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Obiectivele și structura ghidului 

În perioada 2007-2013, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) va sprijini proiectele 
transnaționale și interteritoriale între grupurile de acțiune locală (GAL) de pe teritoriul tuturor statelor membre.  
 
Acest ghid a fost redactat având ca obiectiv principal sprijinirea autorităților din statele membre și a grupurilor 
de acțiune locală în implementarea măsurii „cooperare” din cadrul programelor de dezvoltare rurală [articolele 
63 litera (b) și 65 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005].  

În practică, chestiunea cooperării dă naștere la multe întrebări: cum să se găsească un partener, cum să se 
distribuie lucrul și responsabilitățile între parteneri. Scopul acestui ghid este, de asemenea, de a oferi sfaturi 
grupurilor de acțiune locală și altor entități locale implicate în elaborarea și implementarea proiectelor de 
cooperare.  

Acest ghid reflectă experiența inițiativelor comunitare Leader, care vine puternic în sprijinul opiniei că o 
dimensiune a cooperării este de natură să adauge valoare la rezultatele obținute. 
 

Acest ghid trebuie privit ca un document de referință cu titlu informativ și nu este de natură legislativă. Ar 
trebui subliniat că, în orice caz, interpretarea legislației comunitare ține în cele din urmă de competența Curții 
Europene de Justiție.  

 

Cuprins  

Capitolul I Introducere: măsura „cooperare” din cadrul axei Leader 

Capitolul II. Diversele modalități de selectare a proiectelor de cooperare:  

  - selecția de către grupurile de acțiune locală 

  - selecția de către autoritățile de gestionare 
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Capitolul III. Dispoziții comune pentru toate proiectele  

- costuri și operațiuni eligibile 

- eligibilitatea partenerilor de cooperare  

- rolul GAL-ului coordonator  

- rolul fiecărui partener  

- contribuția adusă de participarea în rețea 

Capitolul IV Proiectul de cooperare interteritorială 

        - organismele participante la cooperare 

        - eligibilitatea operațiunilor 

Capitolul V Proiectul de cooperare transnațională 

- cooperarea transnațională în cadrul Uniunii Europene 

- schimbul de informații privind aprobarea proiectelor de cooperare 
transnațională 

- cooperarea transnațională cu unele zone din țările terțe 

 

Capitolul VI Utilitatea unui acord de cooperare 

Anexa I Model de acord de cooperare   

Anexa II Formular pentru schimbul de informații în cadrul proiectului de cooperare 
transnațională  
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Capitolul I: Introducere: măsura „cooperare” din cadrul axei Leader 

Măsura „cooperare” reprezintă una din cele trei măsuri din cadrul axei Leader. Cooperarea înseamnă mai mult 
decât includerea într-o rețea. Prin acțiunea de cooperare, grupurile locale de acțiune sunt încurajate și sprijinite 
să întreprindă o acțiune comună cu alte grupuri Leader sau cu un grup care are o abordare similară și care se 
află într-o altă regiune, într-un alt stat membru sau chiar într-o țară terță. 

Comisia estimează că valoarea adăugată a cooperării între zonele rurale este semnificativă. Cooperarea este 
privită ca parte a strategiei locale de dezvoltare și nu ca un element care se adaugă la strategie; cooperarea este 
o modalitate de extindere a perspectivelor locale în vederea îmbunătățirii strategiilor locale. Colaborarea 
dincolo de granițele trasate reprezintă un mod de a obține accesul la informație și la idei noi, de a învăța din 
experiența altor regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovarea și de a dobândi abilitățile și mijloacele 
necesare pentru a obține rezultate mai bune: prin urmare, cooperarea este considerată un element foarte 
important pentru progres, iar schimbul de informații generează efecte pozitive. Învățarea reciprocă este 
principalul rezultat estimat al cooperării. Deși cooperarea interregională și transnațională nu este întotdeauna 
ușor de realizat, aceasta se dovedește adesea a fi cea mai eficientă metodă de obținere a unor rezultate bazate 
pe inovare și pe consolidarea capacităților. 
 
Învățarea din cooperare ar trebui răspândită în cadrul mai multor grupuri de acțiune locale, pentru a ajunge și la 
grupurile de acțiune locală care până acum nu au avut experiență în materie de cooperare sau au avut o 
experiență insuficientă.  
 
Integrarea unei dimensiuni transnaționale și interteritoriale în inițiativele locale sprijină crearea unei identități 
UE, pe lângă identitățile locale, regionale și naționale. 
Sprijinul și gestionarea activităților de cooperare ia mai mult timp și necesită mai multe resurse umane pentru 
planificare și gestionare. Statele membre trebuie să fie pregătite să aloce resurse adecvate de asistență tehnică 
în acest scop.  

Proiectele concrete de cooperare ar trebui să aducă o valoare adăugată reală pentru zonă. Acțiunile de 
cooperare pot fi acțiuni adiacente și/sau productive. Cooperarea poate ajuta grupurile Leader să își intensifice 
activitățile la nivel local. De asemenea, prin cooperare se pot rezolva o serie de probleme și se poate adăuga 
valoare resurselor locale. De exemplu, cooperarea poate reprezenta o modalitate de a realiza masa critică 
necesară pentru ca un anumit proiect să fie viabil, de a încuraja acțiunile complementare, cum ar fi 
comercializarea în comun de către grupuri Leader din diverse zone care au în comun specializarea pe un 
anumit produs (castane, lână etc.), sau de a dezvolta inițiativele comune de turism pe baza unui patrimoniu 
cultural comun (celtic, roman etc.). 

Demersurile întreprinse în vederea sprijinirii proiectelor de cooperare pot să difere de la un stat membru la 
altul. Cu toate acestea, este important ca aceste demersuri să fie implementate în niște condiții care să țină 
seama de natura progresivă a cooperării. În termeni de procedură, cooperarea între grupurile de acțiune locală 
are loc în două etape succesive: 

1) Acțiuni anterioare dezvoltării  

Aceste acțiuni precedă proiectul de cooperare și au ca scop facilitarea căutării potențialilor 
parteneri (de exemplu, instrumentele de cooperare în rețea la nivel național) și sprijinirea 
elaborării unei acțiuni comune (asistență tehnică pregătitoare), ținând seama că este posibil 
ca, din diverse motive, acest tip de acțiuni să nu ducă la o acțiune comună concretă.  

2) Elaborarea și implementarea unei acțiuni comune: pentru dezvoltarea unor produse comune ar trebui 
încurajat un parteneriat de cooperare, care să presupună un proiect comun concret, gestionat de un grup de 
acțiune local coordonator. Cooperarea practică poate să aibă două obiective, adesea complementare: atingerea 
masei critice necesare pentru ca un proiect comun să fie viabil și identificarea complementarităților. 

În cadrul Leader sunt posibile două tipuri de cooperare: 

• Cooperare interteritorială europeană: cooperarea între diverse zone rurale din același stat membru. Aceasta 
poate avea loc între grupuri Leader și este, de asemenea, deschisă altor grupuri locale care utilizează 
aceeași abordare participativă (a se vedea partea IV.1);  
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• Cooperarea transnațională: cooperarea între grupuri Leader din cel puțin două state membre 
sau între grupuri din țări terțe care au o abordare similară.  

Autorităților de gestionare din statele membre le revin următoarele responsabilități: 

• să informeze clar grupurile de acțiune locală cu privire la posibilitățile de finanțare a cooperării pe baza unor 
orientări clare;  

• să asigure că procedura de solicitare este cât se poate de simplă și flexibilă și, după caz, să selecteze 
beneficiarii pentru asistența tehnică pregătitoare și pentru proiectele de cooperare;  

Rețelele naționale au următoarele sarcini: 

• să organizeze seminarii de cooperare pentru grupurile de acțiune locală 

• să instituie sisteme în vederea strângerii de exemple de bune practici 

• să furnizeze un instrument de căutare a partenerilor și să publice periodic anunțuri pentru partenerii 
transnaționali   

• să furnizeze asistență tehnică grupurilor de acțiune locală (consiliere individuală) 

• să intre periodic în contact cu celelalte rețele naționale   

 La nivel european, Comisia intenționează: 

• să furnizeze un instrument de sprijinire a căutării de parteneri de cooperare transnațională 

• să organizeze seminarii „European Leader” de promovare a cooperării pentru grupurile de acțiune locală   

• să organizeze un schimb de informații privind proiectele de cooperare transnațională aflate în procedura de 
aprobare 

• să furnizeze un ghid sau o serie de ghiduri pe tema cooperării transnaționale  

• să instituie un cadru pentru colectarea și diseminarea bunelor practici (în strânsă colaborare cu rețelele 
naționale) 

CAPITOLUL II: DIVERSELE MODALITĂȚI DE SELECTARE A PROIECTELOR DE COOPERARE 

Rezultatul procesului de selecție într-un stat membru va fi anunțat partenerilor sau altor autorități de gestionare 
după încheierea procedurii oficiale de selecție. Schimbul de informații este necesar deoarece implementarea 
proiectelor (ex. plățile) nu poate începe decât după încheierea tuturor procedurilor corespunzătoare de selecție.  

Diferența principală față de proiectele de cooperare din cadrul Leader+ este posibilitatea integrării cooperării 
în strategiile de dezvoltare locală în conformitate cu articolul 62 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005. În acest caz, grupul de acțiune local își declară intenția de a coopera în domeniul sau domeniile 
vizate de strategia sa, dar nu este neapărat necesar ca partenerii să fie identificați, deoarece aceștia urmează să 
fie aprobați treptat de către statele membre. 

În cazul programelor care optează pentru acest model, proiectele de cooperare sunt selectate de către grupurile 
de acțiune locală. Statul membru poate opta pentru un model diferit de implementare, în timp ce selecția este 
realizată de către autoritatea de gestionare. 

De asemenea, este posibil să se implementeze simultan cele două modele în cadrul aceluiași program: selecția 
de către grupurile de acțiune locală pentru cele care au inclus cooperarea în strategia lor de dezvoltare locală și 
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selecția administrativă pentru proiectele propuse de grupurile de acțiune locală care nu au inclus cooperarea în 
strategiile lor.      

Autoritatea de gestionare sau, după caz, grupul de acțiune locală acordă o atenție deosebită calității proiectelor, 
care se reflectă în nivelul implicării partenerilor, în relevanța măsurilor propuse în vederea realizării 
obiectivelor proiectului, în gradul de soliditate al metodologiei, în claritatea bugetului și în gestionarea 
proiectului propus. Statele membre ar trebui să verifice dacă proiectul nu este sprijinit de un alt program 
comunitar (ex. obiectivul de cooperare FEDR). 

Selecția de către grupurile de acțiune locale 

În acest model de implementare, abordarea ascendentă se aplică în egală măsură cooperării. 

Acțiunea de cooperare este integrată în strategia de dezvoltare locală ca axă prioritară a strategiei respective. În 
conformitate cu articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, statele membre UE15 acordă 
prioritate, în cadrul procedurii de selecție GAL, grupurilor de acțiune locală care au integrat cooperarea în 
strategiile lor de dezvoltare locală, în conformitate cu articolul 62 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005.   

După selectarea strategiilor de dezvoltare locală, grupurile de acțiune locală angajează credite prealocate din 
măsura „cooperare”, care ar trebui să le permită să finanțeze proiectele de cooperare. În acest caz, grupul 
dispune în avans de o serie de credite (creditate sau nu din bugetul propriu), pe care trebuie să le folosească 
pentru proiectele de care urmează să se ocupe; grupul de acțiune locală selectează proiectul de cooperare ca pe 
orice alt proiect din cadrul implementării strategiei de dezvoltare locală; ulterior, proiectul primește aprobarea 
formală a autorităților responsabile de program, după verificările juridice formale (controlul eligibilității). 

Selecția de către autoritățile de gestionare 

Autoritatea de gestionare, atunci când selectează direct proiectele, lansează, la date fixe, o cerere de propuneri 
sau face direct o selecție din proiectele depuse spontan; proiectele de cooperare pot fi depuse de către grupurile 
de acțiune locală sau, în cazul unor programe în care există mai mulți parteneri, de către un coordonator, la 
autoritatea competentă până la 31 decembrie 2013. Aceste cereri se întocmesc în baza formularului 
corespunzător fiecărui program. Realizarea de proiecte care presupun aprobarea de către diverse administrații 
naționale sau regionale trebuie să fie facilitată prin dispoziții corespunzătoare; de exemplu, perioada dintre 
aprobarea provizorie și aprobarea definitivă a altor autorități de gestionare trebuie să fie rezonabilă. 

Capitolul III.: Dispoziții comune pentru toate proiectele  

1) Costuri și operațiuni eligibile  

În conformitate cu articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei, sunt eligibile 
diverse acțiuni: 

- asistență tehnică pregătitoare  

- implementarea proiectului de cooperare: sunt eligibile numai cheltuielile pentru acțiunea comună și 
pentru funcționarea eventualelor structuri comune. Cheltuielile de animație pot fi eligibile în toate 
domeniile de cooperare. 

Asistența tehnică pregătitoare 

Acțiunile de predezvoltare pot fi finanțate atât la nivelul programului, prin intermediul asistenței tehnice (rețele 
naționale) sau prin intermediul măsurii cooperare (asistență tehnică pregătitoare); 

Asistența tehnică pregătitoare este un sprijin de predezvoltare. Experiența Leader II și Leader+ a demonstrat 
că proiectele nu pot fi derulate fără asistență tehnică, motiv pentru care numeroase programe prevăd acest tip 
de asistență în cooperarea interteritorială și transnațională în etapa de planificare pentru a facilita căutarea de 
parteneri și pentru a furniza asistență tehnică pentru întocmirea dosarului. 
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Fiind dificil de lansat o activitate de cooperare, se recomandă insistent să se includă în toate programele un 
element de asistență tehnică pregătitoare, care să fie disponibil pe întreaga perioadă de programare.  

În principiu, această asistență tehnică precede proiectul de cooperare (cheltuieli ascendente) și nu poate finanța 
cheltuieli pentru întrunirile între parteneri după instituirea parteneriatului pe baza unui acord. Costurile acestor 
întruniri în etapa de implementare fac parte din costurile de animație, fiind parte integrantă a proiectului. 

Este posibil ca unele grupuri de acțiune locală să nu aibă nevoie de asistență tehnică pregătitoare și să fie gata 
să implementeze o acțiune comună pe baza activităților pregătitoare din perioada de programare anterioară.  

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, consultanța pe diverse teme, costuri de 
traducere și costuri suplimentare de personal).  

Pentru a facilita începerea activităților de cooperare, se recomandă instituirea unei proceduri specifice, separate 
de procedura de selecție a proiectului; asistența tehnică pregătitoare se implementează fie prin intermediul unei 
proceduri administrative de selecție (ajutorul nerambursabil este acordat grupurilor de acțiune locală în urma 
unei selecții de dosare), fie prin intermediul unei proceduri locale de selecție de către grupurile de acțiune 
locală, utilizând o parte a bugetului alocat pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală. 

În cazul primului model de implementare, pentru facilitarea procesului, se sugerează să se permită depunerea 
candidaturilor spontane. 

Statele membre ar putea să adopte o limită superioară a ajutorului nerambursabil pentru asistența tehnică 
pregătitoare, sub formă de procentaj maxim din costul total al proiectului. Este, de asemenea, posibil ca statele 
membre să acorde o limită superioară a ajutorului nerambursabil per partener în cazul în care costul total al 
proiectului nu este cunoscut la momentul respectiv. 

 

Acțiunea comună 

Proiectul de cooperare corespunde unei acțiuni concrete cu rezultate clar identificate, care să aducă beneficii 
teritoriilor respective; cheltuielile referitoare la zona Leader nu înseamnă neapărat cheltuieli localizate în zona 
respectivă. 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 ducă la adoptarea 
unor metode de lucru și metodologice 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). 

Una din condițiile prealabile pentru instituirea unei astfel de structuri este ca partenerii să fie la rândul lor 
entități cu personalitate juridică. 
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2) Eligibilitatea partenerilor de cooperare 

Cooperarea presupune cel puțin un grup de acțiune locală selectat în cadrul axei Leader. Cooperarea se 
implementează sub responsabilitatea unui grup de acțiune locală coordonator selecționat în cadrul axei Leader 
[Articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei]. 

Cooperarea este deschisă parteneriatelor vizate de dispoziția de la articolul 59 litera (e) din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005 (parteneriate public-private) și altor grupuri locale rurale organizate în următoarele condiții: a) 
prezența unui grup local activ în dezvoltarea rurală, având capacitatea de a elabora o strategie de dezvoltare 
pentru o arie geografică, b) organizarea grupului local se bazează pe un parteneriat al factorilor locali. 

Trebuie precizat că parteneriatele în conformitate cu articolul 59 litera (e) nu au un fond specific pentru 
coordonarea cooperării; prin urmare, măsura „cooperare” din Axa 4 ar trebui folosită în acest sens.  

Trebuie, de asemenea, subliniat că implementarea concretă a proiectului nu se face neapărat de către grupurile 
de acțiune locală însele, ci poate fi realizată și de operatori (sau promotori de proiect) desemnați de către 
grupul de acțiune locală în acordul de cooperare (a se vedea partea III.5).  

3) Rolul GAL-ului coordonator (animație) 

Grupul coordonator Leader al proiectului are răspunderea finală pentru implementarea proiectului și reprezintă 
interfața de comunicare cu autoritățile naționale și/sau regionale pentru furnizarea informațiilor necesare cu 
privire la stadiul cererilor de finanțare și la realizările concrete. Fiecare proiect de cooperare este implementat 
sub supravegherea și coordonarea unui grup principal desemnat prin acordul grupurilor implicate în proiect, pe 
baza unui acord de cooperare. 

Trebuie să existe un număr minim de funcții atribuite grupului coordonator pentru a deține cu adevărat calitatea 
de lider. Pe baza acordului, pot fi asumate și funcții suplimentare. 

Grupul coordonator are, în mod normal, următoarele sarcini:  

- gestionarea și coordonarea conceperii proiectului, inclusiv elaborarea acordului de cooperare prin 
prezentarea proiectului de cooperare (descrierea proiectului și definirea angajamentelor diverselor grupuri de 
acțiune locală); 

-coordonarea financiară a proiectului: colectarea informațiilor privind cererile de finanțare prezentate de 
fiecare grup (aceste informații sunt ulterior transmise fiecărui grup și autorităților regionale sau naționale în 
cauză); 

- gestionarea și coordonarea implementării proiectului și sarcinile care revin în răspunderea fiecărui partener 
în vederea asigurării implementării corecte a proiectului comun; 

- promovarea și monitorizarea proiectului de cooperare (evoluția cheltuielilor suportate și a veniturilor 
încasate, organizarea de schimburi între grupuri, pregătirea rapoartelor privind implementarea); 

- grupul coordonator Leader verifică conformitatea cu angajamentele asumate de fiecare grup Leader pentru 
implementarea corectă a proiectului comun. 

Cheltuielile suportate în legătură cu aceste sarcini sunt incluse în proiectul de cooperare finanțat de măsura 
„cooperare” a programului. 

4) Rolul fiecărui partener în proiectul de cooperare 

Ar trebui ca partenerii să împartă atât sarcinile, cât și cheltuielile, pentru ca fiecare partener să participe la 
activitățile proiectului; fiecare partener este responsabil pentru propriile angajamente față de alte grupuri și față 
de grupul principal pe baza unui acord de cooperare (a se vedea anexa I). 

Fiecare grup are răspundere financiară și administrativă pentru operațiunile pe care le conduce. Prin urmare, 
fiecare grup este responsabil pentru întocmirea proiectului de plan de finanțare și pentru derularea de negocieri 
cu entitățile care acordă cofinanțarea. Fiecare grup răspunde de evidența contabilă pe care o ține și pe care o 
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pune la dispoziția autorităților regionale sau naționale în legătură cu cheltuielile suportate și cu tipul 
cofinanțării publice.  

După cum s-a menționat mai sus, este posibil ca unele cheltuieli privind proiectul de cooperare să fie efectuate 
de diversele structuri ale grupului de acțiune locală (ex. un membru al parteneriatului GAL) sau de un factor 
local aflat pe teritoriul GAL.  

5) Contribuția adusă de participarea în rețea  

Asistența tehnică pentru cooperare este eligibilă în conformitate cu Planul de acțiune pentru rețelele naționale, 
capitolul Asistență tehnică [articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]. 

Printre motivele pentru punerea în rețea a tuturor grupurilor de acțiune locală din cadrul fiecărui program se 
numără promovarea și facilitarea cooperării între acestea (cooperare interteritorială). 

În cazul cooperării transnaționale, asistența tehnică pregătitoare va fi susținută de activitățile Rețelei rurale 
europene care, de îndată ce devine funcțională, ar trebui să promoveze acest tip de cooperare. Contribuția 
rețelelor naționale la stimularea cooperării transnaționale va fi, de asemenea, deosebit de importantă.  

În acest sens, se recomandă ca site-ul rețelei naționale să cuprindă o pagină web care să permită căutarea de 
parteneri; ar trebui acordată o atenție specială descrierii exacte a subiectului pe care grupurile de acțiune locală 
solicitante doresc să îl dezvolte prin cooperarea și experiența dobândite în acest domeniu; experiența 
inițiativelor comunitare Leader au demonstrat că nu este întotdeauna ușor să se găsească partenerii potriviți din 
punct de vedere al așteptărilor și nivelului de aptitudini, cunoștințe și know-how. Pentru a întruni cerințele 
pentru cooperare transnațională, aceste informații ar trebui traduse în limba engleză. 

CAPITOLUL IV: PROIECTUL DE COOPERARE INTERTERITORIALĂ  

1) Organismele participante la cooperare 

Cooperarea interteritorială în cadrul unui stat membru vizează cel puțin o zonă selecționată în cadrul axei 
Leader. Pentru a încuraja diseminarea metodei Leader, parteneriatul poate fi deschis și parteneriatelor locale 
public-private selecționate în cadrul Axei 3 în conformitate cu articolul 59 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 sau altor grupuri rurale organizate conform modelului Leader și recunoscute de statul membru 
respectiv.  

Pe lângă criteriile folosite pentru recunoașterea oficială de către statele membre, la definirea „altei zone rurale 
organizate conform modelului Leader” se pot lua în considerare următoarele criterii: 

un grup local activ în dezvoltarea rurală, care deține capacitatea de a întocmi o strategie de dezvoltare pentru o 
anumită arie geografică; 

organizarea grupului se bazează pe un parteneriat deschis și vast, în care participarea factorilor locali este 
încurajată. Grupul ar trebui să fie format din reprezentanți ai mai multor sectoare socio-economice, inclusiv ai 
asociațiilor. Grupul ar trebui să își elaboreze propria politică de dezvoltare; 

grupul ar trebui să se străduiască să interacționeze în rețea cu alte grupuri. 

2) Eligibilitatea operațiunilor 

Pe lângă operațiunile aferente unei teme foarte precise, a căror implementare necesită o zonă mai extinsă decât 
cea a GAL-urilor în cauză, numai operațiunile care vizează teritoriile selecționate în cadrul axei Leader sunt 
eligibile în cadrul măsurii „cooperare”. Cu toate acestea, cheltuielile legate de coordonarea cooperării devin 
eligibile pentru toate zonele în cauză.  

Coordonarea proiectului cuprinde sarcinile de coordonare necesare pentru implementarea proiectului (întruniri 
ale partenerilor; sarcini administrative și financiare ale grupului coordonator; definiția juridică a acordului de 
cooperare și/sau a funcționării structurii juridice în comun). Este de dorit ca finanțarea costurilor de coordonare 
să fie împărțită între parteneri, pe baza acordului de cooperare. Aceasta presupune faptul că implementarea 
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proiectului poate începe doar atunci când autorizarea pentru împrumuturile nerambursabile a fost acordată 
tuturor partenerilor. 

CAPITOLUL V: PROIECTUL DE COOPERARE TRANSNAȚIONALĂ  

Se face o distincție între cooperarea transnațională în cadrul Uniunii Europene și cooperarea în care este 
implicată și o țară terță: 

1) Cooperarea transnațională în cadrul Uniunii Europene 

Cooperarea transnațională vizează cel puțin două grupuri de acțiune locală aflate în două state membre, dintre 
care cel puțin unul este selecționat în cadrul axei Leader. 

Ca și în cazul cooperării interteritoriale, este posibil ca această cooperare să fie extinsă la grupurile selecționate 
în cadrul axei 3 a programelor de dezvoltare rurală (parteneriate public-private, altele decât parteneriatele 
Leader menționate la articolul 59 litera e) din Regulamentul 1698/2005). Coordonarea generală a proiectului 
de către GAL-ul coordonator selecționat în cadrul axei Leader este eligibilă în cadrul axei Leader. Alte costuri 
aferente altor grupuri [articolul 59 litera (e)], altor regiuni sau altor zone rurale organizate conform metodei 
Leader ar trebui finanțate din alte surse. 

Pe baza acordului de cooperare între parteneri (a se vedea mai jos), grupul de acțiune locală coordonator al 
proiectului este responsabil de coordonarea proiectului. Fiecare grup partener ar trebui să fie responsabil 
pentru comunicarea cu autoritățile de control și ar trebui să răspundă financiar pentru executarea părții de 
proiect corespunzătoare teritoriului său. 

2) Schimbul de informații privind aprobarea proiectelor de cooperare transnațională  

În conformitate cu articolul 39 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei, „statele membre 
comunică Comisiei proiectele de cooperare transnațională aprobate”. Scopul acestei obligații este creșterea 
gradului de transparență a aprobărilor emise în statele membre și, totodată, accelerarea procedurii de aprobare. 
Autoritățile competente desemnate ar trebui să utilizeze formularul comun de schimb de informații privind 
proiectul de cooperare transnațională (TNC) din anexa II. 

Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală va juca un rol de sprijin prin instituirea uni baze de date europene 
care să conțină proiectele de cooperare transnațională aflate în curs de aprobare, pe baza informațiilor furnizate 
de autoritățile competente.  

De regulă, se utilizează procedura următoare: 

Pasul 1: Un grup de acțiune locală (GAL) care intenționează să participe la un proiect de cooperare transmite 
o cerere de aprobare (în cazul în care GAL-ul respectiv selecționează proiectul) sau de selecționare și aprobare 
către autoritatea competentă. Autoritatea competentă poate acorda o aprobare provizorie GAL-ului; O aprobare 
provizorie, valabilă o perioadă maximă de 6-9 luni, devine definitivă dacă toți partenerii obțin aprobarea de la 
autoritățile lor. Etapa 2: Autoritatea competentă pentru program (Autoritatea de gestionare/Agențiile de plată 
notifică Comisia cu privire la aprobarea provizorie a oricărui proiect de cooperare transnațională (acțiune 
comună) prin intermediul formularului comun de schimb de informații privind proiectul de cooperare 
transnațională (TNC) (care trebuie trimis prin SFC 2007). Autoritatea competentă trebuie, de asemenea, să 
desemneze o persoană de contact din cadrul autorității competente.  

Etapa 3: Autoritatea competentă are posibilitatea de a consulta baza de date europeană privind proiectele de 
cooperare transnațională aflate în curs de aprobare pentru a urmări procedurile de aprobare din celelalte state 
membre. După obținerea dovezilor pentru aprobările acordate de autorități competente din alte state membre, 
autoritatea competentă confirmă aprobarea. 

Această etapă nu se aplică unui proiect de cooperare transnațională care implică doar un stat membru și o zonă 
dintr-o țară terță. 

3) Cooperarea transnațională cu unele zone din țările terțe 

Cooperarea transnațională într-o zonă a unei țări terțe vizează cel puțin o zonă selecționată în cadrul axei 
Leader. În cazul în care o zonă selecționată în cadrul axei Leader se angajează în cooperare cu o zonă a unei 
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țări terțe, organizată conform metodei Leader, cheltuielile aferente zonei Leader devin eligibile (partajarea 
coordonării și proiectului comun asumată pe baza acordului de cooperare de către zona Leader, de exemplu 
participarea de către GAL-ul Leader la întrunirile de parteneriat, aplicarea locală în zona proiectului comun). 
Cu alte cuvinte, cheltuielile referitoare la zona Leader nu înseamnă neapărat cheltuieli localizate în zona 
respectivă.  

Cheltuielile în zona din țara terță, care nu sunt legate de zona Leader, nu sunt eligibile. Definiția zonei 
necomunitare care participă la cooperare ar trebui să fie în concordanță cu abordarea Leader (a se vedea 
definiția de la punctul IV.1). 

CAPITOLUL VI UTILITATEA UNUI ACORD DE COOPERARE 

Experiența cooperării în cadrul axei Leader a demonstrat clar că, în vederea asigurării unei gestionări eficiente, 
este important ca obiectivele să fie clare de la începutul proiectului, ca responsabilitățile (de gestionare, 
coordonare, monitorizare și evaluare) și contribuțiile financiare să fie bine precizate în cadrul parteneriatului de 
cooperare. Un acord de cooperare formal permite precizarea tuturor acestor aspecte și contribuie la asigurarea 
unei gestionări transparente și la claritatea angajamentelor reciproce.  

Un acord de cooperare este un document juridic comun, recunoscut într-una din țările participante și semnat de 
către toți partenerii (inclusiv de GAL-ul coordonator). Acest document trebuie să precizeze clar obiectivele 
proiectului, inițiativele care vor fi implementate pentru a atinge aceste obiective, rolul fiecărui partener în 
realizarea proiectului, precum și contribuția financiară a fiecărui participant. 

Acordul de cooperare indică toate elementele bugetului general al acțiunii comune. Documentul, redactat în 
limbile diverselor state membre în cauză, definește conținutul proiectului și contribuțiile tehnice și financiare 
ale fiecărui grup de acțiune locală. 

Acordurile de cooperare trebuie să conțină: 

• un angajament scris al partenerilor, precizându-se denumirile și adresele GAL-ului coordonator și ale GAL-
urilor grupurilor locale/partenere; 

• o descriere detaliată a proiectului de cooperare, care să conțină: 

• obiectivele proiectului; 

• măsurile care trebuie luate pentru realizarea acestora; 

• potențialii beneficiari; 

• rolul fiecărui partener în organizarea și implementarea proiectului (după caz, denumirea 
organizațiilor tehnice autorizate să realizeze anumite operațiuni); 

• modalitățile de organizare și de monitorizare a proiectului; 

• rezultatele preconizate ale proiectului multilateral; 

• un buget general estimativ și contribuția financiară a fiecărui partener;  

• un calendar orientativ al activităților; 

• stabilirea legislației aplicabile și a jurisdicțiilor competente în caz de litigiu între părți este la latitudinea 
partenerilor/grupului de acțiune: fie cele din locul de rezidență sau din locul în care se află sediul principal 
al unuia dintre parteneri/grupurile de acțiune, fie din locul unde se derulează proiectul. De regulă, se preferă 
locul unde se află sediul principal al grupului de acțiune coordonator; 

• dacă partenerii doresc astfel, o clauză care să permită includerea de noi GAL-uri/grupuri de acțiune;  

• o procedură care să permită modificarea acordului.  
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În anexa I este prezentat un model de acord de cooperare. În acest model se găsește și o anexă tehnică pentru 
descrierea detaliată a proiectului. Acordul în sine nu conține decât termenii contractuali generali. 
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.  

ANEXA I 

 

MODEL DE ACORD DE COOPERARE 

 

 

 

Denumirea proiectului de cooperare:  

 

 

 

Declarație: 

 

Subsemnatul, reprezentant al partenerilor grupului de acțiune locală, mă angajez prin prezenta să implementez 
proiectul de cooperare definit în anexă și să certific acuratețea informațiilor conținute în acesta.  

 

 

Legislația aplicabilă și instanța competentă 

 

Acordul este reglementat de legislația … 

 

1. ORICE LITIGIU ÎNTRE PĂRȚI CARE DECURGE DIN INTERPRETAREA SAU APLICAREA ACORDULUI ȘI 

CARE NU POATE FI SOLUȚIONAT PE CALE AMIABILĂ ESTE ÎNAINTAT INSTANȚELOR DIN …. 

 

 

2. CLAUZĂ PRIN CARE SE PERMITE INCLUDEREA DE NOI PARTENERI („LEADER SAU ALTE GAL LOCALE 

POT FI INCLUSE PRINTR-O MODIFICARE A PREZENTULUI ACORD, DACĂ ÎȘI EXPRIMĂ DORINȚA ÎN 

ACEST SENS”) 
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3. CLAUZĂ CARE PERMITE ALTE MODIFICĂRI  

4. SEMNĂTURI 

 

 

Denumirea GAL-ului coordonator: 

 

 

 

Numele reprezentantului:  

 

 

Funcție: 

 

 

Data: Localitate (adresa, inclusiv țara) 

 

 

Semnătura:  
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Denumirea GAL Leader/altui GAL 1: 

 

 

 

Numele reprezentantului:  

 

 

Funcție: 

 

 

Data: Localitate (adresa, inclusiv țara) 

 

 

- 

Semnătura:  

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea GAL Leader/altui GAL n: 

  

 

Numele reprezentantului:  

  

Funcție: 

Data: Localitate (adresa, inclusiv țara) 

Semnătura: 
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ANEXĂ LA ACORDUL DE COOPERARE 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI   

 

 

 

 

 

Denumirea proiectului de cooperare:        

 

 

PARTENERI ÎN PROIECTUL DE COOPERARE 

 

 

Persoane de contact: 

 

Denumirea GAL-ului coordonator în cadrul axei Leader: 

 

Numele președintelui GAL: 

 

Numele persoanei de contact: 

 

Organizația responsabilă de programul local: 
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Adresa persoanei de contact: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Limbile de comunicare: 

 

Persoane de contact: 

 

Denumirea GAL-ului Leader/altui GAL 1: 

 

Numele președintelui GAL: 

 

Numele persoanei de contact: 

 

Organizația responsabilă de programul local: 

 

Adresa persoanei de contact: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Limbile de comunicare: 

 

 

 

Persoane de contact: 
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Denumirea GAL-ului Leader/altui GAL n: 

 

Numele președintelui GAL: 

 

Numele persoanei de contact: 

 

Organizația responsabilă de programul local: 

 

Adresa persoanei de contact: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Limbile de comunicare: 
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Descrierea proiectului de cooperare: 

 

 

 

Descrierea obiectivelor proiectului, a principalelor activități din cadrul proiectului (inclusiv date și locuri 

relevante); beneficiarii operațiunii și progresele înregistrate: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea rezultatelor anticipate pentru beneficiarii operațiunii și pentru zonele în cauză: 

 

 

 

 

 

 

 

Abordare, metode și procedura de implementare a proiectului pentru care se solicită finanțare: 
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Perioada de implementare a proiectului: 

 

 

 

 

 

 

 

Rolul fiecărui partener în raport cu activitățile principale: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bugetul estimat al proiectului 

 

 
Program de 
dezvoltare 

rurală 

 
GAL coordonator sau 

GAL/alte grupuri 

 
Activități anticipate: 

 
Cost (EUR) 

Finanțare (EUR) 

Comunitară 
FEADR: Public(ă) Privat(ă) 

 

 

 

 

Cheltuieli organizatorice/de 
coordonare 

(comune) 

     

 

 

 

Alte cheltuieli (comune)  

(principalele activități…): 

     

 

 

 

Alte cheltuieli  

(individuale) 

     

 TOTAL      

 



 

 

ANEXĂ II 

 

 

FORMULAR PENTRU SCHIMBUL DE INFORMAȚII ÎN 
CADRUL PROIECTULUI DE COOPERARE 

TRANSNAȚIONALĂ 

 

1. Informații de bază privind proiectul 

 

1.1. Denumirea proiectului de cooperare:: 

 

 

1.2. Acronim: 

 

 

1.3. Durata acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului de cooperare: 
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 1.3.1. Data începerii:  

 1.3.2. Data de finalizare:   

1.4. Costul total pentru întreaga durată a proiectului de cooperare (în euro): 

 

 Defalcarea bugetului proiectului în funcție de sursele de venituri 

  1.4.1. TOTAL:   

  1.4.2. FEADR:  

  1.4.3. Surse publice:  

  1.4.4. Surse private:  

 Defalcarea bugetului în funcție de partenerul din cadrul proiectului 

  1.4.5. Buget total pentru coordonatorul 
proiectului: 

 

  1.4.6. Partener 1:  

  1.4.7. Partener 2:  

  1.4.8. Partener 3:  

  1.4.9. Partener 4:  

  1.4.10. Partener 5:  
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  1.4.11. Partener 6:   

  1.4.12. Partener 7:  

  1.4.13. Partener 8:  
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2. Informații cu privire la partenerii din cadrul proiectului de cooperare 

 
2.1. Detaliile partenerului coordonator: 

 2.1.1. Denumirea legală a grupului de acțiune locală 
(GAL) coordonator: 

 

 2.1.2. Numele președintelui GAL:  

 2.1.3. Persoana de contact pe aspecte de 
cooperare din cadrul GAL 

 

  2.1.3.1. Nume:  

  2.1.3.2. Adresa de contact:  

  2.1.3.3. Telefon:  

  2.1.3.4. Fax:  

  2.1.3.5. E-mail:  

  2.1.3.6. Limbi străine  
    vorbite/:înțelese: 

 

 2.1.4. Denumirea autorității competente de 
raportare  
  inclusiv numele persoanei de contact: 
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 2.1.5. Data notificării către Comisie:  

 2.1.6. Denumirea autorității competente care 
aprobă  
  proiectul: 

 

 2.1.7. Data aprobării proiectului:  

2.2. Detaliile cu privire la GAL 1: 

 2.2.1. Denumirea legală a grupului de acțiune 
locală: 

 

 2.2.2. Numele președintelui GAL:  

 2.2.3. Persoana de contact pe aspecte de 
cooperare din cadrul GAL 

 

  2.2.3.1 Nume:  

  2.2.3.2 Adresa de contact:  

  2.2.3.3 Telefon:  

  2.2.3.4 Fax:  

  2.2.3.5 E-mail:  

  2.2.3.6 Limbile de comunicare:  

 2.2.4. Denumirea autorității competente de 
raportare  
  inclusiv numele persoanei de contact: 

 



26 

 2.2.5. Data notificării către Comisie:  

 2.2.6. Denumirea autorității competente care 
aprobă   
  proiectul: 

 

 2.2.7. Data aprobării proiectului:  
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2.3. Detaliile cu privire la GAL 2: 

 2.3.1. Denumirea legală a grupului de acțiune 
locală: 

 

 2.3.2. Numele președintelui GAL:  

 2.3.3. Persoana de contact pe aspecte de 
cooperare din cadrul GAL 

 

  2.3.3.1. Nume:  

  2.3.3.2.  Adresa de contact:  

  2.3.3.3.  Telefon:  

  2.3.3.4.  Fax:  

  2.3.3.5.  E-mail:  

  2.3.3.6.  Limbi străine  
    vorbite/înțelese: 

 

 2.3.4. Denumirea autorității competente de 
raportare 
  inclusiv numele persoanei de contact: 

 

 2.3.5. Data notificării către Comisie:  

 2.3.6. Denumirea autorității competente care 
aprobă  
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  proiectul: 

 2.3.7. Data aprobării proiectului:  

 

 

 


