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Data publicării: 08.11.2013            Nr.: 1423/08.11.2013 
Data lansării sesiunii: 11.11.2013   
Numărul de referintă al sesiunii cereri proiecte: 3  
 

ANUNŢ PRIVIND LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU 

  Măsura 421 

„Implementarea proiectelor de cooperare” 
 

1. Sesiunea va fi deschisa în perioada 11.11.2013 – 11.12.2013, iar proiectele se vor depune la sediul Asociaţiei Grupul 

de Acţiune Locală „Valea Başeului de Sus”, din cadrul Primariei orasului Saveni, et. II, str. 1 Decembrie nr. 1, oraş Săveni, jud. 

Botoşani, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 8:30 – 15:00. Data limita de depunere – 11.12.2013, orele 15:00. În mod 

obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finanţare trebuie implementat pe teritoriul G.A.L. Valea Başeului de Sus. Aria 

geografica a teritoriului cuprinde comunele: AVRĂMENI, DÂNGENI, DRĂGUŞENI, HĂNEŞTI, HAVÂRNA, MANOLEASA, 

MILEANCA, MITOC, RIPICENI, VLĂSINEŞTI si orasul SĂVENI, din judeţul Botoşani. 

 

2. Fondul disponibil (valoarea publica) pentru masura 421 este de 30.000 euro. Suma maxima nerambusabilă alocata 

pentru finantarea unui proiect este de 30.000 euro. Valoarea totala a unui proiect este de maximum 400.000 euro.  

 3. Evaluarea proiectelor va fi realizată de un Comitet de Selecţie compus din 9 membri, din care 3 membri sunt 

reprezentanti ai sectorul public, iar 6 membri provin din sectorul privat al parteneriatului. 
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4. Rezultatul procesului de selecţie intermediar va fi publicat la sediul G.A.L. “Valea Başeului de Sus”şi pe site-ul 

www.valeabaseuluidesus.ro. În termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea raportului intermediar se vor transmite solicitanţilor de 

finanţare notificări cu privire la selectarea /neselectarea proiectelor depuse. Solicitanţii care au fost notificati de către G.A.L. “Valea 

Başeului de Sus” ca  proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune contestaţii la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune 

Locală „Valea Başeului de Sus”, str. 1 Decembrie nr. 1, oraş Săveni, jud. Botoşani (Primăria oraşului Săveni), in termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţiile depuse vor fi soluţionate de o Comisie de Contestaţii, membrii acesteia fiind diferiti 

de cei existenţi in Comitetul de Selecţie a proiectelor. Publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se va face la 

sediul G.A.L. si pe site-ul www.valeabaseuluidesus.ro. 

 5. Publicarea Raportului Final de Selecţie (după soluţionarea contestaţiilor) se va face la sediul GAL si pe site-ul  

www.valeabaseuluidesus.ro. 

6. Solicitanţii de finanţare vor folosi Ghidul Solicitantului în vigoare, aferent Măsurii 421 disponibil pe site-ul Asociatiei GAL, 

precum si pe site-ul APDRP. Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de 

Procedura aferent măsurii si cu Notele şi Clarificările emise de APDRP publicate pe site-ul www.apdrp.ro. Solicitantul de finanţare 

trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului pentru Măsura 421. 

Solicitanţii de finanţare vor depune proiectul la secretariatul GAL Valea Baseului de Sus, sub forma de Cerere de Finantare 

(insotita de anexele tehnice si administrative), in 3 exemplare - original si doua copii - împreuna cu formatul electronic (CD). 

 

 

 

 

http://www.valeabaseuluidesus.ro/
http://www.valeabaseuluidesus.ro/
http://www.valeabaseuluidesus.ro/
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7. In vederea monitorizarii implementarii proiectului, beneficiarii sunt obligati sa completeze urmatoarea declaratie: 

 

Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, 
ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar 

 

Solicitantul (nume, prenume/denumire) ............................................................, numar de inregistrare (CUI) ………………….., numar 

de inmatriculare ………………………………. , prin reprezentat legal (nume, prenume) domiciliat în..…………………………………, 

posesor al BI/CI/PASS seria ……………. nr. ………………eliberat la data ………… de ………….., CNP ………………………………., 

cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, ma angajez sa raportez catre Asociatia GAL „Valea Başeului de 

Sus”  toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. Declar ca raportarea se va realiza 

dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data 

efectuarii platii. 

 
 
 

Reprezentant Legal .........................                   Semnatura     
Nume și prenume ……….................          Ştampila 
Data ...............       
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8. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului: 
 

a. Acordul de cooperare semnat, ștampilat și datat de către toți partenerii proiectului de cooperare; 

b. Proiectul de cooperare; 

c. Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante şi graficul de reeşalonare a datoriilor către 

bugetul consolidat, dacă este cazul; 

d. 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; 

e. 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; 

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

g. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 

Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.); 

h. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 

Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.); 

i. Declarație pe propria răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării – Anexa II la Cererea de finanțare ; 

j. Copia actului de identitate a reprezentantului legal; 



                                                                                                                                                                  

5 
 

k. 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); 

l. 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). 

m. Fundamentarea bugetului corelat cu activitățile și rezultatele proiectului 

 

 

9. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

 

Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 

- dacă e corect completată 

- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic 

- dacă anexele tehnice şi administrative cerute să fie în 3 exemplare: 1 original şi 2 copii. 

La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 

- eligibilitatea solicitantului 

- criteriile de eligibilitate şi selecţie 

- bugetul indicativ al proiectului. 

- studiul de fezabilitate si documentele anexate. 
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10. Proiectele prin care se solicită finanţare sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este 

punctat dupa cum urmeaza: 
 
 

Nr. 
crt. 

Criterii de selectie Punctaj 

1 Proiecte de cooperare implementate de beneficiari tineri (persoane până în 40 de 
ani) 

    15 

2 Proiecte de cooperare implementate de beneficiari - fermieri de semi-subzistență      5 

3 Proiecte de cooperare implementate de beneficiari constituiți sub o formă asociativă 
sau membrii unei forme asociative recunoscute conform legislației în vigoare 

 

     5 

         4 Proiecte care includ acțiuni de protecție a mediului                 15 

5 Proiecte de cooperare care implica mai mult de două G.A.L. - uri din România     20 

6 Proiecte de cooperare care implică un G.A.L. din alt stat membru cu experiența 
Leader+ 

    20 

7 Proiecte de cooperare care includ activități inovative    10 

8 Proiecte de cooperare care combină obiective din diferite axe ale P.N.D.R    10 

 TOTAL              100 
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Prioritate în selecție se va acorda proiectelor de cooperare care: 
 

 implică mai mult de două GAL-uri din România 
 implică un GAL din alt stat membru cu experienţă LEADER + 
 includ activităţi inovative 
 combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 
 se adresează fermierilor de semi-subzistenţă 
 se adresează tinerilor din zona rurală 
 respectă normele de mediu 
 care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca beneficiari grupuri de producători, asociaţii, 

parteneriate, etc. 
 

11. Solicitantii pot obține informații suplimentare de la biroul de relatii cu publicul deschis de luni pana vineri, intre orele 

08.30 – 16.30, la sediul Asociatiei GAL „Valea Baseului de Sus” din strada 1 Decembrie nr. 1, Oraş Săveni, Jud Botoşani (Primaria 

oraşului Săveni, et. II ), precum si folosind urmatoarele date de contact: 

Telefon: 0231/540.800 

E-mail: office@valeabaseuluidesus.com sau galvaleabaseuluidesus@yahoo.com  

mailto:office@valeabaseuluidesus.com
mailto:galvaleabaseuluidesus@yahoo.com

