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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 PROPUNERI DE PROIECTE  
 

Apel de propuneri de proiecte 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:   24.05.2018 
 

2. Data limită de depunere a proiectelor : 27.07.2018 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 :  98.179,18 euro 

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 
finanțarea unui proiect:  98.179,18 euro. 

  o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși  
98.179,18  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. 
 

6.  Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată  
depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale 
Ghidului solicitantului elaborat de către GAL. 
 

 

 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 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de 

servicii. 

 

 Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă. 

 
 
Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, 
locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în 
funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.). 

 Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile 

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.). 

*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. 

 

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

- Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor 
Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general 
consolidat al statului; 

- 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). 
 Dupa caz se va prezenta si Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative 
solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate 
pentru soluționarea cererilor de restituire si /sau Graficul de eșalonare a datoriilor, în 
cazul în care această eșalonare a fost acordată. 
 

 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. 
 

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

 Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență 
nr. 41/2016. 

 

 Alte documente  justificative, dupa caz; 
- lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi 

desfășurate de fiecare expert formator propus; 
- declaratia de disponibilitate pentru toti expertii implicati in proiect pe perioada 

implementarii acestuia; 
- 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), n = an 2017; 
-  curricula – pentru activitatile din proiect  
-- adeverința /certificat/orice alt tip de document asimilat care sa ateste experiența 

practică in domeniile de activitate prevazute in proiect pentru personalul implicat. 
- alte documente relavante pentru sustinerea proiectului  

 
 
 

7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească  
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora; 
 

7.1. Cerințe de conformitate 

Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare și a anexelor acesteia  si 

Metodologiei de verificare  este prezentată în  formularului ” GE 1.1 L -.Fișa de verificare a 

conformităţii administrative- anexa  4 la Ghidului Solicitantului  aferent Masurii 1– 

M1.2.a/1A-  ,,Activitati demonstrative ,, 

Controlul conformității constă în verificarea  încadrarii  proiectului in SDL și a  conformității 

documentelor, conform cerintelor mențonate în Fișa de verificare a conformităţii 

administrative. 

 

7.2 Cerintele de eligibilitate  

Verificarea cerintelor de eligibilitate si a  metodologiei de verificare se realizează în baza 

formularului ” GE 1.2L-  Fișa de evaluare  a eligibilitati  proiectului - anexa   5 la Ghidul  

Solicitantului aferent aferent Masurii 1– M1.2.a/1A-  ,, Activități demonstrative,,. 

Toate verificările se  efectuează  de către  doi experti tehnici  cu atributii în   

verificarea si selecția proiectelor . Se va  respecta principiul de verificare „4 ochi”, 

respectiv documentele de verificare si selectie a proiectelor  vor fi semnate de către 

minimum 2 angajaţi – un expert care completează şi un expert care verifică. 
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Cerintele de eligibilitate  pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul sunt: 

 

1)CRITERII GENERALE DE ELIGIBILITATE 
1.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului? 
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.   
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 

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. 
 
1.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 
specifice? 

Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să asigure 
capacitatea tehnică și financiară.  

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 2017.  

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. 
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 1.3 - În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 
formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului? 

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 a fost respectat; 
- durata minimă a activităților de formare/ informare a fost respectată (5 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 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. 
 
 
1.4- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat in domeniu?  
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 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 să ateste 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. 
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 specializare corespunde activităților aferente susținerii cursurilor derulate prin proiect, ce 
urmează a fi desfășurate de către aceștia.  
 Pentru fiecare formator și moderator propus, solicitantul va face dovada că acesta: 

o are studii universitare obținute cu diplomă de licență într-o specializare convergentă cu 

tematica cursului și/sau a atelierului de lucru condus;  

o are o experiență profesională anterioară în livrarea de cursuri de formare și/sau moderarea 

de ateliere de lucru si/ s-au a desfasurat activitate practică/specifică in domeniile de 

activitate pentru care  este propus. 

o pentru fiecare curs oferit, solicitantul va face dovada că expertul are o experiență practică 



 

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 

 

 

6 
 

relevantă in domeniul cursului. 

 

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 propus; 

 Declarații de disponibilitate  ale expertilor implicati  ) pentru în proiect(semnate si datate)  

pentru intreaga perioadă de derulare a activităților proiectului ; 

  Documente support petru experti  care sa dovedească pregatirea profesională în 

domeniul  

pentru care se solicita finanțarea: 
  ( formator sau formator de formatori /adeverință prin care se dovedește că profesează într-o 
funcție didactică la nivelul învățământului liceal, vocațional, profesional și tehnic, invatamant 
pentru adulti sau adeverință prin care se dovedește că este cadru didactic la nivelul 
învățământului superior-asistent/lector/ conferențiar/profesor universitar și care să ateste 
vechimea în muncă şi disciplinele predate pentru cadrele didactice; 

 Copie după diploma de licență  a fiecărui expert formator cu respectarea specializărilor  

activităților aferente susținerii activitatilor  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; 

 - Adeverința /certificat/orice alt tip de document asimilat care sa ateste experiența 

practică in  

ultimii 2 ani in domeniile de activitate pentru care sunt propusi. 

 CV - uri care prezintă semnătura și numele în clar  din care să reiasă experienta similara 

(ca  

formator sau cadru didactic)precum si experientă profesională în cel puțin un proiect, în accord cu  
tematica cursului; 
 
1.5 Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau       

au domiciliul pe teritoriul GAL? 

Selecţia participanţilor la cursuri de formare şi ateliere de lucru  se face de  GAL 

care are sarcina de a anima teritoriul şi de a identifica nominal beneficiari indirecţi ai 

măsurii. 

Lista participantilor la cursurile de formare  pe domenii  va fi pusă la dispozitia 

solicitantului de GAL TINUTUL HAIDUCILOR. 

 
 2. CRITERII DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 
 
 2.1  Beneficiarul  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: 



 

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 

 

 

7 
 

 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului valabil la 

data  

depunerii Cererii de Finantare. 

 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. 
 
 
 2.2 Beneficiarul  este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare 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.  
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 2.3  Beneficiarul are  experiență anterioară relevantă în  furnizarea de cursuri de formare  ? 
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 2017), 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  

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. 

 
2.4  Beneficiarul  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 finantare) 

 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. 

 
 2.5 Beneficiaerul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 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 selectie aplicată de Comitetul de Selectie  
 

 Selectia   proiectelor se va face de către membrii Comitetului  de Selectie    

constituit la nivelul  GAL TINUTUL HAIDUCILOR. 

 Comitetul de Selecţie este format din 7 membri ai parteneriatului, din care membri 
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din sectorul public, 2 membri din sectorul privat şi 3 membri din sectorul societății civile 

(ONG). Pentru fiecare funcţie în parte  este  prevăzut un supleant. 

 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%. 

 Comitetului de Selectie are ca obligatii principale :   să se asigure  ca proiectul   

răspunde obiectivelor propuse în SDL si se incadrează in planul finaciar,  să realizeze  

selectia proiectelor, să emită si să  semneaze raportul de selectie intermediar si final  să 

respecte prevederile OUG 66/2011, cu modificările si completările ulterioare referitoare la 

evitarea conflictului de interese. 

 Premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la nivelul GAL  

(inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) implicate în acest 

proces vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de 

interese, în care trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte: - Numele și prenumele 

declarantului; - Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării); - Rolul 

în cadrul procesului de evaluare;  - Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de 

interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II 

– Reguli în materia conflictului de interes; - Asumarea faptului că în situația în care se 

constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 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 respective. 

 Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin  

Ghidul solicitantului: 

 Ghidul solicitantului, beneficiarii care pot face dovada: 

o 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; 

o caracterului de ultimă generaţie a tehnicilor şi echipamentelor de procesare a 

produselor agricole realizate la scară largă în GAL, propuse pentru a fi demonstrate; 

o expertizei şi experienței anterioare (atât a organizației, cât și a formatorilor și 

moderatorilor propuși) în organizarea de cursuri de formare în domeniile solicitate. 

  

Verificarea si evaluarea proiectelor 

 Verificarea proiectelor  depuse privind conformitatea administrativă, eligibilitatea şi 

încadrarea în criteriile de selecţie se realizează de către experţii din cadrul Compartimentului 

tehnic al GAL-ului, cu exceptia cazului in care solicitant e GAL -ul, conform Procedurii de 

evaluare si selecţie aprobată de organele de decizie ale GAL -ului,in termen de 30 zile, de la 

depunere, cu respectarea principiului de verificare 4 ochi avand in vedere : 

-fisa masurii din SDL; 

-ghidul solicitantului pentru masura 1-M1.1.a/ 1A ; 
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-criteriile de eligibilitate si selectie si punctajele aferente aprobate de Adunarea 

generala. 

- fisele de verificare a  proiectelor privind  conformitatea administrativă, 

eligibilitatea,  încadrarea  si evaluarea  criteriilor  de selecţie 

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verifi

care elaborate  la  nivelul  GAL TH,  datate  și  semnate  de  experții  evaluatori  și  

verificate  de  managerul GAL TH.      

 Toate verificările efectuate de către evaluatori (fie că sunt experți externalizați sau  

experți GAL) vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de 

către doi experți. În cazul serviciilor de evaluare externalizate, fișele de verificare vor fi 

semnate și de către experții GAL.  

 

 In etapa de evaluare a proiectului, experții GAL TH vor realiza vizite pe teren, dacă 

se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru 

cererile de finanțare, pentru care s-a decis verificarea pe teren, se va formula numai după 

verificarea pe teren.Managerul GAL TH  în termen de maxim 5 zile după finalizarea 

evaluarii,  dispune convocarea Comitetului de selectie care va analiza îndeplinirea 

condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie si va  emite  Raportul de Selectie. 

 

Modalitatea  de prezentarea a rezultatelor evaluarii 

 După încheierea procesului de evaluare şi selecţie desfasurat de catre personalul  

GAL, Comitetul Local de Selecţie a Proiectelor va emite Raportul de Selecţie 

Intermediar/Raportul de evaluare 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/Raportului de 

Evaluare 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. 

 Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor 

sau vor  

fi predate personal cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al 

potenţialului beneficiar. 

 GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primire a  

contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care 

nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea 

proiectelor totală a proiectelor eligibile este mai mica sau egală cu alocarea financiară a 

apelului de respectiv , dat fiind faptul că nu există condiții care să conducă la 

contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție. 
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Depunerea si soluționarea contestațiilor 

 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 www.galtinutulhaiducilor.ro 

 Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. 

 Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la secretariatul GAL TINUTUL 

HAIDUCILOR sau  

se Transmit prin poștă/curierat la adresa: localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa nr. 

22 jud, Bistrita - Năsăud  cod poștal 425100 sau prin e-mail, scanate, la adresa 

secretariat@galtinutulhaiducilor.ro. 

 Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de finanţare depusă de solicitant. 

 În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul 

acordat unuia sau mai multor criterii de selecție. 

 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. 

 După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor  

întocmește Raportului final de soluționare a contestațiilor, Comitetul de Selecție a 

proiectelor parcurge procedura de selecție a cererilor de finanțare. 

 Perioada de  elaborare a Raportului de solutionare a contestatiilor  este de  2 zile  

lucratoare  

de la data  finalizarii contestației , si de 12 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei. 

 

Întocmirea Raportului de selecţie final a cererilor de finanţare 

 Pentru proiectele pentru care au fost parcurse toate etapele de verificare  inclusiv  

solutionarea contestatiilor daca este cazul ,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. 

 Perioada de  elaborare a Raportului de selectie intermediar/final este de maxim  5 

zile lucratoare de la data  finalizarii   activitatilor de evaluare si selectie de catre expertii 

GAL TH pentru toate proiectele depuse in cadrul unui apel . 

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

acestuia 

de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor si avizarea lui de catre  reprezentantii CDRJ . 

 Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni 

se va  

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro
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Face  după aprobarea Raportului de selectie in termen de maxim 2 zile. In acelas 

termen Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR va notifica în scris  toți 

solicitanții asupra rezultatului selecției cererilor de finanțare depuse de către acestia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 selectie si punctajul aferent fiecărui criteriu sunt aprobate de  

AdunareaGenerala GAL. 

 

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

tabelul următor:  

Nr. crt. CRITERII DE SELECȚIE Punctaj  

Metodologia de verificare  si 

documentele justificative in 

vederea punctării criteriilor de 

selectie 

 

1   Beneficiarul 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; 

 

30 Se verifica daca in curiculă 
sunt  

prevzute teme de prezentare si 
aplicatii practice pentru  soiuri  de 
plante şi specii de animale  a căror 
cultivare sau creştere se face in mod 
traditional   si  pentru  reţete, tehnici 
şi procede  tradiționale 
  Documente verificate: 

- Cererea de finantare 
- Curricula 

 

2 Beneficiarul 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; 

30 Se verifica daca in curiculă 
sunt  

prevzute teme de prezentare si 
aplicatii practice privind 
procesarea produselor agricole 
utilizand  tehnici si echipamente 
de ultimă generatie pentru a 
produselor agricole realizate la scară 
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largă în GAL . 
Documente verificate: 

- Cererea de finantare 
- Curicula 

 

3 Beneficiarul face dovada     
expertizei şi experienței anterioare 
(atât a organizației, cât și a 
formatorilor și moderatorilor 
propuși) în organizarea de cursuri 
de formare în domeniile solicitate 
 
3.1 Experienta  anterioară a  

solicitantului (organizatiei ) 

 
3.1.1 Solicitantul a  realizat cel  

putin 3 activitati de formare 

profesională /instruire,  in domenii 

relevante pentru tematica cursurilor 

si atelierele de lucru ,  în ultimii 3 

ani (2015; 2016; 2017) în care a 

avut calitatea furnizor de cursuri de 

instruire/formare 

3.1.2 Solicitantul a realizat cel  

putin  2 activitati de formare 

profesională /instruire,  in domenii 

relevante pentru tematica cursurilor 

si atelierele de lucru ,  în ultimii 3 

ani (2015; 2016; 2017) în care a 

avut calitatea de beneficiar/furnizor 

de cursuri sau în calitate de lider al 

asocierii/de parteneriat. 

 
  
 
 
3.2Experienta  anterioară a 
formatorilor 
(trainerilor)/moderatorilor  
implicați în activitatea de 
formare /instruire  
3.2.1  Dacă toți formatorii(trainerii) 
/moderatorii propusi prin proiect au 
desfășurat activitate didactică de 
minimum 2 ani sau au susținut 
anterior ca traineri minimum 4 

40 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
20 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Se verifică experienta anterioară a  

beneficiarului (solicitantului) în 

furnizarea cursurilor de formare 

Documente verificate: 

-Lista principalelor activitati de 

formare profesională/instruire  în 

ultimii 3 ani ( 2015;2016;2017 ), care 

va cuprinde: prezentarea activitatii 

de formare profesională/instruire  , 

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 verifică : Experienta  anterioară a 
formatorilor (trainerilor) implicați în 
activitatea de formare /instruire 
Se acorda punctajul, daca fiecare 
formator propus indeplineste 
conditiile solicitate pentru criteriul 
respectiv. 
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cursuri în cadrul unor proiecte de 
formare profesională /instruire si 
/sau contracte de formare/instruire 
sau au desfasurat activitate 
practică/specifică minim 2 
ani  in domeniile de activitate 
pentru care sunt propusi 
 
 
3.2,2 Dacă toți formatorii (trainerii) 
/moderatorii propusi prin proiect au 
desfășurat activitate didactică de 
minimum 1 an sau au susținut 
anterior ca traineri minimum 2 
cursuri  în cadrul unor proiecte de 
formare profesională /instruire si 
/sau contracte de formare/instruire 
sau au desfasurat activitate 
practică/specifică minim 1 
an  in domeniile de activitate pentru 
care sunt propusi 
 

 
 
 
 
10 

Documente verificate: 
- informațiile cuprinse în CF 
referitoare la descrierea propunerii 
de proiect şi a modului de asigurare 
a activităţilor si formatorilor 
(trainerilor) propusi; 
-  Lista personalului implicat in 
proiect ; 
- declaratiile de disponibilitate 
 
- Adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi în 
specialitate pentru cadrele 
didactice; 
- Adeverința /certificat/orice alt tip 
de document asimilat care sa 
ateste experiența practică in 
ultimii 2 ani in domeniile de 
activitate pentru care sunt propusi 
-CV - uri din care să reiasă 
experiența similară; 
 
 
- recomandări  din partea 
organizatiilor  formatoare în care 
au activat ca 
formatori(trainer)/moderatori 

 Total 100  

Punctajul minim  

 Punctajul minim este de   30 puncte 

 Proiectele sub acest punctaj nu se finantează. 

 Selecția proiectelor  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selectie. 

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

descrescatoare a  punctajului obținut la criteriile de selecție 3; 1; 2;  

 

9. 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, în tremen de maxim 2 zile  de la 
aprobare. Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR va notifica în scris toți 
solicitanții asupra rezultatului selecției cererilor de finanțare depuse de către acestia .  

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

acestora de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor si avizarea lui de catre CDRJ . 

 
 

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



 

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

Telefon 371 408 616 
-  posta  la  adresa Asociația  PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; 

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

 
11. Alte informații pe care GAL le consideră relevante  
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse 

inițial la GAL pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de 

plată, se va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL. 

Dosarul Cerere de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzuteîn  

Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe 

pagina de internet a AFIR www.afir.madr.ro. 

 

 

mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro
http://www.afir.madr.ro/

