
  

 

  

 

  
 

 

ANUNŢ – LANSARE A SESIUNII PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE 

MĂSURA 41.421 - ÎN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI GAL ŞTEFAN CEL MARE 
 

Data publicării: 12  ianuarie  2015 
 
 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Nr. 2  / Apelul nr. 3 / ianuarie  2015 (Măsura 41.421  „Implementarea proiectelor de cooperare“) 
 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare anunţă lansarea SESIUNII 2 / APELUL 3, din ianuarie  2015, DE DEPUNERE A 

PROIECTELOR PENTRU MĂSURA 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare.   Apelul de selecţie în varianta simplificată şi 

detaliată pentru măsura enunţată şi Fişa Măsurii sunt  publicate pe site-ul GAL-ului:  www.galstefancelmare.ro şi sa ve găsi pe suport hârtie şi 

CD/DVD la sediul GAL, sat Aroneanu, com. Aroneanu, jud. Iaşi 
 

Data lansării apelului: 12 ianuarie 2015, ora 09.00;   Data limită de depunere a proiectelor: 27 ianuarie 2015, ora 15.00 
 

Fondurile disponibile alocate acestui apel / Măsura 41.421: 14.667 Euro.  

 

Valoarea minimă nerambursabilă finanţată / proiect: 5.000 euro  

Valoarea maximă nerambursabilă finanţată / proiect: 14.667 euro              

Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro. 
 

Solicitanţi eligibili: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 „Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, 

dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanţare cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri; Alte persoane 

juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acţiune Locală beneficiar al 

Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 „Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, care are încheiat 

contract de finanţare cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri. 
 

Finanţare nerambursabilă  (FEADR şi contribuţia naţională):  100% 
 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.421 se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare:  sat Aroneanu, comuna 

Aroneanu, judeţul Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 - 15:00.  
 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent măsurii  

421 din cadrul PNDR, disponibil în format electronic pe site-ul APDRP http://www.apdrp.ro/ şi criteriile de selecţie ale Asociaţiei Grupul de 

Acţiune Locală Ştefan cel Mare din Fişa Măsurii disponibile în format electronic pe site-ul www.galstefancelmare.ro .   
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine la sediul Asociaţiei  Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare, sat Aroneanu, comuna 

Aroneanu, jud. Iaşi, email: contact@galstefancelmare.ro,  sau telefon 0729.356.262,  0740.140.704. 

 

 

http://www.galstefancelmare.ro/
mailto:contact@galstefancelmare.ro


Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de selecţie a Asociaţiei  Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare:  

Criterii de selectie aferente măsurii 41.421 

1. Relevanţa proiectului faţă de strategia de dezvoltare a teritoriului  GAL/Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Stefan cel Mare - 10 puncte 

2. Valoarea adăugată a proiectului -Proiectul propune noi modalităţi/soluţii personalizate pentru a răspunde nevoilor identificate ale grupului 

ţintă, sau noi modalităţi de utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstrează cum contribuie la susţinerea dezvoltării teritoriului 

GAL/Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Stefan cel Mare - 10 puncte 

3. Metodologie  

Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse pentru realizarea obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a 

resurselor alocate pentru proiect în vederea obţinerii rezultatelor asumate; este descris clar modul în care se asigură monitorizarea implementării 

proiectului. - 5 puncte 

4. Planificarea activităţilor  

Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic si sunt realiste; activităţile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor si la 

realizarea obiectivelor propuse; claritatea si fezabilitatea planului de acţiune al proiectului - 5 puncte 

5. Resurse alocate  

Sunt descrise clar si identificate corect în raport cu obiectivele proiectului; resursele prevăzute contribuie la obţinerea rezultatelor proiectului; 

resursele prevăzute sunt suficiente, sunt specificate locaţia/locaţiile pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect, dotările si echipamentele 

existente; este prezentata succint lista achiziţiilor previzionate a fi realizate în cadrul proiectului - 5 puncte 

6. Proiectul promoveaza schimburile de bune practici in proiecte integrate producatorilor - produs finit, sau Promovarea si conservarea traditiilor populare, 

sau Pomicultura si produse finite din fructe; sau alte domenii de interes pentru GAL-uri din UE sau din tara in acord cu strategia de dezvoltare din GAL Stefan cel 

Mare - 30 puncte 

7. Proiectul combină obiectivele din diferite axe ale PNDR  - 5 puncte 

8. Proiectul implică mai mult de două GAL-uri din România - 5 puncte 

9  Proiectul implică un GAL din alt stat membru cu experienţă LEADER +  - 5 puncte 

10. Proiectul se adresează fermierilor de semi-subzistenţă - 5 puncte 

11. Proiectul se adresează tinerilor din zona rurală - 5 puncte 

12. Proiectul respectă normele de mediu - 5 puncte 

13. Proiectul urmăreste facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, 

etc. - 5 puncte 

Punctaj minim pentru această măsură:  35 de puncte. Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate 

pe sesiune. Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: în cazul proiectelor cu punctaje egale, se va aplica criteriul primul 

venit, primul servit. 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare va respecta procedura de selecţie în conformitate cu Planul de Dezvoltare Locală, 

ghidul aferent măsurii 4.1 şi 431.2, afişate pe www.galstefancelmare.ro . Procedura de selecţie ce se va aplica de către  Comitetul de selecţie şi 

modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie se vor desfăşura în conformitate cu prevederile  Ghidului Solicitantului pentru masura 41, 

http://www.galstefancelmare.ro/


versiunea 10 din decembrie 2014 și Manualul de Procedură pentru implementarea M41 - decembrie 2014. Pentru Masura 41.421 lansata de GAL, 

procedura de selecţie ce se va aplica de către  Comitetul de selecţie se va desfăşura în conformitate cu prevederile  din fișa măsurii publicată de 

GAL, și cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Masura 421- Versiunea 06. 

 

Rezultatele procesului de selecţie vor fi anunţate pe data de 27 ianuarie 2015, după aprobarea Raportului de Selecţie, prin publicarea pe site-ul 

Asociaţiei Grupul de Actiune Locala Ştefan cel Mare – www.galstefancelmare.ro  şi notificarea scrisă a solicitanţilor prin mail şi/sau fax.  

 

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura Asociaţiei  

Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare. Anunţarea rezultatelor finale va fi publicată pe site, precum şi prin notificarea în scris a câştigătorilor, 

imediat după soluţionarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 10 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.  

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CE TREBUIE DEPUSE DE CĂTRE SOLICITANT ODATĂ CU DEPUNEREA PROIECTULUI: 

 

Cererea de Finanţare pentru măsura 421 se compune din: Formularul E 1.1 LC; 

Pentru fiecare obiectiv de investiţii care se regăseşte într-o măsură PNDR, se depun ca anexe la formularul Cererii de Finanţare toate anexele 

aferente măsurii respective. 

Dosarul cererii de finanţare va trebui să conţină următoarele documente: 

a.  Cererea de finanţare ce cuprinde formularul E.1.1 LC specific Măsurii 421 la care se adaugă, pentru fiecare obiectiv de investiţii inclus în proiect 

şi care se regăseşte într-o măsură PNDR, toate anexele aferente măsurii respective.    

b.  Documente ataşate cererii de finanţare: 

1. Acordul de cooperare semnat, ştampilat şi datat de către toţi partenerii proiectului de cooperare; 

2. Proiectul de cooperare ;  

3. Certificat/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 selecţie 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 selecţia proiectului dacă proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare Locală; 

6. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finanţare); 

7. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor, etc.); 

8. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor, etc.); 

9. Declaraţie pe propria răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanţării – Anexa II la Cererea de finanţare ; 

http://www.galstefancelmare.ro/


10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal;  

11. Toate documentele solicitate în cadrul măsurii din PNDR în care sunt încadrate fiecare dintre componentele de investitii ale  proiectului (se vor 

completa şi fişele de verificare a conformităţii 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 activitatile si rezultatele proiectului 

 

ATENTIE! Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii Cererii de finantare, termenul de valabilitate al acestora fiind în 

conformitate cu legislatia în vigoare. 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine la sediul Asociaţiei  Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare sat Aroneanu, comuna 

Aroneanu jud.  Iaşi, sau  email: contact@galstefancelmare.ro, sau telefon 0729.356.262, 0740.140.704. 

mailto:contact@galstefancelmare.ro

