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APEL DE SELECŢIE 
 

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR 
Anunţă lansarea  sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura 421 « Implementarea proiectelor de cooperare» 
 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 421/2/2015 -  05.03.2015 
Data lansarii apelului de selectie: 18.02.2015 
Data limită de depunere a proiectelor: 05.03.2015 
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte: Sediul GAL Podişul Târnavelor, loc 
Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureş, de luni până vineri între orele : 10 :00 – 
14 :00 
 

 
Valoarea totală a unui proiect (cheltuieli eligibile si neeligibile) este de maximum 

400.000 de euro. 
 
Beneficiarii se vor angaja să raporteze către GAL toate plătile 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 plătii, în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data efectuării plătii. Declaratia va fi anexată la dosarul cererii de finantare, în 
original, conform modelului disponibil pe site-ul www.podisultarnavelor.ro. 

 
 
 
 

 Măsura 421 

Perioada de depunere a proiectelor 18.02.2015 – 05.03.2015 

Fondul disponibil pentru această sesiune de 
cerere de proiecte  25.000 euro 

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru finantarea unui proiect 

25.000 euro 

http://www.podisultarnavelor.ro/
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Declaratie - angajament privind instiintarea GAL Podisul Tarnavelor 
 

 
Subsemnatul ................................................, cu domiciliul în 
………………..................................................................., legitimat cu C.I./B.I. 
seria.............numarul ...................................., în calitate de reprezentant legal al proiectului 
……………………………………………………………, măsura ....................., depus spre 
finantare la Asociatia GAL Podisul Tarnavelor, jud. Mures, Declar sub sanctiunea de fals si uz 
de fals în declaratii că: 
 

 Voi notifica Grupul de Actiune Locală Podisul Tarnavelor în maxim 5 (cinci) zile 
lucratoare, prin intermediul unei instiintari adresata GAL Podisul Tarnavelor despre aducerea 
la cunostinta mea de catre APDRP, prin intermediul CRPDRP/OJPDRP a notificarii privind 
semnarea sau refuzul semnarii contractului/deciziei de finantare a proiectului si/sau orice alte 
detalii apărute ulterior notificarii privind eligibilitatea/neeligibilitatea proiectului, emisa de 
APDRP prin intermediul agentiilor nationala, regionala sau  judeteana.  

 Voi inmana GAL Podisul Tarnavelor, in termen de 5 zile lucratoare o copie a 
contractului/conventiei/deciziei de finantare 

 Voi depune la GAL Podisul Tarnavelor, in termen de 10 zile lucratoare de la semnarea 
contractului de finantare Raportul initial de activitate (in cazul proiectelor de servicii) sau Nota 
explicativa privind solicitarea aprobarii prelungirii acestui termen. 

 Voi raporta către GAL Podisul Tarnavelor toate plătile aferente proiectului selectat, ce 
vor fi efectuate de APDRP către beneficiarul pe care il reprezint, Raportarea se va realiza, 
după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plătii, în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.  
 

Înteleg că în cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în  declaratii.  
 
 
Reprezentant Legal 
 
Nume si prenume ……………………………… 
 
Data............................  
 
Semnatura………………….. 
 
Stampilă 
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 Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie a proiectelor:  
 
Procesul de selectie a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea Raportului de 
selectie intermediar, primirea si solutionarea contestatiilor, publicarea Raportului de 
solutionare a contestatiilor, publicarea Raportului final de selectie, modificat ca urmare a 
solutionării contestatiilor. 
 
Raportul de selecţie intermediar va fi publicat pe pagina web a Asociaţiei 
www.podisultarnavelor.ro . Contestaţiile privind rezultatele Raportului de selecţie intermediar a 
proiectelor vor fi depuse, în termen de  5 zile lucrătoare de la primirea Notificării, dar nu mai 
mult de 10 zile lucrătoare de la afişarea pe site a Raportului de selecţie intermediar.  
Analizarea contestaţilor şi întocmirea Raportului privind contestaţiile depuse vor fi efectuate de 
către Comisia de Solutionare a Contestaţiilor şi va fi publicat pe pagina de internet a Asociaţiei. 
 
 
Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odata cu depunerea 
proiectului  
 
Documentele justificative necesare se gasesc pe  site-ul www.podisultarnavelor.ro la meniul 
”Masuri”.  
De asemenea vă rugăm să vizualizati si site-ul AFIR, www.apdrp.ro pentru a consulta 

ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru masura 421  din PNDR cât și anexele aferente 

acestui ghid. 
 
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. 
 

Pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile cuprinse în PNDR, se va folosi 
Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul Agentiei pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale  (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării 
Apelului de selecţie de către GAL. 

Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL Podisul 

Tarnavelor.Solicitantul finanțarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 

eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii 421  din PNDR.  

Beneficiarii eligibili si intensitatea finantarii sunt prezentate in Ghidul Solicitantului versiunea 

06-15.09.2014 “Implementarea proiectelor de cooperare”  in vigoare pe site-ul 

www.afir.madr.ro  la data lansarii Apelului de Selectie.  

http://www.podisultarnavelor.ro/
http://www.podisultarnavelor.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
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Beneficiarii eligibili pentru finantare în cadrul măsurii 421 din cadrul PNDR sunt: 
- Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Functionarea 
Grupului de Actiune Locală, dobândirea de competente si animarea teritoriului” care au 
încheiat contract de finanț are cu AFIR în cadrul acestei submăsuri; 

- Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care îsi desfăsoară 

activitatea pe teritoriul unui Grup de Actiune Locală beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura 

431.2 “Functionarea Grupului de Actiune Locală, dobândirea de competente si animarea 

teritoriului”, care are încheiat contract de finantare cu AFIR în cadrul acestei sub-măsuri. 

Proiectele finantate se vor implementa in teritoriul GAL Podisul Tarnavelor si vor fi dezvoltate 

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

 refectate in   Strategia de Dezvoltare  Locala  disponibil  pe  site-ul  www.podisultarnavelor.ro   

 
Solicitantul va depune cererea de finanţare în trei exemplare pe suport de hârtie şi trei 

exemplare în copie electronică (prin scanare) la sediul Asociatiei GAL Podişul Târnavelor 
împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii),  înaintea expirarii datei limite 
de depunere a proiectelor. Fiecare exemplar va conţine formularul Cerere de finantare corect 
completat şi anexele tehnice şi administrative.  
 

 

 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selectie Punctaj 
acordat 

1. Implica mai mult de doua GAL-uri din România  10 

2. Implica un GAL din alt stat membru cu experiena LEADER + 5 

3. Includ activitãți inovative 10 

4. Combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 20 

5. Se adresează fermierilor de semi-subzistena 5 

6. Se adreseazã tinerilor din zona rurala 20 

7. Respecta normele de mediu  10 

8. Care urmaresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor 
avea ca beneficiari grupuri de producatori, asociatii, parteneriate, etc.  

20 

 TOTAL 100 

 
 
 

http://www.podisultarnavelor.ro/
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Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 
După încheierea primei etape de verificare si selectie a proiectelor, GAL Podişul Târnavelor  
va publica pe pagina proprie de internet Raportul de selectie intermediar si va înstiinta 
solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie. Beneficiarii ai căror proiecte 
nu au fost selectate, pot depune contestatii la sediul GAL Podişul Târnavelor. Contestatiile 
primite vor fi analizate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor constituită la nivelul GAL 
Podişul Târnavelor.   
După încheierea procesului de solutionare a contestatiilor (dacă este cazul), Comitetul de 
Selectie al GAL Podişul Târnavelor  va întocmi, în termen de maxim 15 de zile lucrătoare, un 
Raport de selectie (final). 
Documentele pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului – lista 
acestora se regăseste pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro ).  

 
Date de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 

 
Asociaţia Podişul Târnavelor, Localitatea Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, 

Judetul Mures, Tel.: 0722/510.178 Fax: 0365/819.436 
 
 

http://www.apdrp.ro/

