
  

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Planul European 
de Redresare Economică 
Proiect finanțat cu fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 
Axa LEADER: Sub-Măsura 431.2  
Titlul proiectului”Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” 
Contract: C431.2021260658155 
Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală”Ținutul Haiducilor”  

 
Apel de selecţie pentru  

Măsura 4.1. Acţiuni de cooperare 

AFERENTĂ Măsurii 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare”  din cadrul 

PNDR 

Data lansarii apelului de selecţie: 16.07.2014 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  

M 41.4.1-421-3/16.07.2014-30.07.2014 

 

Data limita de depunere a proiectelor: 30.07.2014 ora 12.00 

 

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de 

Acțiune Locală  ”Ținutul Haiducilor”orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, 

Nr.22, județul Bistrița-Năsăud, în intrevalul orar 08.30- 16.00 
 

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 4.1. Acţiuni de cooperare aferentă Măsurii 421 – 

„Implementarea proiectelor de cooperare” din cadrul PNDR sunt de 64.688 EURO 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect 

din cadrul Măsurii este de 64.688 Euro. 

Valoarea totală estimată a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro (valoarea maxima 

admisă a proiectului). 

 

Declaratia beneficiarului privind raportarea catre GAL 

- beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, 

ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar.  

- Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu 

privire la confirmarea plaţii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii  

- Model de Declaratie privind raportarea catre GAL (Anexa 1). 

 

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie a proiectelor: 

- Evaluarea proiectelor se va finaliza in maxim 5 de zile de la finalizarea perioadei de 

depunere, iar publicarea Raportului de Selectie Intermediar se va face cel tarziu până la data 

de 07.08.2014 pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro 

- Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selecţie efectuat de catre expertii GAL 

se va face prin notificarea solicitantilor si prin publicarea Raportului de Selectie Intermediar  

pe site-ul GAL. 

- Contestaţiile 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 a 

Raportului.  

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/


  

- Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Solutionare a Contestaţiilor 

înfiinţată la nivelul GAL.  

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 21.08.2014 si va 

conţine denumirea solicitantului şi a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. 

 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu cererea de 

finantare:  
a. Cererea de finanţare ce cuprinde formularul E.1.1 LC specific Măsurii 421 la care se 

adaugă, pentru fiecare obiectiv de investiții inclus în proiect şi care se regăsește într-
o măsură PNDR, toate anexele aferente măsurii respective.     

b. Documente ataşate cererii de finanţare:  

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. Proiectele tehnice  și Studiul de Fezabilitate (întocmite conform HG 
28/09.01.2008) sau memoriile justificative, pentru fiecare investiție, în 
funcție de tipul acesteia și de măsura din PNDR corespondentă;  

4. Document care atestă dreptul real principal asupra proprietății pe care se 
prevede realizarea unei investiții prin proiect: act de proprietate al 
solicitantului (contract de vânzare-cumpărare autentic și înscris în 
Registrul Cărții funciare) sau, dacă solicitantul nu este proprietar, contract 
de superficie sau contract de concesiune;  

5. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante şi 
graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este 
cazul;  

6. 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;  

7. 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;  

8. Declarație pe propria răspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de 
Finanțare);  

9. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod 
Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor, etc.);  



  

10. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod 
Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor, etc.);  

11. Declarație pe propria răspundere a Solicitantului privind asigurarea 
cofinanțării;  

12. Copia actului de identitate a reprezentantului legal;   

13. 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);  

14. 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).  

 

 

 

Nota: 

 Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 

eligibilitate, sa prezinte documentele justificative o data cu depunerea proiectului,  

menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsuri 4.1. Acţiuni de cooperare 

aferentă Măsurii 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare” din cadrul PNDR. 

 Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea acestei măsuri în cadrul GAL 

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

www.apdrp.ro, precum și pe site-ul asociaței www.galtinutulhaiducilor.ro 

 

 

 Criteriile de selecție a proiectelor depuse în cadrul măsurii 4.1. Acţiuni de cooperare 

sunt postate pe site-ul GAL: www.galtintulhaiducilor.ro respectiv: 

 Cerințe de conformitate și eligibiliate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul: 

GAL Ţinutul Haiducilor, în parteneriat cu alte GAL-uri sau structuri organizate în 

conformitate cu abordarea LEADER.  

 

Precizare: atât partenerii, cât şi acţiunile trebuie să respecte criteriile de eligibilitate şi 

condiţiile minime pentru acordarea sprijinului financiar, aşa cum sunt ele definite în Ghidul 

de finanţare al măsurii 421 din PNDR. 

 

Criterii specifice de eligibilitate si selecție: 

Criterii de eligibilitate: 

Solicitanți eligibili: 

 Parteneriate de tip GAL dezvoltate în cadrul GAL Ținutul Haiducilor, în 

situația în care liderul parteneriatului este un membru GAL; 

http://www.apdrp.ro/
http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
http://www.galtintulhaiducilor.ro/


  

 Parteneriate de tip GAL dezvoltate în condițiile în care cel puțin 51% din 

membrii parteneriatului acționează în Ținutul Haiducilor, în situația în care 

liderul parteneriatului este un membruGAL; 

 Persoane juridice membre GAL acționând în parteneriat cu cel puțin o 

structură asociativă de tip GALdintr-un stat membru al UE cu experineță 

Leader+ 

         Operațiuni eligibile: 

Schimb de experiență și bune practice Dezvoltarea fermelor de subzistență, 

 Atragerea tinerilor în mediul ruraș 

 Relația mediu agricultură 

Alte acțiuni: 

 Organizarea de evenimente, proiecte de twinning în beneficiul 

teritoriului GAL; 

 Lucrări de dezvoltare commune sau coordonate în comun în beneficiul 

teritoriului GAL; 

 Funcționarea de structuri comune în beneficiul teritoriului GAL. 

 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile posibile de parteneriate din care pot face parte 

potenţialii solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii 421. În tabel sunt precizate şi aspectele 

principale ce vizează desfăşurarea procesului de selecţie, precum şi verificarea conformităţii 

şi eligibilităţii proiectelor şi semnarea contractelor de finanţare.  

  

Tip proiect  Partener 

coordonator  

Partener*  Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR)  

Verificarea conformității, 

eligibilității  

și încheierea contractelor 

de finanțare  

Proiect de 

cooperare 

interteritorială 

selectat  

de GAL  

GAL din 

România  

GAL din  

România  

GAL coordonator, 

împreună cu GAL 

partener, elaborează 

proiectul de cooperare și 

încheie acordul de 

cooperare;  

GAL coordonator 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare și o 

supune aprobării 

Comitetului său de 

Selecție împreună cu toate 

anexele necesare;  

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

OJPDRP de care aparține;  

GAL partener depune 

cererea de finanțare la 

OJPDRP de care aparține; 

Dacă proiectul este 

eligibil:  

GAL coordonator încheie 

contract cu CRPDRP de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 



  

GAL partener întocmește 

cererea de finanțare din 

FEADR a contribuției sale 

la proiectului de 

cooperare și o supune 

aprobării Comitetului său 

de Selecție împreună cu 

toate anexele necesare.  

proiect;  

GAL partener încheie 

contract cu CRPDRP de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect.  

Proiect de 

cooperare 

interteritorială 

selectat  

GAL din 

România  

Organizație 

non-GAL  

GAL coordonator, 

împreună cu organizația 

non-GAL parteneră,  

GAL coordonator depune 

cererea de  

Tip proiect  Partener 

coordonator  

Partener*  Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR)  

Verificarea 

conformității, 

eligibilității  

și încheierea 

contractelor de 

finanțare  

de GAL   eligibilă**care 

funcționează 

pe teritoriul 

unui  

GAL din  

România  

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare;  

GAL coordonator 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

și o supune aprobării 

Comitetului său de 

Selecție împreună cu 

toate anexele necesare;  

Organizația parteneră 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

finanțare la OJPDRP de 

care aparține;  

În numele organizației 

partenere, GAL pe 

teritoriul căruia aceasta 

funcționează depune 

cererea de finanțare la 

OJPDRP de care 

aparține;  

Dacă proiectul este 

eligibil:  

GAL coordonator 

încheie contract cu 

CRPDRP de care 

aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 



  

și o supune, împreună 

cu toate anexele 

necesare, aprobării 

Comitetului de Selecție 

al GAL pe teritoriul 

căruia funcționează.  

proiect;  

Organizația parteneră 

încheie contract cu 

CRPDRP de care 

aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect (Sursa de 

finanțare FEADR este 

alocarea pentru acțiuni 

de cooperare a GAL 

respectiv).  

Proiect de 

cooperare 

interteritorială 

selectat  

de GAL  

GAL din 

România  

Organizație 

non-GAL  

eligibilă**, 

care 

funcționează 

în afara 

teritoriilor 

acoperite de 

GAL-uri în 

România  

GAL coordonator, 

împreună cu organizația 

non-GAL parteneră, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare;  

GAL coordonator 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

și o supune aprobării 

Comitetului său de 

Selecție împreună cu 

toate anexele necesare;  

Organizația parteneră 

nu beneficiază de 

finanțare în cadrul 

Măsurii 421; ea va 

semna un acord de 

participare la 

cofinanțarea proiectului 

de cooperare (din surse 

proprii, împrumutate, 

alte finanțări, etc.).   

GAL coordonator 

depune cererea de 

finanțare la OJPDRP de 

care aparține;  

Obligatoriu, la cererea 

de finanțare se 

anexează acordul 

organizației partenere 

privind asigurarea 

contribuției ce îi revine 

din valoarea 

proiectului;  

Dacă proiectul este 

eligibil, GAL 

coordonator încheie 

contract cu CRPDRP 

de care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect.  

  

  



  

 

 

Tip proiect  Partener 

coordonator  

Partener*  Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR)  

Verificarea 

conformității, 

eligibilității  

și încheierea contractelor 

de finanțare  

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat  

de GAL  

GAL din 

România  

GAL din Stat 

Membru UE   

GAL coordonator, 

împreună cu GAL 

partener, elaborează 

proiectul de cooperare 

și încheie acordul de 

cooperare;  

GAL coordonator 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

și o supune aprobării 

Comitetului său de 

Selecție împreună cu 

toate anexele necesare;  

GAL partener este 

responsabil pentru 

obținerea finanțării 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

(Acest pas nu  

GAL coordonator 

depune cererea de 

finanțare la OJPDRP de 

care aparține;  

GAL partener depune 

cererea de finanțare la 

instituția responsabilă 

din Statul Membru 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri);  

Dacă proiectul este 

eligibil:  

GAL partener pune la 

dispoziția GAL 

coordonator dovada 

aprobării proiectului de 

către instituția 

responsabilă din Statul 

Membru, respectiv 

dovada aprobării 

cofinanțării  



  

   face obiectul prezentei 

proceduri).  

  

contribuției partenerului;  

GAL coordonator 

încheie contract cu 

CRPDRP de care 

aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect;  

GAL partener încheie 

contract de finanțare cu 

instituția responsabilă 

din Statul Membru 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri).  

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat  

de GAL  

GAL din 

România  

Organizație 

non-GAL  

eligibilă** 

dintrun alt 

Stat  

Membru 

sau  

țară terță  

GAL coordonator, 

împreună cu organizația 

non-GAL parteneră, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare;  

GAL coordonator 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare și 

o supune aprobării 

Comitetului său de 

Selecție împreună cu 

toate anexele necesare;  

Organizația parteneră va 

semna un acord de 

participare la 

cofinanțarea proiectului 

de cooperare (din surse 

proprii, împrumutate, 

alte finanțări, etc.). Notă: 

Dacă organizația 

parteneră este eligibilă 

GAL coordonator 

depune cererea de 

finanțare la OJPDRP de 

care aparține;  

Obligatoriu, la cererea 

de finanțare se anexează 

acordul organizației 

partenere privind 

finanțarea contribuției ce 

îi revine din valoarea 

proiectului. Notă: Dacă 

organizația parteneră 

este eligibilă pentru 

finanțare în Statul 

Membru, în loc de 

obținerea acestui acord, 

se aplică speța de mai 

sus (GAL Ro 

coordonator – GAL SM 

partener);  

Dacă proiectul este 

eligibil, GAL 

coordonator încheie 

contract cu CRPDRP de 



  

pentru finanțare în Statul  

Membru, în loc de 

semnarea acestui acord, 

se aplică speța de mai 

sus (GAL România 

coordonator – GAL SM 

partener)   

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect.  

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat  

de GAL  

GAL din alte 

State 

Membre UE  

GAL din  

România  

GAL coordonator (din 

UE), împreună cu GAL 

partener din România, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare;  

GAL partener (din 

România) întocmește 

cererea de finanțare din 

FEADR a contribuției 

sale la proiectul de 

cooperare și o supune 

aprobării Comitetului 

său de Selecție împreună 

cu toate anexele 

necesare;  

GAL coordonator este 

responsabil pentru 

obținerea finanțării 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri).  

GAL partener depune 

cererea de finanțare la 

OJPDRP de care 

aparține;  

GAL coordonator 

depune cererea de 

finanțare la instituția 

responsabilă din Statul 

Membru (Acest pas nu 

face obiectul prezentei 

proceduri);  

Dacă proiectul este 

eligibil:  

GAL coordonator pune 

la dispoziția GAL 

partener dovada 

aprobării proiectului de 

către instituția 

responsabilă din Statul 

Membru, respectiv 

dovada aprobării 

cofinanțării contribuției 

GAL coordonator;  



  

GAL partener încheie 

contract cu CRPDRP de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale  

 

Tip proiect  Partener 

coordonator  

Partener*  Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR)  

Verificarea 

conformității, 

eligibilității  

și încheierea 

contractelor de finanțare  

    la proiect;  

GAL coordonator 

încheie contract de 

finanțare cu instituția 

responsabilă din Statul 

Membru (Acest pas nu 

face obiectul prezentei 

proceduri).  



  

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat  

de GAL  

GAL din alte 

State 

Membre UE  

Organizație 

non-GAL  

eligibilă**, 

care 

funcționează 

pe teritoriul 

unui  

GAL din  

România  

GAL coordonator (din 

UE), împreună cu 

organizația parteneră din 

România, elaborează 

proiectul de cooperare și 

încheie acordul de 

cooperare;  

GAL coordonator este 

responsabil pentru 

obținerea finanțării 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri).  

Organizația parteneră 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare și 

o supune, împreună cu 

toate anexele necesare, 

aprobării Comitetului de 

Selecție al GAL pe 

teritoriul căruia 

funcționează.  

  

  

GAL coordonator 

depune cererea de 

finanțare la instituția 

responsabilă din Statul 

Membru (Acest pas nu 

face obiectul prezentei 

proceduri);  

În numele organizației 

partenere, GAL pe 

teritoriul căruia aceasta 

funcționează depune 

cererea de finanțare la 

OJPDRP de care 

aparține;  

Dacă proiectul este 

eligibil:  

GAL coordonator pune 

la dispoziția organizației 

partenere dovada 

aprobării  

proiectului de către 

instituția responsabilă 

din Statul Membru, 

respectiv dovada 

aprobării cofinanțării 

contribuției GAL 

coordonator;  

Organizația parteneră 

încheie contract cu 

CRPDRP de care 

aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect (Sursa de 

finanțare FEADR este 

alocarea pentru acțiuni 

de cooperare a GAL pe 

teritoriul căruia 

funcționează organizatia 



  

partenera).  

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat  

de GAL  

GAL din alte 

State 

Membre UE  

Organizație 

non-GAL  

eligibilă** 

care 

funcționează 

în afara 

teritoriilor 

acoperite de 

GAL-uri în 

România  

Speța nu face obiectul 

prezentei proceduri  

Speța nu face obiectul 

prezentei proceduri  

Proiect de 

cooperare 

interteritorială 

selectat  

de AM-PNDR  

GAL din 

România  

GAL din  

România  

GAL coordonator, 

împreună cu GAL 

partener, elaborează 

proiectul de cooperare și 

încheie acordul de 

cooperare;  

GAL coordonator și 

GAL partener, în urma 

apelului de selecție al 

AM-PNDR, depun la 

AM-PNDR proiectul / 

GAL coordonator 

depune cererea de 

finanțare la OJPDRP de 

care aparține;  

GAL partener depune 

cererea de finanțare la 

OJPDRP de care 

aparține; Dacă proiectul 

este eligibil:  



  

cererea de finanțare (în 

funcție de procedura 

stabilită de AM) în 

vederea selecției.  

GAL coordonator 

încheie contract cu 

CRPDRP de care 

aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect;  

 

Tip proiect  Partener 

coordonator  

Partener*  Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR)  

Verificarea 

conformității, 

eligibilității  

și încheierea 

contractelor de finanțare  

    GAL partener încheie 

contract cu CRPDRP de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect.  

Proiect de 

cooperare 

interteritorială 

selectat  

de AM-PNDR  

GAL din 

România  

Organizație 

non-GAL  

eligibilă** 

care 

funcționează 

pe teritoriul 

unui  

GAL din  

România  

GAL coordonator, 

împreună cu organizația 

non-GAL parteneră, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare;  

GAL coordonator și 

organizația parteneră, în 

urma apelului de selecție 

al AM-PNDR, depun la 

AM-PNDR  

proiectul / cererea de 

finanțare (în funcție de 

procedura stabilită de 

AM), in vederea 

selecției;  

GAL coordonator 

depune cererea de 

finanțare la OJPDRP de 

care aparține;  

În numele organizației 

partenere, GAL pe 

teritoriul căruia aceasta 

funcționează depune 

cererea de finanțare la 

OJPDRP de care 

aparține;  

Dacă proiectul este 

eligibil:  

GAL coordonator 

încheie contract cu 

CRPDRP de care 



  

  aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect;  

Organizația parteneră 

încheie contract cu 

CRPDRP de care 

aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect (Sursa de 

finanțare FEADR este 

alocarea bugetară 

aferentă apelului de 

selecție al AM-PNDR).  

Proiect de 

cooperare 

interteritorială 

selectat  

de AM-PNDR  

GAL din 

România  

Organizație 

non-GAL  

eligibilă** 

care 

funcționează 

în afara 

teritoriilor 

acoperite de 

GAL-uri în 

România  

GAL coordonator, 

împreună cu organizația 

non-GAL parteneră, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare;  

GAL coordonator și 

organizația parteneră, în 

urma apelului de selecție 

al AM-PNDR, depun la 

AM-PNDR proiectul / 

cererea de finanțare (în 

funcție de procedura 

stabilită de AM) ;  

Organizația parteneră nu 

beneficiază de finanțare 

în cadrul Măsurii 421; ea 

va semna un acord de 

participare la 

cofinanțarea proiectului 

de cooperare (din surse 

proprii, împrumutate, 

alte finanțări, etc.).  

GAL coordonator 

depune cererea de 

finanțare la OJPDRP de 

care aparține;  

Obligatoriu, la cererea 

de finanțare se anexează 

acordul organizației 

partenere privind 

asigurarea contribuției 

ce îi revine din valoarea 

proiectului;  

Dacă proiectul este 

eligibil, GAL 

coordonator încheie 

contract cu CRPDRP de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect.  



  

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

AM-PNDR  

GAL din 

România  

GAL din 

Stat 

Membru UE   

GAL coordonator, 

împreună cu GAL 

partener, elaborează 

proiectul de cooperare și 

încheie acordul de 

cooperare;  

GAL coordonator, în 

urma apelului de selecție 

al AM-PNDR, depune la 

AMPNDR proiectul / 

cererea de finanțare  

(în funcție de procedura 

stabilită de AM);  

GAL coordonator 

depune cererea de 

finanțare la OJPDRP de 

care aparține;  

GAL partener depune 

cererea de finanțare la 

instituția responsabilă 

din Statul Membru 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri);  

Dacă proiectul este 

eligibil:  

GAL partener pune la 

dispoziția GAL  



                                                                                                                                                             
      PROIECT FINANȚAT DE 
      UNIUNEA EUROPEANĂ 
                       

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ”ȚINUTUL HAIDUCILOR” 

Județul Bistrița-Năsăud, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, Nr.22, 
Cod poștal 425100, Tel: 037-1408616, Fax: 037-255592, e-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

 
 

  
 

 

Tip proiect  Partener 

coordonator  

Partener*  Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR)  

Verificarea 

conformității, 

eligibilității  

și încheierea 

contractelor de finanțare  

   GAL partener este 

responsabil pentru 

obținerea finanțării 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri).  

  

coordonator dovada 

aprobării proiectului de 

către instituția 

responsabilă din Statul 

Membru, respectiv 

dovada aprobării 

cofinanțării contribuției 

partenerului;  

GAL coordonator 

încheie contract cu 

CRPDRP de care 

aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect;  

GAL partener încheie 

contract de finanțare cu 

instituția responsabilă 

din Statul Membru 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri).  
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Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

AM-PNDR  

GAL din 

România  

Organizație 

non-GAL  

eligibilă** 

dintrun alt 

Stat  

Membru sau  

țară terță  

GAL coordonator, 

împreună cu organizația 

non-GAL parteneră, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare;  

GAL coordonator, în 

urma apelului de selecție 

al AM-PNDR, depune la 

AMPNDR proiectul / 

cererea de finanțare  

(în funcție de procedura 

stabilită de AM);  

Organizația parteneră va 

semna un acord de 

participare la 

cofinanțarea proiectului 

de cooperare (din surse 

proprii, împrumutate, 

alte finanțări, etc.). Notă: 

Dacă organizația 

parteneră este eligibilă 

pentru finanțare în Statul  

Membru, în loc de 

semnarea acestui acord, 

se aplică speța de mai 

sus (GAL România 

coordonator – GAL SM 

partener)   

GAL coordonator 

depune cererea de 

finanțare la OJPDRP de 

care aparține;  

Obligatoriu, la cererea 

de finanțare se anexează 

acordul organizației 

partenere privind 

finanțarea contribuției 

ce îi revine din valoarea 

proiectului. Notă: Dacă 

organizația parteneră 

este eligibilă pentru 

finanțare în Statul 

Membru, în loc de 

obținerea acestui acord, 

se aplică speța de mai 

sus (GAL Ro 

coordonator – GAL SM 

partener);  

Dacă proiectul este 

eligibil, GAL 

coordonator încheie 

contract cu CRPDRP de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect.  
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Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

AM-PNDR  

GAL din alte 

State 

Membre UE  

GAL din  

România  

GAL coordonator (din 

UE), împreună cu GAL 

partener din Romania, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare;  

GAL partener, în urma 

apelului de selecție al 

AM-PNDR, depune la 

AMPNDR proiectul / 

cererea de finanțare  

(în funcție de procedura 

stabilită de  

AM);  

GAL coordonator este 

responsabil pentru 

obținerea finanțării 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri).  

GAL partener depune 

cererea de finanțare la 

OJPDRP de care 

aparține;  

GAL coordonator 

depune cererea de 

finanțare la instituția 

responsabilă din Statul 

Membru (Acest pas nu 

face obiectul prezentei 

proceduri);  

Dacă proiectul este 

eligibil:  

GAL coordonator pune 

la dispoziția GAL 

partener dovada 

aprobării proiectului de 

către instituția 

responsabilă din Statul 

Membru, respectiv 

dovada aprobării 

cofinanțării contribuției 

GAL coordonator;  

GAL partener încheie 

contract cu  

Tip proiect  Partener 

coordonator  

Partener*  Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR)  

Verificarea 

conformității, 

eligibilității  

și încheierea 

contractelor de finanțare  

     CRPDRP de care 

aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect;  

GAL coordonator 

încheie contract de 

finanțare cu instituția 

responsabilă din Statul 
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Membru (Acest pas nu 

face obiectul prezentei 

proceduri).  

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

AM-PNDR  

GAL din alte 

State 

Membre UE  

Organizație 

non-GAL  

eligibilă** 

care 

funcționează 

pe teritoriul 

unui  

GAL din  

România  

GAL coordonator (din 

UE), împreună cu 

organizația parteneră din 

România, elaborează 

proiectul de cooperare și 

încheie acordul de 

cooperare;  

GAL coordonator este 

responsabil pentru 

obținerea finanțării 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri).  

În numele organizației 

partenere, GAL  

pe teritoriul căruia 

aceasta funcționează, în 

urma apelului de selecție 

al AM-PNDR, depune la 

AMPNDR proiectul / 

cererea de finanțare  

(în funcție de procedura 

stabilită de  

AM);  

  

  

GAL coordonator 

depune cererea de 

finanțare la instituția 

responsabilă din Statul 

Membru (Acest pas nu 

face obiectul prezentei 

proceduri);  

În numele organizației 

partenere, GAL pe 

teritoriul căruia aceasta 

funcționează depune 

cererea de finanțare la 

OJPDRP de care 

aparține;  

Dacă proiectul este 

eligibil:  

GAL coordonator pune 

la dispoziția organizației 

partenere dovada 

aprobării  

proiectului de către 

instituția responsabilă 

din Statul Membru, 

respectiv dovada 

aprobării cofinanțării 

contribuției GAL 

coordonator;  

Organizația parteneră 

încheie contract cu 

CRPDRP de care 

aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 
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proiect (Sursa de 

finanțare FEADR este 

alocarea bugetară 

aferentă apelului de 

selecție al AM-PNDR).  

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

AM-PNDR  

GAL din alte 

State 

Membre UE  

Organizație 

non-GAL  

eligibilă** 

care 

funcționează 

în afara 

teritoriilor 

acoperite de 

GAL-uri în 

România  

Speța nu face obiectul 

prezentei proceduri  

Speța nu face obiectul 

prezentei proceduri  

*Un proiect presupune participarea, pe lângă GAL-ul coordonator, a unuia sau mai multor parteneri; pentru fiecare 

partener se vor urmări pașii descriși în dreptul tipologiei respective.  

**Entitate privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER.  

 

Nr. crt. CRITERII DE SELECTIE SPECIFICE GAL  

PENTRU Măsura 4.1. Acţiuni de cooperare 

AFERENTĂ Măsurii 421 – „Implementarea 

proiectelor de cooperare”   

din cadrul PNDR 

 

PUNCTAJ 

1. Propunerea este relevanta pentru obiectivele PNDR 

si ale PDL al GAL Tinutul Haiducilor.  Propunerea 

se adresează uneia sau mai multor masuri din 

FEADR sau PDL  

25 
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2. Propunerea poate fi implementata in asa fel incat sa 

produca efectele scontate prin utilizarea tuturor 

resurselor disponibile ale parteneriatului  

25 

3. Costurile implicate de implementarea propunerii se 

incadreaza in preturile de lista practicate – 

rezultatele asteptate ar fi putut fi atinse prin 

utilizarea unui alt tip de resurse  Valoarea 

propunerii nu depaseste 16.000 euro. 

 

25 

4.  Parteneriatul este în ansamblu capabil sa 

implementeze propunerea. Are  resursele umane si 

materiale pentru a duce la bun sfarsit actiunea 

propusa . 

 

15 

3. Propunerea aduce ceva nou, din perspectiva PDL. 

Sunt incluse aspecte ale prioritatilor orizontale 

(egalitate de sanse, dezvoltare durabila, imbatranire 

activa, tehnologia informatiilor si a comunicatiilor)  

10 

TOTAL  100 

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție. În cazul 

proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în functie de valoare eligibilă a 

proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare, în limita valorii totale a apelului de 

selecție. 

Vă aşteptăm la punctul de lucru al secretariatul Grupului de Acțiune Locală  ”Ținutul 

Haiducilor”orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, Nr.22, județul Bistrița-Năsăud, în 

intrevalul orar 08.00-16.00 unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport 

tipărit a informațiilor detaliate, aferente măsurii. 

Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: Tel: 037-1408616 Fax: 037-2255592, sau scrieţi-ne 

la adresa de e-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.ro sau adresa poștală: Grupul de Acțiune 

Locală ”Ținutul Haiducilor” orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, Nr.22, județul 

Bistrița-Năsăud. 
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