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Data publicării: 05.11.2013 
 

 

APEL DE SELECȚIE 
 

GAL Valea Crasnei și Barcăului anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura 41.421  „Implementarea proiectelor de cooperare” 

 în perioada 05.11.2013 – 06.12.2013 
 

NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL SESIUNII CERERII DE PROIECTE:   Măsura 41.421 –  05.11.2013 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:     05.11.2013 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:     06.12.2013 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:  Biroul GAL Valea Crasnei și Barcăului, din  

Localitatea Crasna, str. Principala nr. 13 luni-vineri în intervalul orar 09:00-14:00. 

FONDUL DISPONIBIL PENTRU ACEASTĂ SESIUNE:                                           104 429 €. 

SUMA MAXIMĂ nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:              104 429 €. 

Suma maxima a unui proiect: 104 429 €. 

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil: 100% 
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MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente 
proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat mai jos:  
 

 

 

 

DECLARAȚIE 

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

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

................... de .................................., CNP ..........................    ....................., in calitate de Reprezentant 

Legal al .............................................. (numele Beneficiarului cu elementele de identificare), având calitatea 

de Beneficiar al Contractului de Finanţare nr.................................................., pentru proiectul 

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

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

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

........., declar pe propria raspundere, ca voi raporta către GAL Valea Crasnei și Barcăului toate plăţile aferente 

proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP. 

Raportarea voi face după primirea de la CRPDRP 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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COMPONENTA COMITETULUI DE SELECTIE 

Comitetul de selectie al proiectelor este format din membrii titulari în număr total de 11 persoane (1 persoane din 

sectorul civil/ ONG , 5 persoane din sectorul public și 5 persoane din sectorul privat. 

 

MODALITATEA DE DESFASURARE A SELECTIEI 

 
Perioada de evaluare a proiectelor se va finaliza dupa sfârșitul perioadei de depunere a proiectelor iar 

publicarea Raportului de Selectie  intermediar se va face cel tarziu la data de 16.12.2013. 
 In ziua de 16.12.2013 se vor transmite solicitantilor de finantare notificări cu privire la 

aprobarea/neaprobarea proiectelor depuse. 

În cazul în care nu este depusă contestație raportul de selecție devine raportul final de selecție. 

 In perioada 16.12.2013-23.12.2013, in intervalul orar 9:00-14:00, solicitanții care au depus proiecte la GAL 

Valea Crasnei si Barcaului si care au nemultumiri cu privire la analizarea si selectarea proiectelor pot depune 

contestatii la sediul GAL Valea Crasnei și Barcăului, din Localitatea Crasna, str. Principală nr. 13,județul Sălaj. 
 Contestatiile depuse se vor soluționa în data de 23.12.2013. 
 Publicarea Raportului Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va face cel târziu pe data de 

23.12.2013. 
 Publicarea Raportului Final de Selectie (dupa solutionarea contestatiilor) se va face cel tarziu pe data de 

23.12.2013. 
Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.crasnabarcau.ro şi la sediul GAL .  

 

 

Principalele categorii de cheltuieli și operațiuni eligibile: 

Comisiei Europene, pentru proiectele de cooperare implementate în cadrul măsurii 421 sunt eligibile cheltuieli 
pentru funcționarea unei structuri comune și cheltuieli legate de sprijinul pentru pregătirea tehnică a proiectului. 
Astfel, vor fi eligibile: 

asistența tehnică pregătitoare: cheltuielile ascendente pot fi costuri ale întrunirilor (schimburi de experiență) cu 
potențiali parteneri (ex. deplasare, cazare și onorariul interpretului) sau costuri de predezvoltare a proiectului (ex. 
studiul de fezabilitate a proiectului, consultanță pe diverse teme, costuri de traducere și costuri suplimentare de 
personal); 

în implementarea proiectului de cooperare vor fi eligibile numai cheltuielile pentru acțiunea comună și pentru 
funcționarea eventualelor structuri comune; 

cheltuielile de animare vor fi eligibile în toate domeniile de cooperare. 
Acțiunea comună 
Proiectul de cooperare corespunde unei acțiuni concrete cu rezultate clar identificate, care să aducă beneficii 
teritoriilor respective; cheltuielile referitoare la zona LEADER (acoperită de către un GAL finanțat prin FEADR) nu 
înseamnă numai cheltuieli localizate pe teritoriul acoperit de GAL. Acțiunea este „comună” în sensul că este 
implementată în comun. Conținutul acțiunii comune poate acoperi o gamă întreagă de activități eligibile în 
conformitate cu axa sau cu axele implementate prin intermediul metodei LEADER. Acțiunile comune care pot fi 
finanțate pot viza, de asemenea, consolidarea capacității, transferul expertizei din domeniul dezvoltării locale prin 
intermediul, de exemplu, al unor publicații comune, al unor seminarii sau parteneriate de înfrățire (schimb de 
manageri și personal din cadrul programului), care să conducă la adoptarea unor metode de lucru și metodologii 
comune sau la elaborarea unei activități de dezvoltare comune sau coordonate. 
Aplicarea unei structuri comune 
Aplicarea unei structuri comune este cea mai „integrată” formă de cooperare. O structură comună nouă poate fi 
orice organism cu personalitate juridică recunoscut în statul membru în cauză. În cazul cooperării transnaționale, 
poate fi vorba și de un grup european de interes economic (GEIE). 
Cheltuieli eligibile 
În cadrul măsurii 421, sunt fi eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: 
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cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare* – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, activităţi de 
traducere şi interpretare, multiplicare documente; 

cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune; 

cheltuieli pentru proiecte comune de instruire; 
cheltuieli privind construcția instituțională: schimb de experiență și bune practici privind dezvoltarea locală prin 

publicații comune, organizarea de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program și de 
personal), alte activități comune (lucrări de dezvoltare comune). 
*Cheltuielile pentru pregătirea proiectului sunt eligibile și vor putea fi decontate chiar dacă sunt efectuate înainte 
de semnarea Contractului de Finanțare. 
Atenție: Sunt eligibile doar cheltuielile efectuate de GAL-ul beneficiar pe teritoriul său (sau de beneficiarul non-
GAL în teritoriul GAL pe care este situat), cu excepția: 

Cheltuielilor de deplasare, masă, cazare, în afara teritoriului GAL; 
Taxelor de participare la evenimente în afara teritoriului GAL. 

 În bugetul indicativ de la capitolul E al proiectului, locul unde se desfășoară activitățile aferente solicitantului trebuie 
să fie pe teritoriul său sau al GAL-ului de care aparține. De asemenea, investițiile/serviciile și cheltuielile eligibile 
corespunzătoare acestora trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL-ului sau al GAL-ului de care aparține solicitantul. 
Vor fi exceptate de la această regulă cheltuielile de transport, cazare, diurnă/masă, care pot fi efectuate în afara 
teritoriului. Cheltuielile aferente participării la acțiunile pregătitoare sunt eligibile pentru angajații 
GAL și pentru reprezentanți ai partenerilor GAL. 
Nu sunt eligibile cheltuielile ocazionate de simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o acţiune comună 
(întrucât se poate finanţa prin intermediul reţelei naţionale de dezvoltare rurală). 
De asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE. 
Atenție! 
Proiectele de cooperare pot fi: 
- în exclusivitate proiecte de servicii (capitolele 1, 2, 3 și 5 din Buget); 
- proiecte mixte (capitolele 1, 2, 3, 4 și 5 din Buget). 
Proiectele de cooperare care includ componente de investiții (corespund obiectivelor măsurilor din axele 1 – 3 din 
PNDR) vor trebui să respecte prevederile fișelor măsurilor în care acestea se încadrează, atât în ceea ce privește 
acțiunile eligibile, cât și intensitatea sprijinului. Nu vor putea fi finanțate decât acțiunile eligibile din fișele 
măsurilor de investiții în care un ONG este beneficiar eligibil (deoarece beneficiarii eligibili pe Măsura 421 sunt GAL-
urile și alte entități juridice organizate în conformitate cu aboradrea LEADER). 
Pentru cheltuielile de investiții (capitolul 4 din Bugetul proiectului), se va respecta intensitatea sprijinului specifică 
măsurii din PNDR în care se încadrează investiția. 
GAL poate selecta proiecte ce vor fi implementate în totalitate sau parţial în oraşele care fac parte din aria de 
acoperire a GAL, proiecte care nu se încadrează în obiectivele măsurilor cuprinse în Axa 3 - PNDR. 
Pentru cheltuielile care se încadrează în capitolele 1 – 3 și 5 ale Bugetului proiectului de cooperare, intensitatea 
sprijinului va fi de 100%. Cheltuielile eligibile aferente acestor capitole sunt cheltuieli de servicii. Atunci când un 
proiect de servicii va include și achiziția de bunuri pentru realizarea proiectului, cheltuielile cu aceasta vor fi eligibile, 
fiind considerate ca făcând parte din proiectul de servicii. Un proiect de servicii care va include și achiziția de bunuri 
va avea intensitatea sprijinului de 100% din valoarea totală a proiectului, numai dacă ponderea cheltuielilor privind 
bunurile va fi mai mică decât ponderea cheltuielilor privind serviciile. În caz contrar, proiectul nu mai poate fi 
considerat de servicii și cheltuielile nu vor mai fi eligibile. 
Cheltuielile pregătitoare aferente proiectului de cooperare (încadrate în Cap. 1 din Buget) reprezintă strict cheltuieli 
efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare între solicitant și APDRP. 
Costurile pentru consultanță și pregătirea proiectului (suma dintre valoarea capitolelor 1, 5 și valoarea cheltuielilor 
de proiectare și asistență tehnică la nivelul fiecărei componente din capitolul 4) nu pot depăși 10% din costul total 
eligibil solicitat prin Cererea de Finanțare. Aceste cheltuieli sunt eligibile în limita procentului stabilit (maxim 10%) 
indiferent dacă în Buget sunt prevăzute cheltuieli pentru toate capitolele (cap. 1 și 5)/componentele de proiectare 
(conform cap. 4) menționate mai sus sau numai pentru unul dintre acestea. De exemplu, în cazul în care în Cererea 
de Finanțare se solicita numai cheltuieli de pregătire (consultanță în etapa de elaborare a proiectului și costuri cu 
deplasări în etapa de pregătire) și costuri de audit, dar nu sunt prevăzute costuri de consultanță în etapa de 
implementare, cele dintâi vor fi eligibile fără a fi diminuat plafonul maxim de 10% aplicabil. 
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Alte cheltuieli pentru implementarea proiectului (cuprinse în cadrul fiecărui capitol din Buget) reprezintă cheltuieli ce 
se justifică pentru desfășurarea proiectului, fără a reprezenta însă cheltuielile cu acțiunea principală a acestuia. 
Aceste cheltuieli nu pot depăși 10% din valoarea totală eligibilă a Capitolului în care acestea sunt încadrate. 
De exemplu, valoarea însumată a Sub-cap. 3.1.7, 3.2.8, 3.3.6 și 3.4.6 (în care se pot încadra ”Alte cheltuieli pentru 
implementarea proiectului”) nu poate depăși 10% din suma eligibilă totală aferentă Cap. 3 din Buget. 
Proiectele care vor cuprinde cheltuieli specifice sub-cap. 3.4 ”Alte activități comune (Lucrări de dezvoltare comune)” 
din Buget trebuie să prezinte, în cadrul proiectului, în mod obligatoriu, elementele care să justifice utilitatea și scopul 
acțiunilor propuse. Spre exemplu, în cazul în care prin proiect se propune realizarea unei pagini web/a unei aplicații 
comune, din justificarea prezentată trebuie să reiasă că acțiunea comună reprezintă un instrument utilizat de către 
toate părțile implicate în proiect și nu un scop în sine. 
Pentru activitățile încadrate în Cap. 2 ” Cheltuieli pentru acțiuni comune de instruire” și Cap. 3 ” Cheltuieli pentru 
construcție instituțională” pentru care serviciile de instruire sau construcție instituțională vor fi externalizate, GAL va 
prezenta, în cadrul proiectului de cooperare, cerințele minime privind pregătirea și experiența experților implicați în 
furnizarea acestor servicii. Respectarea condițiilor minime prevăzute în proiectul de cooperare se va verifica după 
depunerea Rapoartelor de activitate care vor cuprinde activități care se încadrează în Cap. 2 și 3 ale Bugetului. În 
acest sens, GAL va atașa Rapoartelor de activitate și CV-urile experților, diplome, certificate, atestate, recomandări, 
etc.) 
Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare trebuie să fie corecte şi în conformitate cu 
bugetul indicativ, devizul general, devizul financiar, devizele obiectului, devizul cap. 2 și devizul cap. 5 pentru fiecare 
investiție. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare trebuie să fie corecte şi în 
conformitate cu bugetul general și bugetul partenerului precizate în proiectul de cooperare. 
Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate privind corectitudinea informațiilor din bugetul indicativ se vor verifica 
în Proiectul de Cooperare și în Cererea de Finanțare, activitățile propuse prin proiect și resursele umane alocate 
acestora. 
Corectitudinea informațiilor furnizate în buget se verifica corelat cu fundamentarea bugetului fata de activitățile și 
resursele umane alocate acestora prin proiect. 
Daca valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentata prin activitățile și resursele umane alocate și se 
poate aprecia ca bugetul este supradimensionat, atunci proiectul și cererea de finanțare aferenta este considerat 
neeligibil. Rata de conversie între euro și moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Centrală 
Europeană pe internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html> din data întocmirii proiectului de cooperare. 
Prețurile utilizate pentru realizarea investițiilor / serviciilor în cadrul proiectului trebuie să fie rezonabile. 
 
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare 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; 
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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); 
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. 
În pagina de internet a APDRP se pot consulta şi descărca: 

Actele normative utile (www.apdrp.ro – Informaţii utile – Acte normative – 
Legislaţie specifică FEADR) 

Fişa Măsurii 421 vezi link www.apdrp.ro – Investiţii prin FEADR – 
LEADER Axa IV – Măsura 421 Implementarea proiectelor de cooperare; 

Procedura de implementare a Măsura 421 Implementarea proiectelor 
de cooperare; 

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

prin FEADR)5.2 

5.2 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL (descrierea criteriilor de selecţie şi punctajul 

acordat pentru fiecare criteriu.) 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fișa 

Măsurii și în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să 

depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform criteriilor de selecție locale. 

Procesul de Selecție se va face la sfârșitul sesiunii de primire a proiectelor. Se va face publicarea Raportului al 

Comitetului de Selecție pe pagina web www.crasnabarcau.ro.  

GAL Valea Crasnei și Barcăului îi va notifica în scris în termen de 3 zile şi prin intermediul paginii web pe toţi 

solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului”. Contestațiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Valea Crasnei și Barcăului în 

termen de 5 zile de la data primirii notificării. După verificarea contestațiilor depuse se va emite Raportul Comisiei de 

contestații, care se va publica pe pagina web www.crasnabarcau.ro. 

CRITERII DE SELECTIE  

Masura 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare” 

Nr. Crt. Criterii de selectie Punctaj 

1. Implică mai mult de două GAL-uri din România. 10 

2. Implică un GAL din alt stat membru cu experienţă Leader +. 20 

3. Includ activităţi inovative. 10 

4. Combină obiectivele din diferite axe ale PNDR. 10 

5. Se adresează fermierilor de semi-subzistenţă. 10 

6. Se adresează tinerilor din zona rurală. 10 

7. Respectă normele de mediu. 20 

8. 
 

Care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor 
avea ca beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc. 

10 

 Total 100 

 

http://www.crasnabarcau.ro/
http://www.crasnabarcau.ro/
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Pentru aceasta masura punctajul minim este de 20 puncte. 

In cazul proiectelor cu punctaj egal se vor respecta criteriile de departajare din ghidul aferent masurii. 

 

NOTA DE CLARIFICARI_privind punctarea CRITERIILOR DE SELECTIE  stabilite de către  Grup de Acțiune Locală Valea 

Crasnei și Barcăului pentru Măsura 421  

Măsura 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare”  

 

 

Pentru a obţine punctaj la criteriile de selecţie se va lua în considerare următoarele documente: 

 

Nr. 

Crt.  

Criterii de selectie Ducument de prezentat 

1. Implică mai mult de două GAL-uri din România. Se va descrie in Cererea de 

Finantare, acte doveditoare 

privind parteneriatul. 

2. Implică un GAL din alt stat membru cu experienţă 

Leader +. 

 

Se va descrie in Cererea de 

Finantare, acte doveditoare 

privind parteneriatul. 

3. Includ activităţi inovative. 

 

Se va descrie in Cererea de 

Finantare activitatile innovative 

din cadrul proiectului. 

4. Combină obiectivele din diferite axe ale PNDR. 

 

Se va descrie in Cererea de 

finantare. 

5. Se adresează fermierilor de semi-subzistenţă. 

 

Copie din Registrul Agricol şi/sau 

adeverinţă APIA pentru fermierile 

implicate in proiect. 

6. Se adresează tinerilor din zona rurală. 

 

Se va dovedi cu copia C.I. pentru 

participantii proiectului. 

7. Respectă normele de mediu. 

 

Memoriu justificativ privind 

respectarea normelor de mediu. 

8. 

 

Care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri 

din PNDR care vor avea ca beneficiari grupuri de 

producători, asociaţii, parteneriate, etc. 

 

Se va descrie in Cererea de 

Finantare lista beneficiarilor; Lista 

de semnaturi ai beneficiarii 

proiectului. 

 

DATA ȘI MODUL de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului 

de Selecție) 
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După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Valea Crasnei și Barcăului va publica 

pe pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediar și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor 

procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la 

sediul GAL Valea Crasnei și Barcăului. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Valea Crasnei și Barcăului 

în baza unei proceduri interne proprii (Regulament de funcționare Comisie de selecție si Comitet de 

Contestații GAL Valea Crasnei și Barcăului) 

După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în termen de 5 zile Comitetul de 

Selecție GAL Valea Crasnei și Barcăului va întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise proiectele 

retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate. 

 

MODALITATEA DE DESFASURARE A SELECTIEI 
Perioada de evaluare a proiectelor se va finaliza dupa sfârșitul perioadei de depunere a proiectelor iar 

publicarea Raportului de Selectie  intermediar se va face cel tarziu la data de 16.12.2013. 
 In ziua de 16.12.2013 se vor transmite solicitantilor de finantare notificări cu privire la 

aprobarea/neaprobarea proiectelor depuse. 

În cazul în care nu este depusă contestație raportul de selecție devine raportul final de selecție. 

 In perioada 16.12.2013-23.12.2013, in intervalul orar 9:00-14:00, solicitanții care au depus proiecte la GAL 

Valea Crasnei si Barcaului si care au nemultumiri cu privire la analizarea si selectarea proiectelor pot depune 

contestatii la sediul GAL Valea Crasnei și Barcăului, din Localitatea Crasna, str. Principală nr. 13,județul Sălaj. 
 Contestatiile depuse se vor soluționa în data de 23.12.2013. 
 Publicarea Raportului Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va face cel târziu pe data de 

23.12.2013. 
 Publicarea Raportului Final de Selectie (dupa solutionarea contestatiilor) se va face cel tarziu pe data de 

23.12.2013. 
Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.crasnabarcau.ro şi la sediul GAL .  

 

ANUNTAREA REZULTATELOR 

 Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face 
după aprobarea Raportului de Selecţie intermediar de către Comitetul de selecţie , primirea contestațiilor si 
soluționarea acestora, elaborarea si publicarea Raportului Comisiei de Soluționare a Contestațiilor prin 
intermediul paginii de internet www.crasnabarcau.ro. 

 Anunţarea rezultatelor finale se va realiza prin intermediul paginii de internet www.crasnabarcau.ro. pe site, 

precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 

zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor 

DATELE DE CONTACT ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

GAL Valea Crasnei și Barcăului 

Adresa: Str.Principala, nr.13, Crasna, Jud. Sălaj 

Tel: +4 0260636066 

E-mail: galcrasnabarcau@yahoo.com 


