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Orașul Căzănești,  șos. București, nr. 3,  judetul Ialomita 

Telefon: 0243.264.141 

E-mail: galcazanesti@yahoo.com. 

Web : www.galil.ro    

Anunță, 

Lansarea sesiunii 1/2014 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii: 

Măsura 421 din PNDR  - ”Modernizarea exploatațiilor agricole”, conform priorităților descrise 

în Planul de Dezvoltare Locală GAL IALOMIȚA CENTRALĂ            BALACIU-CĂZĂNEȘTI-

REVIGA         

                                                       

Data publicării anunțului  29.08.2014 

Data lansării apelului de 

selecție 

 01.09.2014 

Data limită de depunere 

a proiectelor 

Sesiunea este deschisă în perioada 01.09.2014-12.09.2014. Termenul 

limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă 

acestei măsuri este: 12.09.2014, ora 12:00. 

Locul și intervalul orar 

în care se pot depune 

proiectele 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 421 PNDR  se va face la 

sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-

REVIGA, din orașul Căzănești, Șos. București, nr. 3,  judeţul 

Ialomița, în intervalul orar: 08:00 – 14:00. 

Fondul disponibil alocat 

în această sesiune 

Fondurile disponibile pentru Măsura 421 PNDR, în această sesiune 

sunt de 5.000 euro. 

Suma maxima 

nerambursabilă care 

poate fi acordată pentru 

proiecte 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată 

unui proiect este de 5.000 euro.  

Model de Declarație Modelul de Declarație prin care beneficiarul se angajează să 

raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor 

fi efectuate de AFIR (APDRP) către beneficiar se găsește pe pagina 

web a GAL, www.galil.ro. 

Modalitatea de anunțare 

a rezultatului procesului 

de selecție a proiectelor 

-Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare 

depuse în cadrul acestei sesiuni se va face, în conformitate cu 

prevederile Ghidului Solicitantului pentru Măsura 41, versiunea 08 

din aprilie 2014, astfel : 

”După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de 

Selecție va emite un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi 

înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile 

selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de 

selecție.  

-Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a 

mailto:galcazanesti@yahoo.com
http://www.galil.ro/
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GAL. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției către 

solicitanți. 

-Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că 

proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost 

selectate pot depune contestaţii la sediul GAL.  

-Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare 

de la primirea notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la 

publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului. Contestaţiile 

primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare a 

Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care va fi 

compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut parte din 

Comitetul de Selecţie. 

-Membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor vor respecta 

regulile conflictului de interes, completând aceeași declarație ca și 

membrii Comitetului de selecție. 

-Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele 

care au făcut obiectul contestațiilor. 

-GAL poate solicita OJPDRP/CRPDRP/CDRJ să desemneze un 

expert care să participe ca observator la întâlnirile Comisiei de 

Contestații.  

-În acest sens, la cinci zile după încheierea termenului de primire a 

contestațiilor, în cazul în care au fost depuse contestații, GAL va 

transmite structurilor teritoriale ale APDRP/MADR o astfel de 

solicitare și va informa CRPDRP, OJPDRP sau CDRJ, după 

competența evaluării proiectelor, despre primirea contestațiilor.  

-OJPDRP/CRPDRP/CDRJ va desemna un angajat care va participa 

ca observator în cadrul întâlnirilor Comisiei de soluționare a 

contestațiilor. Acesta se va asigura de corectitudinea desfășurării 

procesului de soluționare a contestațiilor și va aviza, prin semnătură, 

Raportul de contestații.  

-În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare 

a Contestațiilor va elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat 

de către membrii Comisiei și de către reprezentantul APDRP/CDRJ 

(în cazul în care acesta participă la întâlnirile comisei de contestații) 

și va fi înaintat Comitetului de Selecție GAL.  

-GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de Contestații. 

-În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va emite 

Raportul de selecție final, în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea 

acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile 

punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. 

-În Raportul de Selecție Final vor fi evidențiate proiectele declarate 

eligibile sau selectate în baza soluționării contestațiilor. GAL va 

publica pe pagina de web proprie Raportul de Selecție Final și va 
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înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și 

selecție. 

-GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada 

de primire a contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de 

Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte neeligibile 

sau proiecte eligibile și neselectate, deci cand valoarea totală a 

proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a 

apelului de selecție respective, dat fiind ca nu există condiții care sa 

conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție). 

Documente justificative Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare 

pentru întocmirea proiectului sunt: 

1. Acordul de cooperare semnat, ștampilat și datat de către toți 

partenerii proiectului de cooperare; 

2. Proiectul de cooperare (Acest document va avea ataşată Foaia de 

capăt, însuşită de elaborator prin semnătură şi ştampilă); 

3. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante 

şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă 

este cazul; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Declarație pe propria răspundere a solicitantului (Anexa I la 

Cererea de Finanțare); 

7. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, 

Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în 

Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.). 

8. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, 

Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în 

Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.); 

9. Declarație pe propria răspundere a Solicitantului privind asigurarea 

cofinanțării - Anexa II la Cererea de finanțare; 

10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal; 

11. Toate documentele solicitate în cadrul măsurii din PNDR în care 

sunt încadrate fiecare dintre componentele proiectului (se vor 

completa și fișele de verificare a conformității din cadrul măsurii 

respective, pentru fiecare componentă); 



 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ 
 

   

Pagina 4 

Adresa strada București, nr. 3, Căzănești, Ialomița, cod 927065 

Telefon/FAX (+40)243.26.41.41 

Web/Email http://www.galil.ro contact@galil.ro galcazanesti@yahoo.com 

 

12. 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). 

13. Fundamentarea bugetului corelat cu activitățile și rezultatele 

proiectului. 

 

Mai multe informații se gasesc pe  site-ul  www.galil.ro , în Ghidul 

Solicitantului de la Măsura 421 și documentele anexe. De asemenea 

vă rugăm să consultati si site-ul AFIR 

(APDRP), www.apdrp.ro ,  pentru a vizualiza: 

- Actele normative utile (www.apdrp.ro – Informaţii utile – Acte 

normative – Legislaţie specifică FEADR) 

- Ghidul Solicitantului şi documente necesare (www.apdrp.ro – 

Investiţii prin FEADR). 

Cerințe de conformitate 

si eligibilitate 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia 

GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-

REVIGA . Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de 

conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului 

Solicitantului aferent Măsurii 421 din PNDR, cât și cele din Fișa 

Măsurii 421 (www.galil.ro, www.apdrp.ro). 

Procedura de selecție 

aplicată de Comitetul de 

Selecție a GAL 
 

-După finalizarea evaluării proiectelor depuse la GAL într-o sesiune 

de depunere de proiecte, pe o Măsură, evaluare realizată de experții 

evaluatori din cadrul Compartimentului tehnic al GAL, se întrunește 

Comitetul de Selecție. 

-Comitetul de selecție al proiectelor este format din 9 membri, 3 

reprezentanți ai sectorului public, 6 reprezentanți ai sectorului privat 

și 2 membri supleanți, reprezentanți ai mediului privat. Din cei 9 

membri, 2 membri reprezintă mediul urban și 7 mediul rural, iar cei 2 

membri supleanți reprezintă mediul rural. 

-In cadrul ședinței, Comitetul efectuează selecția proiectelor pe baza 

criteriilor menționate în apelul de selecție publicat de GAL, în 

conformitate cu procedurile naționale și interne în vigoare. 

-Adoptarea deciziilor se face prin vot, aplicând regula ”dublului 

cvorum” (pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul 

selecției să fie prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 

50% să fie din mediul privat și societatea civilă, iar reprezentanții 

organizațiilor din mediul urban să nu depășească 25% din numărul 

membrilor). 

http://www.galil.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.galil.ro/
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Criterii de selecție Criterii de selecție stabilite de Grupul de Acțiune Locală Ialomița 

Centrală Balaciu - Căzănești – Reviga: 

 

Cod criteriu: SGAL1 

Criteriul de selecție: Proiectul de cooperare implementat de 

beneficiar tânăr (pană in 40 ani) 

Punctajul stabilit: 5 puncte 

Documentul doveditor: Doc.10 

 

Cod criteriu: SGAL2 

Criteriul de selecție: Proiectul de cooperare implementat de 

beneficiari –fermieri de semisubzistență. 

Punctajul stabilit: 5 puncte 

Documentul doveditor: Cererea de finanțare 

 

Cod criteriu: SGAL3 

Criteriul de selecție: Proiectul de cooperare implementat de 

beneficiari constituiți sub forma asociativa sau membrii unei forme 

asociative recunoscute conform legislației in vigoare. 

Punctajul stabilit: 5 puncte 

Documentul doveditor: Cererea de finanțare 

 

Cod criteriu: SGAL4 

Criteriul de selecție: Proiectul include acțiuni de protecție a 

mediului.  

Punctajul stabilit: 5 puncte 

Documentul doveditor: Cererea de finanțare 

 

Cod criteriu: SGAL5 

Criteriul de selecție: Proiectul de cooperare care implică mai mult 

de doua Gal-uri din Romania. 

Punctajul stabilit: 25 puncte 

Documentul doveditor: Doc. 1,2 

 

Cod criteriu: SGAL6 

Criteriul de selecție: Proiectul de cooperare care implica un Gal din 

alt stat membru cu experiența Leader +.  

Punctajul stabilit: 15 puncte 

Documentul doveditor: Doc. 1,2 

 

Cod criteriu: SGAL7 

Criteriul de selecție: Proiectul de cooperare care include activități 

inovative. 

Punctajul stabilit: 15 puncte 

Documentul doveditor: Cererea de finanțare 
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Cod criteriu: SGAL8 

Criteriul de selecție: Proiectul de cooperare care combină 

obiectivele din diferite axe ale PNDR.  

Punctajul stabilit: 25 puncte 

Documentul doveditor: Cererea de finanțare 

 

TOTAL – 100 puncte 

Punctaj minim: 15 puncte 

Data și modul de 

anunțare a rezultatelor 

- GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-

REVIGA GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului 

de evaluare și selecție.  

-GAL va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție 

Intermediar și îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliilor 

județene și sediile unităților administrativ-teritoiale ale localităților 

membre sau nemembre în GAL – dacă instituțiile respective sunt de 

acord.  

-GAL va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului 

evaluării și selecției; transmiterea se realizează cu confirmare de 

primire sau va fi predată personal - cu semnătură de primire din 

partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar. 

-Imediat după soluționarea eventualelor contestații, depuse la GAL 

de solicitanți, GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de 

Selecție Final și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului 

de evaluare și selecție. 

- GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada 

de primire a contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de 

Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte neeligibile 

sau proiecte eligibile și neselectate, deci cand valoarea totală a 

proiectelor eligibile 

este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție 

respective, dat fiind ca nu există condiții care sa conduca la 

contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție). 

Date de contact GAL GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA 

sediul: orașul Căzănești, șos. București, nr.3, județul Ialomița, pagina web: 

www.galil.ro,e-mail: galcazanesti@yahoo.com.       

Telefon/fax: 0243/264.141; Pop Dumitru: 0729882480; Simion 

Nicolae: 0729882486. 

Program: Luni-Joi : 08,00-16,30 ; Vineri : 08,00-14,00. 

 

http://www.galil.ro/
mailto:galcazanesti@yahoo.com

