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            ASOCIAT IA  GAL “MICROREGIUNEA HARTIBACIU ”       

     SIBIU, Comuna Nocrich, sat Hosman nr.234, Birou: str.Avram Iancu, nr. 66,     
       Agnita, cod postal 555100, tel./fax: 0269.510030 (luni-vineri: 8:30-16:30) 

  
 
 
  
 
 
 
 

Nr. 1.573/05.06.2014 
 

APEL DE SELECŢIE PROIECTE LEADER, MĂSURA 4.2 
Implementarea strategiei de dezvoltare locală 

 
Măsura 421 - Implementarea proiectelor de cooperare 

 

Data publicării anunţului: 10 IUNIE 2014  
Număr de referinţă : M41 04/14-10.07/2014 
Depunerea proiectelor : 10 IUNIE 2014 – 10 IULIE 2014, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-
14.00, la Secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Hartibaciu, din orasul Agnita, str. 
Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu. 

Măsuri deschise: 
                              421 – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE  

                                
Intensitatea finantarii:100 % din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, cu respectarea Cap. 1, 2 si 3 
din bugetul proiectului de cooperare cf. ghidului solicitantului, Masura 421  
Suma maxima nerambursabila/proiect: 29.900 EURO  
Suma maxima eligibila/proiect: 29.900 EURO  
Fond nerambursabil total disponibil: 29.900 EURO 
 
Depunerea proiectelor: 10 IUNIE 2014 – 10 IULIE 2014, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 
14.00, la Secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Hartibaciu  
Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acțiune MH și vor fi 
dezvoltate în concordanță cu direcțiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului, așa cum sunt ele 
reflectate în Planul de Dezvoltare Locală, disponibil pe site-ul asociației (www.gal-mh.eu).  
 
Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe site-
ul www.galpm.ro și www.apdrp.ro, precum și în fișa măsurii din Programul Național de Dezvoltare 
Rurală.  
 
Beneficiari Eligibili  
- Grupuri de Actiune Locala beneficiare ale Masurii 431 – Sub-masura 431.2  
“Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea  
teritoriului” care au încheiat contract de finantare cu APDRP în cadrul acestei submasuri;  
- Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care îsi  
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desfasoara activitatea pe teritoriul unui Grup de Actiune Locala beneficiar al Masurii 431 – Sub-
masura 431.2 “Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea 
teritoriului”, care are încheiat contract de finantare cu APDRP în cadrul acestei sub-masuri.  
 
Tipuri de cheltuieli eligibile  
- cheltuieli pentru pregatirea proiectelor de cooperare* – organizare misiuni tehnice, întâlniri, 
seminarii, activitati de traducere si interpretare, multiplicare documente;  
- cheltuieli de investitii pentru implementarea proiectelor comune;  
- cheltuieli pentru proiecte comune de instruire;  
- cheltuieli privind constructia institutionala: schimb de experienta si bune practici  privind dezvoltarea 
locala prin publicatii comune, organizarea de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri 
de program si de personal).  
 
Documentele necesare depunerii candidaturilor  
Dosarul Cererii de Finanţare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanţare completată 
şi documentele justificative, conform Ghidului Solicitantului, enumerate în anexă.  
Dosarul Cererii de Finanțare va fi însoțit obligatoriu de Declarația prin care beneficiarul se 
anagajează 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.  

Dosarul Cererii de Finanţare este depus la Secretariatul GAL Microregiunea Hartibaciu. GAL MH va 
verifica conformitatea şi eligibilitatea proiectului. 
Comitetul de Selecţie a proiectelor este format din 7 membrii dintre care  1 sector public si 6 parteneri 
economici si sociali, precum si ai societatii civile. 
GAL Microregiunea Hartibaciu va acorda punctajul fiecarui proiect eligibil în funcţie de punctajul 
stabilit in PDL. In urma finalizarii evaluarii proiectelor eligibile va întocmi şi aproba Raportul de 
evaluare.  
Selecţia proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL-MH.  

Anunţarea rezultatelor 
Rezultatele selecţiei proiectelor se vor afisa in termen de 45 de zile de la inchiderea sesiunii de 
depunere. Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificati cu privire la 
rezultatul evaluarii, in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Microregiunea 
Hartibaciu.  

Eventualele contestaţii se vor depune la Secretariatul GAL Microregiunea Hartibaciu, în termen de 5 
zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de 
selectie. 

INFORMATII SUPLIMENTARE 

Grupul de Actiune Locala - Gal Microreriunea Hartibaciu 
Agnita, Avram Iancu, Nr 66 A, jud Sibiu; Orar: 8.30 – 16.30 
tel/fax. 0269-510030; www.gal-mh.eu 
 
PERSOANE DE CONTACT 
 
Elena Curcean - Manager GAL Microregiunea Hartibaciu; 
e-mail: elena.curcean@gal-mh.eu   
 



              
                                    

 3 

 
 
 CRITERII DE SELECTIE, MASURA 421  

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie sa insumeze minimum 10 puncte  
1.  Implica mai mult de doua GAL – uri din Romania  20  
2.  Include activitati inovative  25  
3.  Combina obiectivele din diferite axe ale PNDR  5  
4  Se adreseaza fermierilor de semi – subzistenta  5  
5.  Se adreseaza tinerilor din zona rurala  20  
6.  Includ actiuni de protectia mediului  15  
7.  Care urmaresc facilitarea implementarii acelor 

masuri din PNDR care vor avea ca beneficiari grupuri 
de producatori, asociatii, parteneriate etc.  

10  

TOTAL  100  


