implementata în comun. Conţinutul acţiunii comune poate acoperi o gama 
întreaga de activitaţi eligibile în conformitate cu axa sau cu axele implementate prin intermediul metodei 
LEADER.  
Acţiunile comune care pot fi finanţate pot viza, de asemenea, consolidarea capacitaţii, transferal 
expertizei din domeniul dezvoltarii locale prin intermediul, de exemplu, al unor publicaţii comune, al 
unor seminarii sau parteneriate de înfraţire (schimb de manageri și personal din cadrul programului), care 
sa conduca la adoptarea unor metode de lucru și metodologii comune sau la elaborarea unei activitaţi de 
dezvoltare comune sau coordonate. 
Aplicarea unei structuri comune 
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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 
transnaţionale, poate fi vorba și 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 construcţia instituţionala: schimb de experienţa și bune practici  
privind dezvoltarea locala prin publica_ii comune, organizarea de evenimente, 
proiecte de twinning (schimb de manageri de program și de personal).   
 

Cheltuielile pentru pregatirea proiectului sunt eligibile și vor putea fi decontate chiar daca sunt 
efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanţare.  

Atenţie: 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 excepţia: 
• 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 desfașoara activitaţile aferente 
solicitantului trebuie sa fie pe teritoriul sau sau al GAL-ului de care aparţine. De asemenea, 
investiţiile/serviciile și cheltuielile eligibile corespunzatoare acestora trebuie sa fie efectuate pe teritoriul 
GAL-ului sau al GAL-ului de care aparţine 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. 
 
Atenţie: Proiectele de cooperare care includ componente care corespund obiectivelor masurilor din axele 
1 – 3 din PNDR vor trebui sa respecte prevederile fișelor masurilor în care acestea se încadreaza, atât în 
ceea ce privește acţiunile eligibile, intensitatea sprijinului cât și 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 investiţii (capitolul 4 din Bugetul proiectului), 
se va respecta intensitatea sprijinului specifica masurii din PNDR în care se încadreaza investiţia. 
 
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 finanţare trebuie sa fie corecte si în 
conformitate cu bugetul indicativ, devizul general, devizul financiar, devizele obiectului, devizul cap. 2 și 
devizul cap. 5 pentru fiecare investiţie. 
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Informatiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare trebuie sa fie corecte si în 
conformitate cu bugetul general și bugetul partenerului precizate în proiectul de cooperare. 
 
Rata de conversie între euro și 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. 
 
 

Criterii de selectie a proiectelor:  
 

Nr. crt. Criteriu Punctaj acordat 

1 Proiecte care implică mai mult de 2 GAL-uri din România   15 

2 Proiecte care implică un GAL din alt stat membru   15 

3 Proiecte care includ acţiuni inovative   20 

4 Proiecte care combină obiectivele a cel puţin două măsuri din 

Planul de Dezvoltare Locală   

20 

5 Proiecte care se adresează tinerilor sub 40 de ani  15 

6 Respectă normele de protecţie a mediului     15 

TOTAL  100 puncte  

 
 
Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face 
dupa aprobarea Raportului final de Selectie de catre Comitetul de selectie, adica cel tarziu la data 
de 19.06.2013. GAL Valea Somesului va notifica în scris si prin intermediul paginii de internet 
www.galvaleasomesului.ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare 
depuse de catre acestia. De asemenea, lista proiectelor depuse, eligibile, selectate sau neselectate 
la finantare va fi disponibila si la sediul GAL Valea Somesului, Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 35, Salaj. 
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Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 421 sunt cuprinse în „GHIDUL 

SOLICITANTULUI” – distribuit GRATUIT. Va asteptam la sediul GAL Valea Somesului in  
localitatea Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Salaj, tel: 0784 845 840 pentru informatii  
suplimentare si lamuriri. De asemenea, va informam asupra faptului ca la sediul nostru exista 

variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente 

masurilor lansate.   
 
 
 
 

DECLARAṬIE 

 

Subsemnatul ………………………. declar pe propria răspundere că mă angajez să 

raportez către GAL Valea Someṣului toate plăṭile aferente proiectului selectat, plăṭi ce vor fi 

efectuate  de APDRP către mine ca beneficiar. 

Menṭionez că raportarea o voi realiza după primirea de la CRPDRP a “Notificării 

beneficiarului cu privire la confirmarea plăṭii” în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării 

plăṭii. 

 

Data          Semnătura  
 
 


