
 

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

        EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

                                                       

 

Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 
FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 
din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

1 
 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
„Europa investește în zonele rurale!” 
Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 
Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514 
Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  

      
Varianta detaliată 

 
 

APEL DE SELECȚIE  
 

Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2017 pentru accesarea măsurii din Strategia de 
Dezvoltare Locală  
Titlu măsură: Implementarea unor programe de formare aplicativă în ferme și ateliere 
didactice, pentru diseminarea unor tehnici și procedee tradiționale și/sau inovative de 
cultivare și/sau procesare a produselor agricole 
Cod măsură: 1–M1.2.a/1A 
Tipul măsurii: SERVICII 
 

1. Data lansării apelului de selecție:  12.05.2017 
 

2. Data limită de depunere a proiectelor : 12.06.2017 ora 14.00. 
 
 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul Asociației 

PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR   înaintea datei limită de depunere, specificată 

în Anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte, în intervalul de luni –vineri între 

orele 10.00-14.00. 

 
4. Fondul disponibil – alocat în sesiune :  150.000 euro 

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 
proiect: 150.000 euro. 

  o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 150.000 
de euro/proiect  euro. 

o Intensitatea sprijinului: 100%. 
 

5.  Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții - Formularul 
standard al Cererii de Finanțare (versiune editabilă) poate fi accesat pe pagina de internet  
www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea  GHIDUL SOLICITANTULUI LEADER 2014-2020 

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

proiectului 
 

Solicitantul va atașa cererii de finanțare toate documentele prevăzute în secțiunea E a 
cererii de finanțare pentru care a bifat coloana  A  precum și alte documente care nu sunt 
menționate în cererea de finanțare dar sunt prevăzute ân Ghidul solicitantului sau pe care 
solicitantul le consideră relevante pentru susținerea proiectului, menționate în cererea de 
finanțare la poziția,, Alte documente justificative, după caz”  respectiv: 
 

 Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă, după caz 
(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; 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
http://galtinutulhaiducilor.ro/ghidul-solicitantului-leader-2014-2020/
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 Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare pentru proiectele 
de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 
nerambursabilă 
 

 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.) 
 

 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.). 
 

 Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția 
Generală a Finanțelor Publice 
 

 Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale 
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al 
contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). 
 

 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. 

 

 Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte 
faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  

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

 

 Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 
o *Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de 

Urgență nr. 41/2016. 
 

 Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, 
perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus)  
 

 Alte documente  justificative, dupa caz; 
- lista principalelor activitati de formare profesională/instruire  în ultimii 3 ani; 
- documente support pentru principalele activitati de formare 

profesională/instruire   
- bilanţ – formularele 10, și 20 pentru anii n, n-1 şi n-2 (după caz),  

- curriculele pentru cele 10 domenii specifice. 

- alte documente relavante pentru susținerea proiectului  

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

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora; 
 

EG 1: Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili 
Se verifică:   
a.Persoane juridice de drept public:  

 Documente relevante privind înfiinţarea instituţiei.  
  
 b.   Pentru Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial:   
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 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului valabil la 
data depunerii CF.  

 Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie 
care atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat cu scop 
patrimonial;  

 

c. Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial:  

 Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei  
circumscripţie teritorială îşi are sediul;  

 Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de 
modificare, dacă este cazul;  

 Hotărârea judecătorească de înfiinţare;  

 Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie 
care atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat fără scop  
patrimonial;  

Toate documentele vor fi valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale cererii de 
finanţare.  
 
EG 2: Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia învigoare 
în România; 
 
Se verifică: 
a. Persoane juridice de drept public:  

 Documente relevante privind înfiinţarea instituţiei.   
b. Pentru Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial:   

 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului valabil la data 
depunerii CF;  

 Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie care 
atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat cu scop  patrimonial 
constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.  
 

c. Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial:  

 Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei 
circumscripţie teritorială îşi are sediul;   

 Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare, 
dacă este cazul;  

 Hotărârea judecătorească de înfiinţare;  

 Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie care 
atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial 
constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.  

Toate documentele vor fi valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale cererii de 
finanţare.  
 
EG 3: Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activităţi specifice domeniuluide 
formare profesională. 
Se verifică:  
a. Persoane juridice de drept public:  

 Documente relevante privind înfiinţarea instituţiei 
b. Pentru Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial:   

 Obiectul principal sau obiectul secundar de activitate autorizat, în conformitate cu 
prevederile Legii 359/2004, prevăzut în Certificatul constatator emis de către Oficiul 
Național al Registrului Comerțului, valabil la data depunerii CF, trebuie să cuprindă codul 
CAEN pentru formarea profesională a adulţilor (8559 – Alte forme de învăţământ). 

 Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de  
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activitate/activităţile specifice ale entităţii;   
c. Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial:  

 Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei  
circumscripţie teritorială îşi are sediul;   

 Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare, 
dacă este cazul; 

 Hotărârea judecătorească de înfiinţare.  

 Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de  
activitate/activităţile specifice ale entităţii privind  formarea profesională;  
 
EG 4: Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat. 
ATENȚIE!  Pentru expertii formatori  solicitantul va propune un număr de experți formatori 
considerat de către acesta necesar pentru implementarea cu succes a activităţilor proiectului și a 
căror specializarecorespunde activităților aferente susținerii cursurilor derulate prin proiect, ce 
urmează a fi desfășurate de către aceștia. 
Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative:  

 Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi 
desfășurate de fiecare expert formator propus; 

 Declarații de disponibilitate pentru toți experții formatori implicați în proiect; 

 Certificat  care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care se solicită 
finanțarea  prevăzut în Anexa 8 – Nevoi de instruire   

 Adeverință/orice alt tip de document asimilat prin care se dovedește că profesează într-o 
funcție didactică la nivelul învățământului liceal, vocațional, profesional și tehnic, că este 
cadru didactic la nivelul învățământului superior-asistent/lector/ conferențiar/profesor 
universitar și care să ateste experiența didactică în domeniile de activitate pentru care sunt 
propuși  

 Copie după diploma de licență a fiecărui expert formator cu respectarea specializărilor 
activităților aferente susținerii activităților de formare aplicativă derulate prin proiect; 

 Pentru cadrele didactice, nu este necesară copia diplomei de licență pentru disciplinele pe 
care le predau în sistemul de învățământ. Pentru predarea altor discipline, în afara celor 
predate în sistemul de învățământ, aceștia vor prezenta copie după diploma de licență; 

 CV - uri care prezintă semnătura și numele în clar  din care să reiasă experiența similară 
(ca formator sau cadru didactic) precum si experientă profesională în cel puțin un proiect, 
în acord cu tematica formării aplicative; adeverință/certificat/orice alt tip de document 
asimilat care să ateste participarea experților formatori, în ultimii trei ani, la o formă de 
instruire (cursuri, conferințe, seminarii, simpozioane, etc.) în domeniul de activitate pentru 
care sunt propuși în proiect. 

 Adeverință/certificat/orice alt tip de document asimilat care să ateste experiență practică în 
ultimii în ultimii trei ani în domeniile de activitate pentru care sunt propuși. 
 

EG5: Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare 
profesională sau/și experiență practică în utilizarea tehnologiilor aferente domeniilor 
demostrative.  
 
Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative:  

 Lista principalelor activitati de formare profesională/instruire  în ultimii 3 ani (anul n; n-1, n-2 

unde anul n este anul 2016), care va cuprinde: prezentarea activitatii de formare  

profesională/instruire  desfasurata , perioada si locatia , durata în zile , numar de participanti. 

 Documente suport pentru fiecare activitatea  menţionata în listă, care probează  

experienţa solicitată, (copii în conformitate cu originalul după contracte /recomandări/certificări /liste 
de prezența , dupa caz).  

 Se va verifica dacă solicitantul a realizat cel putin o activitate de formare  
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profesională /instruire,  in domenii relevante pentru tematica cursurilor si atelierele de lucru ,  în 
care a avut calitatea de beneficiar/furnizor de cursuri sau în calitate de lider al asocierii/de 
parteneriat. 
 
EG 6 – Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulăriiactivităţilor 
specifice de formare profesională. 
 
Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative:  
 
   

 Declaraţia pe propria răspundere că solicitantul deţine sau se angajează să asigure  

capacitatea tehnică  si financiară necesară ( pct.12 din Anexa 2 din cerea de finantare). 

 In cazul solicitanților persoane juridice   de drept privat  pentru capacitatea financiară 

vor fi prezentate situaţiile financiare  ale solicitanților înregistrate la Administraţia 

Financiară – bilanţ – formularele 10, și 20 pentru anii n, n-1 şi n-2 (după caz), unde n este 

anul 2016.  

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 
procesului de selecție, 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. 

 
EG 7: Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare. 
Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

    Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că solicitantul nu se află în  
procedură de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau 
suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri 
de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale (Anexa 2 la 
cererea de finanțare) 

 În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial se va verifica, doar unde 
este cazul, și certificatul constatator din care să reiasă date privind concordatul preventiv 
și fapte aflate sub incidența art. 21 lit. e-h din Legea 26/1990 privind registrul comerțului – 
Republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 
26/1990. 

 Verificarea aferentă stării de faliment sau lichidare nu se aplică în cazul în care solicitantul 
este o persoană juridică de drept public. 

  
 
EG8 – Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şicontribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetul de stat. 
 
Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

 Certificate de atestare fiscală valabile, care să ateste lipsa datoriilor scadente fiscale şi 
sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 

 Certificate de atestare fiscală valabile, care să ateste lipsa datoriilor scadente fiscale şi 
sociale emise de Primăriile pe raza cărora îşi au sediul social, puncte de lucru; 

 Graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidate, după caz. 
 

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

 Selectia   proiectelor se va face de către membrii Comitetului  de Selecție constituit la 

nivelul Asociației PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR. 

 Comitetul de Selecţie este format din 7 membri ai parteneriatului, din care 2 membri din 

sectorul public, 2 membri din sectorul privat şi 3 membri din sectorul societății civile (ONG).  
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 Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii 

Comitetului de Selecţie, din care peste 51% să fie din mediul privat şi societatea civilă, iar 

organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. 

 Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 

comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa 

la întâlnirea comitetului respectiv. 

 Criteriile de selectie si punctajul aferent fiecarui criteriu sunt aprobate de Adunarea 

Generala GAL: 

 După încheierea procesului de evaluare şi selecţie Comitetul Local de Selecţie a 

Proiectelor va emite un Raport de Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele 

retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de 

selecţie. 

 GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie  

 prin publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar şi prin 
afişarea lui  la sediul GAL-ului.  

 GAL va  notifica solicitanţii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost  

 selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul 
obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a 
contestaţiilor. 

 Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi 

neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data 

primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de 

Selecţie pe pagina de web  

 Solutionarea contestațiilor se va realiaza, în termen de 10 zile , de către Comisia de 

Soluţionare a  Contestaților care   este  constituită din 3 membri - un reprezentant al 

sectorului public și 2 reprezentanți ai sectorului privat si socității civile. 

 Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul 

de selecție Final  care cuprinde în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

 Raportul  de selecţie finale se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea 

acestora de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor . 

 
  

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.  

 
Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui citeriu/sub-criteriu sunt prezentate în tabelul 
următor:  

Nr. 
Crt. 

Principii și criterii de selecție PUNCTAJ MAX. 
 

Modalitate de verificare 

1. Principiul nivelului calitativ și 
tehnic cu privire la curricula 
activității de formare aplicativă, 
experiența și/sau calificarea 
trainerilor 
 

Maxim 60 puncte  Se verifică informațiile cuprinse 
în CF referitoare la descrierea 
propunerii de proiect şi modului 
de asigurare a activităţilor; 
 
Documente pentru atestarea 
resursei umane : 
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1.1. Proiectul cuprinde în descrierea 
metodologiei de instruire toate 
fișele de post ale persoanelor 
implicate în activitatea de 
formare aplicativă care:  

 

Notă : 
Punctajele de la 
punctele a și b 
nu se cumuleză. 

Adeverinţă/alte documente 

asimilate care să ateste 

vechimea în muncă şi în 

specialitate pentru cadrele 

didactice în domeniile de 

activitate pentru care sunt 

propuși; 

 
CV - uri din care să reiasă 
experiența similară; 
 
 
 
 
 
 
Adeverință/certificat/orice alt tip 
de document asimilat care să 
ateste experiență practică în 
ultimii în ultimii trei ani în 
domeniile de activitate pentru 
care sunt propuși. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Au desfășurat activitate 
didactică de minimum 3 ani sau au 
susținut anterior ca traineri minimum 
12 cursuri* în cadrul unor proiecte de 
formare profesională și/sau contracte 
de formare profesională.  
Au desfășurat activitate 
pactică/specifică  minimum 3 ani în 
domeniile de activitate pentru care 
sunt propuși. 
 

10 puncte 

b. Au desfășurat activitate 
didactică de minimum 1 an sau au 
susținut anterior ca traineri minimum 4 
cursuri* în cadrul unor proiecte de 
formare profesională și/sau contracte 
de formare profesionalăîn domeniile 
de activitate pentru care sunt propuși 
Au desfășurat activitate 
pactică/specifică  minimum 3 ani în 
domeniile de activitate pentru care 
sunt propuși. 
 
 

5 puncte 
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1.2. Curricula  dezvoltă domeniile 
de formare aplicativă prevăzută în 
Anexa 8- Nevoi de formare 
aplicativă, specifice SDL GAL TH, 
reflectate în activitățile/atelierele 
demonstrative propuse pe 
capacități de lucru posibil a fi 
dezvoltate economic în teritoriul 
GAL TH  
 
 

10 puncte Toate verificările vor avea în 
vedere prevederile Ghidului 
solicitantului specific. 
 
Se verifică dacă informațiile 
cuprinse în CF referitoare la 
curricula dezvoltă domeniile de 
formare aplicativă prevăzută în 
Anexa 8- Nevoi de formare 
aplicativă, specifice SDL GAL 
TH, reflectate în 
activitățile/atelierele 
demonstrative propuse pe 
capacități de lucru posibil a fi 
dezvoltate economic în teritoriul 
GAL TH  
 
 
Toate verificările vor avea în 
vedere prevederile Ghidului 
solicitantului specific. 

1.3 Curricula identifică și specifică 
modul în care se face dovada 
caracterului tradiţional / local al 
plantelor, animalelor, soiurilor şi 
speciilor  a căror cultivare sau 
creştere este propusă a fi 
demonstrată, respectiv caracterul 
tradiţional al reţetelor, tehnicilor şi 
procedeelor ce se propun a fi 
demonstrate. 
 

20 puncte Toate verificările vor avea în 
vedere prevederile Ghidului 
solicitantului specific. 
Se verifică dacă informațiile 
cuprinse în CF referitoare la 
curriculă identifică și specifică 
modul în care se face dovada 
caracterului tradiţional / local al 
plantelor, animalelor, soiurilor şi 
speciilor  a căror cultivare sau 
creştere este propusă a fi 
demonstrată, respectiv 
caracterul tradiţional al reţetelor, 
tehnicilor şi procedeelor ce se 
propun a fi demonstrate. 
Toate verificările vor avea în 
vedere prevederile Ghidului 
solicitantului specific. 

1.4 Curricula identifică și specifică 
modul în care se face dovada 
caracterului de ultimă generaţie a 
tehnicilor şi echipamentelor de 
procesare a produselor agricole 
realizate la scară largă în GAL, 
propuse pentru a fi demonstrate. 
 
 

20 puncte Toate verificările vor avea în 
vedere prevederile Ghidului 
solicitantului specific. 
 
Se verifică dacă informațiile 
cuprinse în CF referitoare la 
curriculă identifică și specifică 
modul în care se face dovada 
caracterului de ultimă generaţie 
a tehnicilor şi echipamentelor de 
procesare a produselor agricole 
realizate la scară largă în GAL, 
propuse pentru a fi demonstrate. 
Toate verificările vor avea în 
vedere prevederile Ghidului 
solicitantului specific. 
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2. Principiul tematicii și al grupului 
țintă care presupune adaptarea și 
detalierea tematicii generale 
stabilite la nevoile grupului țintă 
conforma SDL : 

Maxim 20 puncte Se verifică dacă în cererea de 
finanțare sunt cuprinse informații 
privind adaptarea şi detalierea 
tematicii generale stabilite la 
nevoile grupului ţintă dintr-un 
anumit teritoriu în funcţie de aria 
de cuprindere zonală a 
proiectului în conformitate cu 
prevederile Ghidului 
solicitantului specific. 
Toate verificările vor avea în 
vedere prevederile Ghidului 
solicitantului specific. 

2.1 Proiectul adaptează și detaliază 
tematica generală stabilită la nevoile 
grupului țintă din teritoriu GAL TH în 
funcție de fezbilitatea domeniului ca 
potențial de piață. 

20 puncte 

3. 
 

Principiul eficienței utilizării 
fondurilor  
 

Maxim 20 puncte Se verifică costul cursant/zi de 
instruire propus în cererea de 
finanțare conform metodologiei 
alăturate. 
 
Toate verificările vor avea în 
vedere prevederile Ghidului 
solicitantului specific. 

Costul cel mai mic pe cursant 
pentru o zi de instruire. Metodologie 
de acordare a punctajului: 
a. Punctajul pentru costul pentru o zi 
de instruire pe cursant propus în 
Cererea de finanţare analizată se va 
calcula după următoarea formulă: 
Punctaj CS5.1. = punctajul maxim 
acordat/ (Costul maximal pentru o zi 
de instruire pe cursant stabilit în 
Ghidul Solicitantului - Costul minim de 
la care începe punctarea maximă) X 
(Costul maximal pentru o zi de 
instruire pe cursant stabilit în Ghidul 
Solicitantului - Costul propus în 
cererea de finanțare) 

20 puncte 

 Total  100 puncte  

 

 Fundamentarea bugetară, respectiv valoarea Bugetului va respecta principiul rezonabilității 

costurilor și prețurilor in conformitate cu prevederile art. 8 alin.3 din  HG 226/2016. 

 Punctajul minim este de 70 puncte.Proiectele sub acest punctaj nu se finanțează. 

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea  crescătoare 

în funcție de următoare ordine crescătoare a punctajelor: criteriul 1, criteriul 2, criteriul 3.  
 

10.  Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 
solicitanților, publicarea Raportului de Selecție); 

Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va 
face  după aprobarea Raportului de selectie. Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL 
HAIDUCILOR va notifica în scris toți solicitanții asupra rezultatului selecției cererilor de 
finanțare depuse de către aceștia. 
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11.  Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;  

-  Direct la sediu Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; localitatea 
Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud 

- Telefonic la numărul:  0371 408 616 
-  Prin posta  la  adresa Asociația  PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; 

localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud, cod poștal  
- Prin poșta electronică la adresa secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

 
12. Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea 

plăților). 
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL. 

mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

