
 
 

   

Data lansării apelului de selecție: 27 iunie 2014 
 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M 421 – 1/14 – 28.07.2014 
 

Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea, în perioada 
27.06.2014 – 28.07.2014, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 421. Implementarea proiectelor 
de cooperare, finanțate prin Axa IV Leader. 
 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni până 
vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este 28.07.2014, orele 14.00. 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 421 sunt de 25.500,00 de euro 
 

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect nu poate depăși 25.500,00 de euro. 
Valoarea totală  a unui proiect nu poate depăși 400.000,00 de euro. 

 

Beneficiarii se vor angaja să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi 
efectuate de 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. 
Declarația va fi anexată la dosarul cererii de finanțare, în original, conform modelului disponibil pe site-ul 
www.galatbn.ro, la secțiunea Apeluri de proiecte/măsura 421. 
 

MODEL DE DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 
 CĂTRE GAL ATBN 

 
Subsemnatul, ____________________________________________________, identificat cu CI 
seria_______, nr. _______, eliberat la data de ________________________, în calitate de reprezentant 
legal al proiectului 
______________________________________________________________________________________, 
mă angajez ca, în cazul în care proiectul depus va fi selectat, să raportez către GAL Asociația Transilvană 
Brașov Nord toate plățile aferente proiectului, ce vor fi efectuate de APDRP către organizația pe care o 
reprezint.  
Mă angajez că voi realiza raportarea menționată după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu 
privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății.   
 
Reprezentant legal 
Nume și prenume: 
Semnătura: 
Data: 
 
Comitetul de Selecție a proiectelor este compus din 11 membri, dintre care 4 aparțin sectorului public, 4 
sectorului privat și 3 societății civile. 9 dintre membri provin din mediul rural, iar 2 din mediul urban. 
 

Procesul de selecție a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea raportului de selecție, 
primirea și soluționarea contestațiilor, publicarea raportului de soluționare a contestațiilor, publicarea 
raportului final de selecție, modificat ca urmare a soluționării contestațiilor. 
 

 

Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul împreună cu cererea de finanțare:  
1. Acordul de cooperare semnat, ștampilat și datat de către toți partenerii proiectului de cooperare; 
2. Proiectul de cooperare; 
3. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale restante și graficul de 

reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul; 
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4. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție, lista 
cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de 
solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă în 
ultimii 3 ani, pentru aceleași tipuri de investiții; 

5. 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; 

6. Declarație pe propria răspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finanțare); 
7. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 

Înregistrare Fiscală, Înscrierea În Registrul asociaților și fundațiilor etc.); 
8. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 

Înregistrare Fiscală, Înscrierea În Registrul asociaților și fundațiilor etc.); 
9. Declarație pe propria răspundere a Solicitantului privind asigurarea  cofinanțării - Anexa II la 

Cererea de finanțare; 
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 investiții ale proiectului (se vor completa și fișele de verificare a conformității din 
cadrul măsurii respective pentru fiecare componentă); 

12. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului 
aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se 
derulează operațiunile cu APDRP); 

13. Fundamentarea bugetului corelat cu activitățile și rezultatele proiectului. 
 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în 
ghidul solicitantului aferent măsurii 421 elaborat de APDRP, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro.  
 

Solicitanții vor utiliza Ghidul solicitantului  care este în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de 
către GAL. 
 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

1. Combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 10 

2. Se adresează fermierilor de semi-subzistență 10 

3. Se adresează tinerilor din zona rurală 10 

4. Respectă normele de mediu 10 

5. 
Care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca 
beneficiari grupuri de producători, asociații, parteneriate etc. 

10 

CRITERII DE SELECȚIE LOCALĂ 

6. CS GAL 1 Implică mai mult de două GAL-uri din România 25 

7. CS GAL 2 Implică un GAL din alt stat membru cu experiență Leader + 10 

8. CS GAL 3 Includ activități inovative 15 

 Total 100 
 

Punctaj minim: 25 de puncte  
 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibilă a 
proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare, vor 
exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare, selectia acestora se va face în funcție de următoarele 
criterii: 
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1. Proiecte cu reprezentanți legali tineri (până în 40 de ani) 
2. Proiecte care includ investiții de mediu  
3. Proiectele cu o perioadă mai mică de implementare 

 
Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după 
aprobarea Raportului final de selecție de către managerul general al GAL ATBN, în termen de maxim 90 de 
zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de selecție. GAL va notifica în scris solicitanții asupra 
rezultatelor selecției. Raportul final de selecție va fi publicat pe site-ul www.galatbn.ro și la sediul GAL  
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 421 puteți afla în intervalul orar 08.00 – 14.00, 
la sediul GAL din str. Republicii nr. 124 şi la următoarele date de contact: magda.dinu@galatbn.ro sau 
telefon – 0784298863; cristina.ciocan@galatbn.ro sau telefon – 0784298864; cornel.negrea@galatbn.ro 
sau telefon – 0784298865; luciana.cristea@galatbn.ro sau telefon – 0784298868. 
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