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APEL DE SELECTIE 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj anunţă deschiderea sesiunii de depunere 

nr.1/2019 a proiectelor pentru 

Măsura M4/1A " Transferarea cunoștințelor în sectorul agricol și forestier" în perioada 

18.03.2019– 19.04.2019 

 

1. Data lansării apelului de selecție – 18.03.2019 

2. Data limită de depunere a proiectelor – 19.04.2019 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele 

Proiectele se depun la secretariatul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Lider 

Cluj str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj, Luni, Marți, Joi, Vineri în intervalul orar 

10:00-13:00, și Miercuri în intervalul orar 11:00-16:00. 

4. Fondul disponibil - 31.866,00 euro. 

Valoare sprijin: 

● maxim 31.866,00 euro/proiect în limita alocării financiare totale a măsurii 

Intensitate sprijin: 

● 100% nerambursabil 

Justificare 

● deși operațiunile pot fi asimilate Reg. (UE) nr. 1305/2013, art 14, alin 1 nu sunt trasate 

limite maxime admise în reg 1305/2013, anexa II 

● se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (conform Reg. (UE) nr. 1407/2013) 

5. Modelele de Cerere de Finanțare pe care trebuie să le folosescă solicitanții se regăsec ca 

anexă  la Ghidul Solictantului ( Anexa1) în versiune editabilă pe site-ul GAL 

www.gallidercluj.ro  

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL, ale Ghidului solicitantului și 

Anexei 1.1 Cerere de Finanțare, sunt:  
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1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip 

de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și 

stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții 

care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de 

programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

2. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul 

asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă  

3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile 

proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform 

legislației naționale în vigoare etc.) 

4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în 

funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod 

de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este 

suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu 

elementele pe care trebuie să le conțină.  

5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de 

Direcția Generală a Finanțelor Publice  

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind 

Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru 

obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru 

(după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul 

este proprietar asupra imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, 

sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA 

și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 
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6. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 

rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al 

performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de 

vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc 

condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. 

7. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să 

rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal. 

9. Alte documente justificative, după caz 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Punctarea criteriilor de selecție se face pe baza următoarelor documente: 

CS1 – Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Cererea de finantare. 

CS2 – Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Cererea de finantare. 

CS3 – Punctarea acestui criteriu se va face numai pe baza Declarației pe proprie 

răspundere asumate de solicitant că îî va informa/ va permite accesul la servicii 

beneficiarilor sau potențialilor beneficiari ai măsurilor M6, M7 și M8. 

ATENȚIE! În implementarea proiectului solicitantul va trebui sa facă dovada informării/ 

asigurării accesului la servicii a beneficiarilor sau potențialilor beneficiari ai măsurilor M6, 

M7 și M8. 

7. Cerințele de conformitate  și de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul. 

A. Verificarea Cererii de Finanțare 
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1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul 

aceluiași Apel de Selecție 

2. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL Lider Cluj a Cererii de 

Finanţare aferentă măsurii M4/ 1A? 

3. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 

numerotate de către solicitant? 

4. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Opis 

corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de 

Finanţare? 

5. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 

documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 

6. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?  

7. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul 

măsurii? 

8. Solicitantul a atașat la Cererea de Finanțare toate documentele anexă obligatorii din 

listă? 

9. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de 

hârtie? 

10. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de 

forma electronică a Cererii de finanţare? 

11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?     

B. Verificarea documentelor anexate 

 Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul din partea E a 

Cererii de Finanțare.  

Criterii de eligibilitate ale solicitantului: 

1. Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili. Se vor verifica actele juridice de 

înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți si cererea de 

finantare; 

2. Solicitantul nu trebuie să fie înregistrat în Registrul debitorilor AFIR (atât pentru 

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR). Se vor verifica Declaratia pe proprie 

răspundere, Registrul Debitorilor, Raportul asupra utilizării programelor de 

finanțare nerambursabilă; 

3. Solicitantul trebuie să își însușească în totalitate angajamentele luate în Declarația pe 

proprie răspundere, anexă la Cererea de Finanțare. Se verifică Declarația pe proprie 

răspundere din Cererea de finanțare. 
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4. Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare. Se verifica certificatul 

constatator emis pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației 

naționale în vigoare.  

5. Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia 

de Dezvoltare Locală a GAL?. Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari 

eligibili menționați în Fișa măsurii de servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care 

a selectat proiectul. 

Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi 

din documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al 

solicitantului. Se verifică documentele de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție 

de încadrarea juridică a acestuia. 

În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură 

de interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband) pentru 

comunitate și teritorul respectiv, expertul verifică dacă GAL se încadrează în categoria de 

beneficiari eligibili pentru măsura lansată în cadrul apelului de selecție. 

Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din 

categoriile de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA.  În cazul în care 

solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul 

bifează căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 

Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 

 

 

     6.   Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat 

de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL?  Expertul verifică dacă în Apelul de selecție 

publicat de GAL au fost preluate criteriile de eligibilitate din Fișa măsurii din cadrul SDL. 

Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor de eligibilitate conform 

regulamentelor europene, cadrului național de implementare și capitolului 8.1 din PNDR 

prevăzute în Apelul de selecție și fișa măsurii, expertul bifează pătratul cu DA. În caz 
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contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la 

rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 

În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură 

de interes public (ce vizează minorități) pentru comunitate și teritorul respectiv, expertul 

verifică dacă au fost aplicate corespunzător criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul SDL. 

La momentul verificării cererii de finanțare se va avea în vedere evitarea conflictului de 

interese, prin desemnarea unor experți evaluatori externi. Dacă în urma verificării se 

constată respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite în cadrul SDL, expertul bifează DA. 

În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în rubrica Observații, iar cererea 

de finanțare va fi declarată neeligibilă. 

           7.   Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul 

proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)? 

Expertul verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei pe propria răspundere, a 

punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, 

înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanţare (doar în cazul 

proiectelor pentru care în Fișa măsurii din SDL este prevăzută cofinanțare privată).  

 

 

Criterii de eligibilitate ale proiectului: 

EG1. Serviciile trebuie să se realizeze în spațiul rural şi pe teritoriul acoperit de SDL 

sau pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează 

populației din teritoriul GAL. Se va verifica dacă serviciile se realizează la nivel de comună, 

respectiv în satele componente ale comunelor: Aiton, Băișoara, Ciurila, Feleacu, Iara, 

Petreștii de Jos, Ploscoş, Tureni și Valea Ierii; 

EG2. Participarea în cadrul acțiunilor de transfer a cunoștințelor în sectorul agricol și 

forestier trebuie să fie gratuită pentru beneficiarii indirecți. Se verifică Cererea de Finanțare. 

EG3. Acțiunile eligibile se realizează în domeniile specifice teritoriului. Se verifică 

cererea de finanțare. 
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EG4. Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului 

de formare profesională. Se verifică dacă solicitantul are dreptul de a desfășura activitățile 

specifice menționate în Cererea de finanțare, conform Certificatului constatator ORC, 

actului constitutiv, statutului sau al oricărui document legal din care rezultă domeniul de 

activitate anexate la Cererea de Finanțare.  

EG5. Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesară derulării 

activităților specifice. Se verifică Declarația pe proprie răspundere, Situațiile financiare. 

Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să 

asigure capacitatea tehnică și financiară.  

Pentru verificarea capacității financiare vor fi analizate situaţiile financiare pentru solicitant 

înregistrate la Administraţia Financiară -– bilanţ – formularele 10 și 20 pentru anii ultimii 

trei ani fiscali. Se verifică faptul ca media cifrei de afaceri/ veniturilor pentru anii n, n-1 şi n-

2 (unde este cazul) este cel puțin 50% din valoarea finanțării în cazul în care aplică 

individual sau 50% din valoarea activităților asumate de acesta prin Acordul de parteneriat 

în cazul în care aplică în parteneriat.  

Astfel, pentru încheierea contractelor de finanțare, media cifrei de afaceri/ veniturile pentru 

anii n, n-1, n-2 trebuie să fie cel puțin egală cu cel puțin 50% din valoarea cumulată a 

activităților asumate de acesta prin toate acordurile de parteneriat semnate, în cazul în care 

aplică în parteneriat. Verificarea va lua în calcul inclusiv toate proiectele contractate, aflate 

în derulare la momentul contractării. 

Verificarea aferentă capacităţii financiare nu se aplică în cazul în care solicitantul este o 

persoană juridică de drept public. În cazul acestora, capacitatea financiară va fi dovedită 

ulterior semnării contractului, respectiv până la prima cerere de plată care conţine cheltuieli 

aferente persoanei juridice de drept public, în conformitate cu prevederile specifice 

planificării bugetare aplicabile entităţilor publice. 

EG6. În Cererea de Finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și 

cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea 

proiectului. 
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Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL, cu 

cerințele din Ghidul solicitantului elaborat pentru măsura respectivă și apelul de selecție 

publicate de GAL. 

Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/ acţiuni sprijinite prin proiect, a 

definit obiectivele și a specificat perioada de referință.  

Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor Ghidului solicitantului elaborat 

de GAL și apelului de selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect. 

Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din Cererea de finanțare reiese 

oportunitatea și necesitatea proiectului, astfel: 

- Pentru activitățile propuse prin proiect este justificată necesitatea și eficiența lor legate de 

realizarea obiectivelor  proiectului; 

- nr. de participanți: minimum 10 persoane, respectiv maximum 28 persoane la activitățile de 

formare per sesiune de formare; 

- nr. de participanți: minimum 20 persoane la activitățile de informare  per sesiune de 

informare; 

- număr total indivizi instruiți/informați: 200; 

- durata minimă a activităților de formare/ informare (5 zile, respectiv 2 zile); 

- tematica propusă este în acord cu nevoile de formare profesională, informare sau activități 

demonstrative identificate în teritoriul GAL; 

- calificarea profesională a experților din proiect, în baza descrierii de la punctul 4.5, 

corespunde tipului de activități propuse;  

- numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al 

activităților; 

- alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de 

resurse umane; 

- activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține.  

EG7. Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;  

Se verifică punctul 4.5 din cererea de finanțare în care sunt descrise resursele umane 

implicate în proiect, cu precizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert 
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propus. De asemenea, se verifică în anexele cererii de finanțare acordul scris al fiecărui 

expert pentru participarea la activitățile proiectului pe toată durata de desfășurare a 

proiectului și documentele care  atestă expertiza experților de a implementa activitățile 

respective (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emisă conform 

legislației în vigoare etc.). Cerința se verifică în funcție de activitățile ce vor fi realizate 

conform Cererii de finanțare.  

EG8. Grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au 

domiciliul pe teritoriul GAL. 

Serviciile prevăzute în proiect trebuie să se adreseze teritoriul acoperit de Asociația GAL 

Lider Cluj. Grupul țintă va fi format din persoane care își desfășoară activitatea sau au 

domiciliul pe teritoriul GAL. Se va verifica dacă grupul ţintă îşi desfăşoară activitatea sau 

au domiciliu in comunele: Aiton, Băișoara, Ciurila, Feleacu, Iara, Petreștii de Jos, Ploscoş, 

Tureni și Valea Ierii; 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL; 

Selecţia proiectelor  

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din 

membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea 

civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența 

procesului de selecție a proiectelor, la Comitetul de Selecție Final va lua parte și un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului 

de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR. 

Experții vor acorda punctajul fiecărui proiect eligibil în funcție de criteriile de selecție 

stabilite în Ghidul Solicitantului. În urma finalizării evaluării proiectelor conforme și 

eligibile, experții vor întocmi Raportul de Selecție Final. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, în funcție de: 

1. Număr indivizi instruiți/informați – selecția de va face în ordine descrescătoare în 

funcție de numărul total de indivizi instruiți/informați prevăzuți în proiect 
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2. Numarul de tematici diferite pentru instruiri – selecția se va face în ordine 

descrescătoare în funcție de numărul de tematici diferite prevăzute pentru instruiri. 

Departajarea proiectelor cu același punctaj, în baza criteriilor enunțate mai sus, se va 

face numai dacă acestea sunt prezentate şi demonstrate în Cererea de Finanțare. 

Selecția proiectelor se efectuează pe baza criteriilor de selecție enunțate în SDL și 

detaliate în Ghidul Solicitantului.  

Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta prevederile 

aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Comitetul de selecție al GAL se va asigura de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al 

GAL și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în 

vederea implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților 

stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la 

AFIR. 

9. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia 

de verificare a acestora (aprobate de către AGA/HCD).  

Nr. 

crt 
Principii de selecție Criterii de selecție Punctaj Observații 

P1. 

Principiul selecției 

proiectelor care 

integrează aspecte 

legate de mediu şi 

climă  

CS1. Proiecte care 

au în componenţă 

aspecte legate de 

mediu și climă 

Activități care 

cuprind tematici 

legate de protecția 

mediului și 

schimbări climatice 

35p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezentat şi 

demonstrat în 

Cererea de Finanțare. 
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P2. 

Principiul selecției 

proiectelor care 

promovează inovare 

sau transfer de noi 

procese sau tehnologii  

CS2. Proiecte care 

promovează 

inovare sau 

transfer de noi 

procese sau 

tehnologii 

35p 

 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezentat şi 

demonstrat în 

Cererea de Finanțare. 

P3. 

Principiul selecției 

proiectelor care au ca 

beneficiari indirecți 

beneficiari sau 

potențiali beneficiari 

ai măsurilor M6, M7 

și M8 

CS3. Principiul 

selecției proiectelor 

care au ca 

beneficiari 

indirecți 

beneficiari sau 

potențiali 

beneficiari ai 

măsurilor M6, M7 

și M8 

30p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai pe baza 

Declarației pe proprie 

răspundere asumate 

de solicitant că îî va 

informa/ va permite 

accesul la servicii 

beneficiarilor sau 

potențialilor 

beneficiari ai 

măsurilor M6, M7 și 

M8 

 

 

 

 

 TOTAL  100 P  

 IMPORTANT! Nu este permisă finanțarea a două sau mai multe proiecte care se 

suprapun parțial sau total pe spațiul teritorial propus a se desfășura investițiile, chiar dacă 

ele sunt depuse de beneficiari diferiți. Astfel, în cazul în care există mai multe proiecte care 

vizează același teritoriu (parțial sau total), va intra în procedura de selecție numai proiectul 

care a obținut punctajul cel mai mare pe baza criteriilor de selecție prezentate anterior.  

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie. Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face după cum urmează: 

1. Număr indivizi instruiți/informați – selecția de va face în ordine descrescătoare în 

funcție de numărul total de indivizi instruiți/informați prevăzuți în proiect 
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2. Numărul de tematici diferite pentru instruiri – selecția se va face în ordine 

descrescătoare în funcție de numărul de tematici diferite prevăzute pentru instruiri. 

ATENȚIE! Departajarea proiectelor cu același punctaj, în baza criteriilor enunțate mai sus, 

se va face numai dacă acestea sunt prezentate şi demonstrate în Cererea de Finanțare 

Pentru această măsură pragul minim este de 30 puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului Final de Selecție); 

Raportul Final de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai 

Comitetului de Selecție și publicat pe pagina proprie de web și afișat la sediul GAL în maxim 

90 de zile de la închiderea sesiunii de depunere. 

11. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Sediu GAL: str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj 

Email: lidercluj@yahoo.com    

Web: www.gallidercluj.ro    

Telefon: 0765017530 

 

12. Alte informații pe care GAL le consideră relevante  

Solicitanții se obligă să atașeze la Dosarul Cererii de Finanțare Declarația pe propria 

răspundere privind monitorizarea proiectului ( Anexa 3 la Ghidul Solicitantului) semnată și 

ștampilată. 
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