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 12. februarie  2014 
 

AP E L  DE   S E L E C Ţ I E  
N r .   d e   r e f e r i n ț ă   1 / 2 0 1 4    

 
GAL / Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni prin APELUL DE SELECŢIE cu nr. de referinţă 1/2014  în perioada 
12 februarie – 13 martie 2014 deschide sesiunea a VIII‐a a cererii de proiecte aferente Măsurii 414.421 cuprinsă în 
PDL  din  cadrul  Programului  Naţional  de    Dezvoltare  Rurală  (PNDR),  finanțat  prin  programul  Axa  IV  –  LEADER, 
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ. 
Fondurile nerambursabile disponibile  și suma maximă nerambursabilă a unui proiect alocate de Grupul de Acțiune 
Locală  (în  continuare GAL)  din  teritoriul  Asociației  Târnava Mică  ‐  Bălăușeri  ‐  Sărățeni  în  această  sesiune  pentru 
finanțarea proiectelor sunt: 

   Măsura 

Fonduri 
nerambursabile 
disponibile 

euro 

Valoarea 
totală 

eligibile a 
unui proiect 

euro 

Valoarea 
minimă a unui 

proiect 
 euro 

Suma maximă 
nerambursabilă a 

unui proiect 
euro 

Ajutor public 
% 

(conform 
Ghidul 

Solicitantului) 

421  „Implementarea  proiectelor  
de cooperare” 

170.817   400.000   5.000   170.817  100% 

Depunerea  proiectelor  aferente  Măsurilor  se  va  face  în  perioada:  12.02.2014  –  13.03.2014,  la  sediul  GAL  din 
localitatea  Fîntînele  str. Principală, nr. 168,  județul Mureș, de  luni până vineri,  în  intervalul orar 10:00 – 14:00. 
Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este 13.03.2014, ora 14:00. 
Ghidul  Solicitantului  pentru Măsura  421  este  publicată  pe  pagina  de  internet  a  APDRP  (www.apdrp.ro)  și  a GAL 
www.leadertarnavamica.ro, unde se regăsește și Ghidul Anexă la Măsură (Apel de selecție detaliat), care conține date 
complementare, specifice  aplicate de GAL, criteriile proprii de selecţie.  
Modalitatea de desfășurare a procesului de selecția a proiectelor 
Selecția proiectelor se realizează de Comitetul de Selecție GAL. Comitetul de Selecție este format din președinte și 24 
de membrii,  cu apartenență  sectorială de 32 % publică, 40 % privată, 28 %  societate  civilă. Funcționarea comisiei, 
procedura  de  selecție  (selecția,  rezolvarea  contestațiilor  și  toate  detaliile)  se  găsesc  pe  site‐ul 
www.leadertarnavamica.ro în Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de finanţare. 
Modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor: 

 Anunț cereri de proiecte: 12.02.2014 – 13.03.2014; 

 Perioada depunerii proiectelor: 12.02.2014 – 13.03.2014; 

 Intervalul orar în care se primesc proiecte: luni – vineri: 10:00 – 14:00;  

 Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 16.03.2014;  

 Termen de contestații, până în data de: 19.03.2014; 

 Termen de  rezolvare  a  contestațiilor, până  în data de: 21.03.2014, data publicării Raportului de  rezolvare  a 
contestațiilor; 

 Raportul Intermediar de Selecție a Proiectelor se publică în data de: 24.03.2014; 

 Termen de contestații 3 zile de la publicarea Raportului Intermediar de Selecție a Proiectelor, până în data de: 
27.03.2014; 

 Termen de rezolvare a contestațiilor este de 2 zile, până  în data de: 29.03.2014, data publicării Raportului de 
rezolvare a contestațiilor, și a Raportului Final de Selecție. 

GAL își rezervă dreptul de a modifica datele comunicatului în funcție de cerințe obiective. 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
2007‐2013 

Program finanţat de Uniunea Europeană şi  
Guvernul României prin FEADR  

„ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL PENTRU 
GAL/ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ BĂLĂUŞERI‐SĂRĂŢENI ÎN CONDIŢIILE 

PROGRAMULUI NAŢIONAL DE  DEZVOLTARE RURALĂ”  

Contract de Finanţare: C 4312011072881907 / 23.01.2012 

Valoarea totală: 2.736.791 euro 
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GHIDUL PENTRU CONFORMITE, ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIA PROIECTELOR 

1. MĂSURA 421: IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE 

1.1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 421, la apel de selecție cu nr. de referință 5/2013, sesiunea VIII. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 421: 170.817 euro, din care: 

 Contribuția FEADR: 136.654 euro (80%);  

 Contribuția publică națională: 34.163 euro (20%). 

1.2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi valoarea maximă a 
unui proiect din cadrul Măsurii 421. 

Măsura 
Valoarea 

minimă a unui 
proiect 

Valoarea totală 
eligibile a unui 

proiecte 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

Ajutor public 

421 „Implementarea proiectelor  
de cooperare” 

5.000 euro  170.817 euro  400.000 euro  100% 

1.3. Criteriile de selecţie stabilite de GAL şi punctajul aferent: 

Nr. 
Crt. 

CRITERII DE SELECȚIE  Punctaj 

1  Includ activităţi inovative  5 

2  Implică mai mult de două GAL‐uri din România  1 

3  Combină obiectivele din diferite axe ale PNDR  5 

4  se adresează fermierilor de semi‐subzistenţă  1 

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

6  Se adresează tinerilor din zona rurală (instruirea)  5 

CRITERII DE SELECȚIE GAL 

7 
Beneficiarul (partenerul) să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfășoare 
activitatea pe teritoriul GAL; 

15 

8 
Beneficiarul (partenerul) să desfășoare activitate în slujba comunităților teritoriului 
cu o vechime de cel puțin 2 ani; 

10 

9  Investiţia să ridice potenţialul teritoriului;  10 

10  Investiţia să deservească un număr cât mai mare din populaţie;  8 

11  Investiţia realizată să menţină/ să dezvolte funcţia comunitară;  10 

12  Prin proiect să se realizeze și investiții  20 

  Total    100 

  

1.4. Documente solicitate de GAL în afara celor menționate în Ghidul APDRP 

La Capitolul 5: INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE, la punctul 5.1. Documentele 
necesare întocmirii cererii de finanţare se adaugă: 

14.1 Declarație prin  care beneficiarul  se angajează  să  raporteze  către GAL  toate plățile aferente proiectului 
selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar (se regăsește la sfârșitul prezentului apel). 
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1.5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 7 ‐ 12) 

7: Beneficiarul (partenerul) să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfășoare activitatea pe teritoriul GAL 

(15 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Documente din care sa reiasă  ca   

beneficiarul (partenerul)  are sediul stabil pe 

teritoriul GAL şi să desfăşoare activitatea 

viitoare pe teritoriul GAL: 

 Cerere de Finanțare/Proiectul de 

cooperare 

 doc.7 și 8. Acte constitutive ale 

solicitantului și ale partenerilor; 

În  Cererea  de  Finanțare/Proiectul  de  cooperare  se  verifică  dacă 
activităţile  şi  investiţiile  propuse  prin  proiect  vor  fi  realizate  pe 
teritoriul GAL.  
În Actele constitutive ale solicitantului și ale partenerilor se verifică 
sediul social şi punctele de  lucru al beneficiarului sau partenerului, 
care trebuie să fie pe teritoriul GAL. 
Teritoriul  GAL  cuprinde  următoarele  comune  (şi  localităţile 
aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, Veţca, Neaua, Ghindari, Chibed, 
Sărăţeni şi oraşul Sângeorgiu de Pădure.  

8: Beneficiarul (partenerul) să desfășoare activitate în slujba comunităților teritoriului cu o vechime de cel puțin 2 

ani; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.7 și 8. Acte constitutive ale solicitantului 

și ale partenerilor 

În Actele constitutive ale solicitantului și ale partenerilor se verifică 
dacă  desfășoară  activitate  în  slujba  comunităților  teritoriului  cu  o 
vechime de cel puțin 2 ani 

9: Investiţia să ridice potenţialul teritoriului; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.  11.  Proiect  tehnic,  Studiu  de 
fezabilitate / Memoriu Justificativ; 

Dacă  solicitantul  în  Proiect  tehnic/Studiu  de  fezabilitate/  Memoriu 

Justificativ  face  referire  la  contribuția  investiției  la  dezvoltarea 

potențialului economic, social și cultural al teritoriului 

10: Investiţia să deservească un număr cât mai mare din populaţie; 

(8 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.  11.  Proiect  tehnic,  Studiu  de 
fezabilitate / Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă  investiția  realizată nu are  restricții  față de beneficiari 

indirecți (de ex. locuitorii localității unde se realizează investiția)  

11: Investiţia realizată să menţină/ să dezvolte funcţia comunitară; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Doc.  11.  Proiect  tehnic,  Studiu  de 
fezabilitate / Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă solicitantul nu schimbă funcția comunitară a clădirii; 

12: Prin proiect să se realizeze și investiții; 

(20 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.  11.  Proiect  tehnic,  Studiu  de 
fezabilitate / Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă prin proiect se realizează  investiții  încadrate  în cadrul 

unei măsuri din PNDR/PDL 
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* * * 

 

Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente 
proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. (se regăsește pe site 

www.leadertarnavamica.ro) 

(Se completează de beneficiar, în limba română, prin tehnoredactare.) 
 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul _____________________________________________________  reprezentant legal al 

__________________________, mă angajez să raportez către Asociația Târnava Mică – Bălăuşeri-

Sărăţeni toate modificările, respectiv toate plățile aferente proiectului cu titlu 

“_________________________________________________________________” , ce vor fi efectuate de 

APDRP / CRPDRP / OJPDRP. 

Raportarea se va realiza, după primirea de la APDRP / CRPDRP / OJPDRP a Notificării 

beneficiarului cu privire la modificări/confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii 

notificării / efectuării plății, prin depunerea/ transmiterea către Asociația Târnava Mică – Bălăuşeri-Sărăţeni 

al copiei actului: notificare şi document de plată (Extras de cont sau Confirmare plată) 

Responsabil legal,                                                                                Data: 

Nume Prenume 

Semnatura și Ștampila 

 

 

 

Date de contact: 
GAL / Asociația Târnava Mică ‐ Bălăușeri ‐ Sărățeni 

Tel: 0265580194; Fax: 0265580199; Mobil: 0742210849;   
e‐mail: kktt.leader@gmail.com; galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro 

 

 

 


