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APEL DE SELECTIE PROIECTE LEADER MASURA 421 
Data publicarii anuntului: 28.11.2014 

Numar de referinta al sesiunii cererii de proiecte:  M421-02/14 – 12.12.2014 

GAL  Tara Oltului(GAL TO), va anunta lansarea celui de al doilea  apel de selectie aferent anului 2014, 

pentru  urmatoarea  masura:  

Masura : 421 Implementarea proiectelor de cooperare – Alocarea indicativa a sesiune (euro) : 

25.000; 

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea  proiect in aceasta sesiune, aprobata de 

Consiliul Director al GAL-T.O. 

        Masura 421 – 25.000 euro 

Beneficiarii eligibili si intensitatea finantarii sunt prezentate in Ghidul Solicitantului pentru Masura 421 

versiunea 06-15.09.2014  “Implementarea proiectelor de cooperare”  in vigoare pe site-ul  www.afir.madr.ro la 

data lansarii Apelului de Selectie. 

 

Grupul de Actiune Locala Tara Oltului anunta lansarea cererii de proiecte Masura 421. 

Proiectele finantate se vor implementa in teritoriul Grupul de Actiune Locala Tara Oltului si vor fi dezvoltate 

in concordanta cu directiile de dezvoltare  identificate la nivelul  teritoriului , asa cum sunt ele  refectate in   

Planul de Dezvoltare  Locala  disponibil  pe  site-ul  www.taraoltului.ro 

 

Teritoriul GAL TO : din teritoriul Gal To fac parte 10 comune si un oras 

 Arpasu de Jos, Cartisoara, Carta, Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu, Boita, Caineni, Boisoara, Titesti,     

Talmaciu 

 

DEPUNEREA PROIECTELOR 

Proiectele pot fi depuse pentru: Masura : 421 Implementarea proiectelor de cooperare - Alocarea 

indicativa sesiune  : 25.000 Euro  in perioada 28 NOIEMBRIE  2014 – 12 DECEMBRIE  2014  in 

fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00- 14:00 la Secretariatul Grupului de Actiune Locala Tara Oltului, 

din Porumbacu de Jos, nr.253 ( la sediul primariei), jud Sibiu. 

 

MĂSURI DESCHISE 

Masura : 421 Implementarea proiectelor de cooperare - Alocarea indicativa sesiune (euro) : 

25.000; 

  Se mentin toate conditiile, prevederile si informatiile care au facut obiectul ultimului apel 

de selectie pe masura 421 inclusiv punctajele pentru criteriile de selectie si alocarea financiara 

fiind astfel respectat principiul transparentei. 

  

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR 
Proiectele se vor întocmi conform specificaţiilor Ghidului Solicitantului versiunea 06/15.09.2014 

aferent  măsurii. Documentele necesare sunt disponibile în format electronic pe site-ul www.afir.ro 

www.madr.ro . Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerinţele Fişei Măsurii din PNDR şi cu Ghidul Solicitantului în vigoare 

la momentul lansării Apelului de Selecţie aferent măsurii respective. 

 

Dosarul Cererii de Finanţare va fi însoţit obligatoriu de Declaraţia prin care beneficiarul se angajează să 

raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către 

beneficiar. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la 

confirmarea plăţii, în max. 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii. 
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CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE 

 

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în 

cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Vă rugăm să consultaţi Ghidului Solicitantului 

aferent măsurii în care se încadrează proiectul propus (www.afir.ro şi www.madr.ro ). 

 

PROCEDURA DE SELECŢIE 

 

Dosarul Cererii de Finanţare este depus la Secretariatul GAL Tara oltului ,unde vor fi verificate 

conformitatea si eligibilitatea proiectului. 

Comitetul de Selecţie a proiectelor este format din 7 membrii dintre care 1 reprezentant al 

administraţiei publice, 4 reprezentanti al sectorului privat, 1 reprezentanţi ai societăţii civile,1 

reprezentant ONG. 

 

GAL Tara Oltului va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit şi va 

întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Selecţia proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecţie 

stabilite de GAL şi disponibile pe site –ul www.taraoltului.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Tara 

Oltului toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este 

prezentat mai jos (se depune dupa selectarea proiectului):  

 

DECLARAȚIE 

 
Subsemnatul ..........................................................................................................................., domiciliat 

în ..........................................., posesor al BI/CI/PASS seria ......... nr .................................. eliberat la 

data ........................... de .................................................., CNP .................................................., in 

calitate de Reprezentant Legal al proiectului 

......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................., 

declar pe propria raspundere, ca voi raporta către GAL Tara Oltului toate plăţile aferente proiectului 

selectat ce vor fi efectuate de AFIR.  

Raportarea o voi face după primirea de la CRFIR a Notificării cu privire la confirmarea plăţii, în maxim 

5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.  

Reprezentant Legal  

Numele și prenumele ................................................. .....................  

Data.......................................  
Semnătura/ștampila ............................................. 
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Masura 421. Implementarea proiectelor de cooperare 

 

Nr. Crt. CRITERII DE SELECTIE Punctaj 
1 Implica mai mult de 2 GAL-URI 10 
2 Implica un GAL din alt stat membru cu experienta LEADER 10 
3 Includ activitati inovative 15 
4 Combina obiectivele din diferite axe ale PNDR 10 
5 Se adreseaza fermierilor de semi-subzistenta 15 
6 Se adreseaza tinerilor din zona rurala 15 
7 Respecta normele de mediu 15 

8 Care urmaresc facilitatea implementarii acelor masuri din PNDR, care vor avea 

ca beneficiari grupuri de producatori, asociatii, parteneriate 
10 

 TOTAL  100 

 Punctajul minim realizat pentru un proiect va fi de 10 puncte.  

Valoarea minima eligibila a unui proiect este 5.000 euro. 

 
  

 

 

 

 

Data si modul de anuntare a rezultatelor: 

- Beneficiarii vor fi notificati in scris, de catre GAL, daca proiectele au fost selectate, sau 

nu, prin publicarea unui Raport de Selectie intermediar. 

- Daca proiectul nu a fost selectat se poate depune contestatie in termen de 5 zile de la 

primirea notificarii. 

- Contestatiile se analizeaza de catre o Comisie de Contestatii care va emite un Raport de 

Contestatii cu rezultatele contestatiilor 

- In urma finalizarii acestora beneficiarii care au depus contestatia vor fi notificati cu 

privire la rezultatul solutionarii contestatiei 

- Se va publica ulterior un Raport de Selectie Final. 

- Toate informatiile vor fi publicate pe www.taraoltului.ro  

 

 

Datele de contact a GAL – Tara Oltului  unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: 

In zilele lucratoare, numai intre orele 9 - 1 4  

Adresa : Porumbacu de Jos, nr 253 (la sediul primariei) 

Web-site : www.taraoltului.ro 

E-mail: tara_oltului@yahoo.com 

Telefon : 0269 - 522.101  

Reprezentant legal : Camelia Limbasan 

Telefon: 0744/795965  
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