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APEL DE SELECTIE  

Masura 421 “Implementarea proiectelor de cooperare”  

Nr. ref. sesiune 3/07.10-29.11.2013 

 

Data lansarii apelului de selecţie: 07.10.2013 

Data limita de depunere a proiectelor: 29.11.2013, ora 14.00 

Locul şi intervalul orar in care se pot depune proiectele: 

Proiectele se pot depune de luni pana vineri , in intervalul orar 09
00

 – 14
00

, la secretariatul GAL din orasul 

Jimbolia, str. Stefan cel Mare, nr.9.   

 Fondul disponibil: 144.873  Euro 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 421 

este de 144.873 Euro  

Suma maxima a unui proiect: 400.000 Euro  

Comitetul de Selecţie a Proiectelor:  

-numarul membrilor: 13 membri plini si 5 membri supleanti 

-public: 4 membri plini, 2 membri supleanti 

-privat: 4 membri plini, 2 membri supleanti  

-societate civila: 5 membri plini, 1 membru supleant 

-spaţiul rural: 10 membri plini si 5 membri supleanti 

-urban: 3 membri plini 

 Componenţa Comitetului de Selecţie al GAL “BANAT-VEST” 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Functia detinuta in comitetul 

de selectie a proiectelor in 

asociatie 

Postelnicu Darius Orasul Jimbolia Primar Presedinte comisie selectie 

Suciu Ilie Comuna Lenauheim Primar Membru plin 

Birdean Dorin Comuna Checea Primar Membru plin 

Todaşca Ilie Comuna Sacalaz Primar Membru plin 
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Szabo Csaba Comuna Otelec Primar Membru supleant 

Nastor Gheorghe Comuna Gottlob Primar Membru supleant 

PARTENERI PRIVATI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia 

Functia detinuta in comitetul 

de selectie a proiectelor in 

asociatie 

Bibu Mihaela Claudia SC LENAVET SRL 

Lenauheim 

Administrator Membru plin 

Gagica Valentin 

Daniel Claudiu 

SC Dancoda Consult SRL Jimbolia Administrator Membru plin 

Busuioc Ciprian SC LUMIAGRO SRL 

Comloşu Mare 

Administrator Membru plin 

Bencze Andrea-

Claudia 

SC Merpano SRL 

Sacalaz 

Admnistrator Membru plin 

Vajda Zoltan Vajda Zoltan PFA 

Uivar 

Director Membru supleant 

Cerba Daniela Cerba Daniela II 

Gottlob 

Director Membru supleant 

ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia 

Functia detinuta in comitetul 

de selectie a proiectelor in 

asociatie 

Boteanu Marcel Pavel As. pentru Dez. Comunitara şi 

Educaţionala  „Ostern”Comloşu Mic 

Presedinte Secretar comisie de selectie 

Talpai Gabor-Ianos Asociaţia “Otelekert-Pro Otelec” 

Otelec 

Preşedinte Membru plin 

Cioica Valer 

Nicolae 

Asociaţia Civica „Satul Banaţean” 

Grabaţ 

Presedinte Membru plin 

Bogdan Vacarescu Asociaţia „Telecentru” 

Comloşu Mare 

Preşedinte Membru plin 

Popa Adrian As. „Societatea de Caritate 

Blythswood Romania” Jimbolia 

 

Manager 

Membru plin 

Bugarschi Daniel Ioan Fundatia „Siguranta pentru Copii in 

Romania „Checea 

Administrator Membru supleant 

 

 Comisia de Contestatii:  

-numarul membrilor 5: 3 membri plini si 2 membri supleanti 

-public: 1 membru plin 

-privat:  1 membru plin  

-societate civila: 1 membru plin, 2 membri supleanti 
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-spaţiul rural: 2 membri plini si 2 membri supleanti 

-urban: 1 membru plin 

Componenţa Comisiei  de Contestatii a proiectelor  GAL „BANAT-VEST” 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Functia detinuta in 

comisia de contestatii 

Maria Cotosman Comuna Lenauheim Jurist Presedinte 

Ingrisch Iosif Asociatia APVS Arthemis Presedinte Secretar 

Zamfir Alina SC. Annonas Management&Consulting SRL Administrator Membru plin 

Olarescu Gh.Ioan  Asociatia „Suflet Nou” Presedinte Membru supleant 

Morariu Mircea Asociatia “Paduri pentru viitor” Presedinte Membru supleant 

 

Modalitatea de desfaşurare a procesului de selecţie a proiectelor : 

Conform Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii din 

cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala (GAL) „BANAT-VEST”- Anexa 1 

 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului: conform 

Ghidului Solicitantului  pentru Masura 421- Versiunea 03, postat pe  www.apdrp.ro , www.galbanatvest.ro 

 

a. Cererea de finantare ce cuprinde formularul E.1.1 LC specific Masurii 421 la care se adauga, pentru fiecare 

obiectiv de investitii inclus în proiect si care se regaseste într-o masura PNDR, toate anexele aferente masurii 

respective. 

b. Documente atasate cererii de finantare: 

1. Acordul de cooperare semnat, stampilat si datat de catre toti partenerii proiectului de cooperare; 

2. Proiectul de cooperare (Acest document va avea atasata Foaia de capat, însusita de elaborator prin 

semnatura si stampila); 

3. Proiectele tehnice si Studiul de Fezabilitate (întocmite conform HG 28/09.01.2008) sau memoriile 

justificative, pentru fiecare investitie, în functie de tipul acesteia si de masura din PNDR corespondenta; 

4. Document care atesta dreptul real principal asupra proprietatii pe care se prevede realizarea unei investitii 

prin proiect: act de proprietate al solicitantului (contract de vânzare-cumparare autentic si înscris în Registrul 

Cartii funciare) sau, daca solicitantul nu este proprietar, contract de superficie sau contract de concesiune; 

5. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de reesalonare a datoriilor catre 

bugetul consolidat, daca este cazul; 

6. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila (obiective, tip de investitie, lista 

cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) întocmit de solicitant, pentru 

solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabila în ultimii 3 ani, pentru aceleasi 

tipuri de investitii; 

7. Raportul de selectie prin care a fost selectat proiectul de catre GAL, daca proiectul este inclus în Planul de 

Dezvoltare Locala selectat sau Documentul prin care AM-PNDR a notificat GAL privind selectia proiectului 

daca proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare Locala; 

8. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finantare); 

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

inregistrare Fiscala, Înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor, etc.); 

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

Înregistrare Fiscala, Înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor, etc.); 

11. Declaratie pe propria raspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinantarii; 

12. Copia actului de identitate a reprezentantului legal; 

http://www.apdrp.ro/
http://www.galbanatvest.ro/
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13. Toate documentele solicitate în cadrul masurii din PNDR în care sunt 

încadrate fiecare dintre componentele proiectului (se vor completa si fisele de verificare a conformitatii din 

cadrul masurii respective, pentru fiecare componenta); 

14. Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/ trezoreriei si ale contului aferent 

proiect FEADR (denumirea, adresa  bancii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se deruleaza 

operatiunile 

cu APDRP). 

 

 

Atentie! Prevederile prezentului acord reprezinta conditii obligatorii minimale de accepare a documentului, 

acesta putand suporta completari in functie de particularitatile parteneriatului. 

In cazul de desfiintare a Acordului de parteneriat comuna este obligata sa incheie un alt Acord de parteneriat, 

in aceleasi conditii ca cel initial, in caz contrar APDRP va constitui debit semnatarului contractului. 

 

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul: conform Ghidului 

Solicitantului  pentru masura 421-versiunea 03, postat pe  www.aodrp.ro , www.galbanatvest.ro  

 

1. Partenerii din cadrul proiectului sunt GAL-uri sau sunt entitati organizate în conformitate cu abordarea 

LEADER. Toti partenerii proiectului de cooperare trebuie sa fie GAL-uri sau entitati organizate în 

conformitate cu abordarea LEADER. Entitatile organizate în conformitate cu abordarea LEADER sunt 

parteneriatele public-private selectate în cadrul Axei 3, conform art. 59 e) din Regulamentul (CE) 

nr.1698/2005 sau oricare alte grupuri rurale organizate dupa metoda LEADER (grupuri locale care sa aiba un 

rol activ în dezvoltarea rurala, sa fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de initiativa 

locala, microregiuni si alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finantate prin Axa 4 din FEP) si recunoscute 

de statul membru. Aceasta descriere a partenerilor trebuie sa se regaseasca în capitolul A al proiectului de 

cooperare. 

2. Proiectul este elaborat si va fi implementat în comun; Proiectul de cooperare este elaborat în comun daca 

fiecare partener a contribuit financiar la realizarea proiectului si daca responsabilul de proiect al fiecarui 

partener a semnat foaia de capat a proiectului. Proiectul va fi implementat în comun daca fiecare dintre 

parteneri contribuie în cadrul proiectului atât la implementarea actiunilor comune concrete, cât si la celelalte 

activitati ale proiectului (inclusiv logistica). De asemenea, fiecare partener va trebui sa aiba o contributie 

financiara în cadrul proiectului. 

Proiectul de cooperare trebuie sa fie semnat de echipa care l-a elaborat, care trebuie sa cuprinda cel putin câte 

un responsabil de proiect din partea fiecarui partener. 

3. Coordonatorul este un GAL finantat prin axa LEADER; Coordonatorul trebuie sa fie un GAL finantat prin 

axa LEADER, iar descrierea acestuia se va regasi în cadrul capitolului A din proiectul de cooperare. Acesta 

trebuie sa fie un Grup de Actiune Locala finantat prin intermediul Axei 4 LEADER din PNDR sau prin 

intermediul unui program de dezvoltare rurala dintr-un stat membru UE. În cadrul proiectului trebuie sa se 

regaseasca datele contractului de finantare încheiat între acesta si APDRP sau Autoritatea Contractanta din 

statul membru respectiv (titlu, numar, data încheierii, data expirarii), precum si datele de contact ale Autoritatii 

Contractante care poate da referinte privind contractul de finantare. De asemenea, daca proiectul este 

coordonat de un GAL din alt stat membru, va fi anexata o adresa în original, semnata si stampilata (dupa caz) 

de catre Autoritatea Contractanta din statul respectiv, prin care se confirma ca acest GAL este finantat în 

cadrul Axei LEADER si care va contine datele de identificare ale contractului de finantare (titlu, numar, data 

încheierii, data expirarii). Adresa va fi însotita de traducerea autorizata a acesteia. 

4. Proiectul de cooperare este selectat de GAL sau de AM PNDR; Înainte de depunerea cererii de finantare, 

proiectul trebuie sa treaca prin procesul de selectie organizat: 

• fie de GAL-ul beneficiar sau de catre GAL-ul de care apartine beneficiarul, daca proiectul se regaseste în 

Planul de Dezvoltare Locala al GAL; 

• fie de catre AM PNDR, în situatia în care proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare Locala al GAL. 

http://www.aodrp.ro/
http://www.galbanatvest.ro/
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5. Activitatile (componentele) trebuie sa corespunda unei masuri sau mai multor masuri din FEADR si sa fie 

încadrate corespunzator. Corespondenta activitatilor (componentelor) cu una sau mai multe masuri din 

FEADR/ PNDR se va evidentia în descrierea actiunilor de la capitolul D, capitolul E si în bugetul indicativ din 

proiectul de cooperare. Toate componentele proiectului evidentiate la capitolul 4 din bugetul indicativ trebuie 

sa corespunda masurilor din FEADR/PNDR. 

Astfel, fiecare activitate (componenta) trebuie sa fie încadrata pe o masura din FEADR/PNDR. Componentele 

sunt corect încadrate atunci când obiectivele, tipul investitiei / serviciului, tipul de beneficiar si cheltuielile 

eligibile ale acestora, descrise la capitolele C si D ale proiectului, sunt la fel cu cele ale masurii corespondente. 

Proiectele de cooperare care includ componente care corespund masurilor din axele 1 –3 din PNDR vor trebui 

sa respecte prevederile fiselor masurilor în care acestea se încadreaza, atât în ceea ce priveste actiunile 

eligibile, intensitatea sprijinului si categoriile eligibile de beneficiari. De exemplu, un GAL, care este un tip de 

organizatie care nu se regaseste printre tipurile de beneficiari eligibili ai Masurii 123, nu va putea primi 

finantare pentru o componenta de investitii care corespunde obiectivelor Masurii 123. 

Componentele proiectului (investitiile / serviciile) prevazute la capitolul 4 din bugetul indicativ trebuie 

sa fie eligibile conform prevederilor masurii de finantare pe care se încadreaza componentele 

proiectului. 

Pentru fiecare componenta a proiectului de cooperare va fi atasata documentatia aferenta acesteia, respectiv 

proiectele tehnice si studiul de fezabilitate sau memoriile justificative pentru fiecare investitie, în functie de 

tipul acesteia si de masura din PNDR corespondenta. 

De asemenea, cererea de finantare va cuprinde formularul E.1.1 LC specific Masurii 421 la care se adauga, 

pentru fiecare obiectiv de investitii inclus în proiect si care se regaseste într-o masura PNDR, toate anexele 

aferente masurii respective 

6. Suma solicitata se încadreaza în limita financiara maxima stabilita (200.000 euro co-finantare publica), iar 

valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro) 

Valoarea rezultata prin însumarea ajutorului public nerambursabil al componentelor prevazute la capitolul 4 

din bugetul indicativ si suma cheltuielilor eligibile ale capitolelor 1-3, la care se adauga valoarea actualizarii 

cheltuielilor eligibile, reprezinta co-finantarea publica si nu trebuie sa depaseasca în total 200.000 euro. 

7. Obiectivele proiectului se încadreaza în Planul de Dezvoltare Locala al GAL 

8. Bugetul proiectului se încadreaza în Planul Financiar al GAL 

9. Partenerii si-au definit si asumat rolurile si responsabilitatile, precum si contributiile financiare în cadrul 

Acordului de Cooperare 

10. Cheltuielile aferente solicitantului vor fi efectuate pe teritoriul sau sau pe teritoriul GAL-ului de care 

apartine, cu exceptia transportului, cazarii, diurnei/mesei si a taxelor de participare la evenimente în afara 

teritoriului GAL 

11. Contributia fiecarui partener la finantarea proiectului este de cel putin de 50% din media stabilita prin 

împartirea valorii totale a proiectului la numarul de parteneri 

Valoarea totala fara TVA a cheltuielilor aferente fiecarui partener în cadrul proiectului, prezentata la capitolul 

6 al acordului de cooperare, este de cel putin 50% din valoarea mediei calculate împartind valoarea totala fara 

TVA a proiectului la numarul de parteneri. 

Exemplu: Pentru un proiect a carui valoare totala eligibila fara TVA este de 300 000 euro, care are 3 parteneri, 

media valorii pe partener este de 100 000 euro. Proiectul este eligibil daca cheltuielile fara TVA aferente 

fiecarui partener reprezinta cel putin 50 000 euro (adica 50% din media de 100 000 euro). 

12. Obiectivele, activitatile si rezultatele propuse prin proiect presupun mai mult decât simplul schimb de 

experienta între organizatiile partenere. 

Partenerii trebuie sa prevada activitati (sectiunea c.1 a proiectului de cooperare), care sa conduca la realizarea 

unor rezultate (sectiunea c.3 a proiectului de cooperare) ce presupun mai mult decât schimb(uri) de experienta 

între diferite organizatii. 
 

 Principalele categorii de cheltuieli si operatiuni eligibile 

Procedura de selecţie aplicata de Comitetul de Selecţie a GAL : 
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Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii 

din cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala „BANAT-VEST”-Anexa1 

Criteriile de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu:   

Masura 421-4.1 “Implementarea proiectelor de cooperare” 

Nr. Criterii de selecţie 

 

Punctaj 

1. Proiecte care implica mai mult de doua GAL-uri din Romania 5 

2. Proiecte care implica un GAL din alt stat membru cu experienţa LEADER + 20 

3. Proiecte care includ activitati inovative 2 

4. Proiecte care combina obiectivele din diferite axe ale PNDR 2 

5. Proiecte care se adreseaza fermierilor de semi-subzistenţa 2 

6. Proiecte care se adreseaza tinerilor din zona rurala 3 

7. Proiecte care respecta normele de mediu 2 

8. Proiecte care urmaresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor 

avea ca beneficiari grupuri de producatori, asociaţii, parteneriate, etc. 
2 

 Criterii de selectie locala  

10. Proiecte care includ actiuni care vizeaza protectia mediului; 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, aceste acţiuni trebuie sa fie 

prevazute si descrise in detaliu in documentatia inaintata. Punctarea acestui criteriu 

se va face daca sunt incluse investitii de producere a energiei din surse regenerabile, 

folosirea eficienta a resurselor locale sau respectarea unor proceduri care 

protejeaza cadrul natural al teritoriului.  De exemplu, se acorda punctaj pentru 

proiecte care includ protejarea unor elemente ale cadrului natural 

10 

11. Proiecte care includ actiuni inovative; 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, introducerea produselor 

sau/si a tehnicilor noi trebuie sa fie prevazute si descrise in detaliu intr-un memoriu 

justificativ. Se va evalua gradul de noutate al produsului/procesului   in comparatie 

cu produsele/procesele existente  pe piata la momentul propunerii.  De exemplu, se 

acorda punctaj daca aplicantul demonstreaza capacitatea de a introduce modificări 

organizaţionale, tehnologice, financiare, strategice, economice sau acolo unde este 

posibil utilizarea in acest scop a tehnicilor de management al inovarii. 

5 

12. Proiecte care includ actiuni comune concrete, intre parteneri 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, aceste acţiuni trebuie sa fie 

prevazute si descrise in documentatia inaintata. Totodata, solicitantul trebuie sa 

prezinte un Acord de Parteneriat care va cuprinde actiunile comune.  

30 

13. Beneficiari ai caror reprezentanti legali sunt tineri sub 40 de ani; 

Criteriul se aplica pentru reprezentantul legal care la data depunerii proiectului nu 

are implinita varsta de 40 de ani 

5 
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14. Beneficiari ai caror reprezentanti legali sunt persoane de sex feminin; 5 

15. Beneficiari membrii ai unei forme asociative; 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 

Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca este membru al unei 

forme asociative in domeniul proiectului 

2 

16. Proiecte in parteneriat public-societate civila-mediu de afaceri, de unde rezulta ca si 

beneficiarii actiunilor de cooperare sunt reprezentanti ai celor 3 sectoare; 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, actiunile de cooperare 

trebuie sa fie prevazute si descrise in documentatia inaintata. Totodata, solicitantul 

trebuie sa prezinte un Acord de Parteneriat public-societate civila-mediu de afaceri. 

5 

 TOTAL 100 

Nota: Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100). 

Punctaj minim pentru aceasta masura: 10 puncte  

 

Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 

Rezultatele vor fi afisate la sediul GAL si vor fi postate pe siteul GAL www.galbanatvest.ro  dupa etepa de 

evaluare si rezolvare a contestatiilor. Toti solicitantii vor fi notificati in scris privind rezultatul evaluarii si 

selectiei conform Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de 

Contestaţii din cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala „BANAT-VEST” 

 

Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari,beneficiarilor si publicului general, Asociatia Grup de 

Actiune Locala „BANAT-VEST” pune la dispozitia acestora serviciul telefonic de tip Help Desk care sa 

raspunda nevoilor de informare asupra posibilitatilor de finantare si a modului de accesare a finantarii precum 

si in ceea ce priveste implementarea proiectelor. 

 

Puteti transmite intrebarile si solicitarile dumneavoastra de luni pana vineri intre orele 09.00-13.00, la Tel/Fax: 

0040 256 360 078, precum si pe adresa de email: hepldeskgalbanatvest@yahoo.ro 

 

Toate formularele necesare elaborarii proiectului, al caror format este elaborat de catre Agentia de Plati 

Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P) pot fi consultate si descarcate direct de pe pagina de internet a 

A.P.D.R.P - www.apdrp.ro. 

 

Datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 

Asociatia Grup de Actiune Locala „Banat-Vest”,  Orasul Jimbolia, Str. Stefan cel Mare, nr.9, 305400, 

Timis, ROMANIA 

Tel/Fax: 004 0256 360078 

e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro,  

Web: www.galbanatvest.ro 

  

http://www.galbanatvest.ro/
mailto:Tel/Fax:%200040
mailto:Tel/Fax:%200040
mailto:gal.banat_vest@yahoo.ro
mailto:helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro

