
 
Apel de selectie a proiectelor 

Masura 41, Sub-masura 411.111 

 

 Grupul de Actiune Locala – Microregiunea Valea Sambetei anunta anunţă prelungirea 
sesiunii de primire a cererilor de proiecte aferente măsurii 41.111, până la data de 
13.12.2013. 
Data lansării apelului de selecţie: 05.11.2013 

Data limită de primire a proiectelor : 13.12.2013, ora 14.00. 

Depunerea proiectelor aferente Măsurii 41, Sub-măsura  41.111 ”Formare profesională, 

informare și difuzare de cunoștințe” se va face la punctul de lucru al Asociaţiei Grupul de 

Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei, în localitatea Drăguş, nr. 477 (în incinta 

caminului cultural),  jud. Braşov, de luni până vineri, în intervalul orar  9-14. 

Fondurile totale disponibile pentru Măsura 41, Sub-măsura 41.111 ”Formare 

profesională, informare și difuzare de cunoștințe” sunt de: 48.000euro. 

Suma maximă neramburasabilă care poate fi acordată pentru proiecte este de: 8.000 

Euro.  

Valoare totala a proiectului nu va depasi suma de 8.000 Euro. 

Declaratia beneficiarului privind raportatea catre GAL 

- beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate plaţile aferente proiectului selectat, 

ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. 

- Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire 

la confirmarea plaţii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii 

 

 Model de Declaratie privind raportatea catre GAL.  

 

 



 
 

DECLARAŢIE 

 

 

Subsemnatul ................................................................................................................. ................, 

domiciliat în ...................................................., posesor al BI/CI/PASS seria ................. nr 

..........................eliberat la data ..................... de ..........................................., CNP 

........................................................, in calitate de Reprezentant Legal al ………………………………….. 

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

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

..........................................................................................................., declar pe propria raspundere, ca voi 

raporta către GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei toate plăţile aferente proiectului selectat 

ce vor fi efectuate de APDRP. 

Raportarea voi face după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la 

confirmarea plăţii, în maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.  

 

Reprezentant Legal  

Numele și prenumele ................................................. .....................  

Data.......................................  

Semnătura/ștampila ............................................. 

 

 
 
 
 
 

 Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie a proiectelor: 



 
Anunţarea rezultatului procesului de selecţie se va realiza după publicarea raportului 

de selecţie, notificarea solicitanților, primirea şi soluţionarea contestaţiilor, publicarea 

raportului de contestaţii, publicarea raportului final de selecţie. 

 

 Documentele necesare întocmirii cererii de finanțare  

Documentele obligatorii care trebuie atașate cererii de finanțare pentru întocmirea 

proiectului sunt:  

A se anexa documentele în ordinea de mai jos: 

Lista documentelor DA NU Pagina de la-

până la 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 

nerambursabilă(obiective, tip de investiție/serviciu, elemente 

clare de identificare ale ivestiției/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 

începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de servicii. 

   

Proces verbal de recepție sau document similar pentru proiectele 

de servicii incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de 

finanțare nerambursabilă. 

   

Documente constitutive și de atestare fiscală (Statut juridic, Act 

Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 

Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

   

Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale și graficul 

de reeșalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (dacă este 

cazul) 

   

Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale 

trezoreriei /banca și ale contului aferent proiect FEADR 

   



 
(denumirea, adresa trezoreriei, codul IBAN al contului în care se 

derulează operațiunile cu APDRP). 

Declarație pe propria răspundere a solicitantului referitoare la 

asigurarea cofinanțării proiectului. Nu se depune în cazul 

finanțării publice de 100%. 

   

Lista experților care participă la activitățile proiectului    

Documente care să ateste expertiza experților de a implementa 

activitățiile proiectului (diplome, certificate, referințe, atestare 

ca formator emise conform legislației naționale in vigoare etc.) 

   

Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile 

proiectului, pe toată durata de desfășurare a proiectului. 

   

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 pentru bunuri/servicii 

   

Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către 

beneficiar (extras de cont etc). Nu se depun în cazul finanțării 

publice de 100%. 

   

Certificat constatator emis conform legislației naționale în 

vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în 

proces de lichidare sau faliment. 

   

Fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu 

activitățile și rezultatele proiectului. 

   

Copia actului de identitate a reprezentantului legal.    

Declaratie privind raportarea catre GAL-MVS    

 Cerinte de conformitate şi eligibilitate 



 
Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 

eligibilitate, să prezinte documentele justificative o dată cu depunerea proiectului, 

menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsuri Măsurii 41, Sub-Măsura 111 – 

„Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe” din cadrul GAL-MVS. 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea acestei măsuri în cadrul GAL sunt 

cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de internet a asociaţei 

www.galmvs.ro. 

 

 Criteriile de selecție a proiectelor depuse în cadrul Măsurii 41, Sub-măsura 

41.111 sunt postate pe site-ul GAL: www.galmvs.ro , respectiv:  

 

Nr. Crt. Criterii de selecţie Punctaj 

1 Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic  Maxim 17 

1.1 

 

Numărul de experţi, experienţa acestora, logistica folosită pentru 

implementarea proiectului etc. 

Pentru a primi punctaj la acest criteriu de selecție, echipa proiectului 

va conține 3 experți: manager, asistent manager și un expert formator. 

Formula de calcul: 

Nr. membri echipă x 1 punct/persoană = număr total de puncte. 

Numărul de membri ai echipei trebuie să fie proporțional cu 

complexitatea proiectului și cu numărul previzionat de 

cursanți/participanți la activitățile de formare/informare și difuzare 

de cunoștințe. 

Pentru a nu crea situații artificiale menite să conducă la creșterea 

punctajului la acest criteriu, pentru echipele care conțin mai mult de 3 

persoane se va acorda un punctaj  de maxim 3. 

3 

http://www.galmvs.ro/
http://www.galmvs.ro/


 

1.2 

Membrii echipei de management trebuie sa aiba experiență 

(dovedită prin CV și adeverințe/recomandări) în implementarea de 

proiecte/derularea activităților propuse în proiect. 

Formula de calcul 

1 punct/expert x nr.de proiecte/activități similare în care a fost 

implicat în ultimii 3 ani =nr. total de puncte /expert 

Lista experților va cuprinde centralizat, pentru fiecare expert, care 

sunt proiectele/activitățile pe care solicitantul dorește să le 

evidențieze în vederea obținerii punctajului. 

Punctajul final va fi format prin cumularea punctelor obținute de 

fiecare  expert, dar nu va depăși  3 puncte. 

Se acordă punctaj suplimentar 3 puncte pentru solicitanții  ai căror 

experți din echipa de management au experiență de lucru în mediul 

rural dovedită. Pentru a obține cele 3 puncte este obligatoriu ca cel 

puțin unul dintre membrii echipei  să fi lucrat în mediul rural în 

activități similar celor propuse prin proiect 

Maxim 6 

1.3 

Experții formatori cheie propuși pentru activitățile de formare, 

informare și difuzare de cunoștințe au experiență de lucru cu 

mediul rural, în activități similare celor propuse prin proiect. 

Formula de calcul: 

1 punct/expert x nr. de experți cu experiență de lucru cu mediul rural 

= nr. total de puncte,  

Punctajul final va fi format prin cumularea celor două punctaje, dar 

nu va depăși 3 puncte. 

Maxim 3 

1.4 

Pentru componența de formare, grupul țintă va avea componența 

minimă obligatorie: 

 tineri până în 40 de ani: minim 77 participanți; 

Maxim 5 



 
 membri ai grupurilor de producători sau alte forme asociative: 

minim 25 participanți; 

 participanți la un modul de formare profesională inclusive 

protecția mediului: minim 18 participanți. 

-Formare profesionala pentru persone implicate în silvicultură 

minim 25 participanti 

Pentru a primi punctaj este necesar ca aceste  condiții să fie îndeplinite 

cumulativ. Punctaj: 2,5 puncte 

Pentru componenta de informare și difuzare de cunoștințe, grupul 

țintă va avea componența minimă obligatorie: 

 tineri până în 40 de ani: minim 50 participanți 

 fermieri de semisubzistență: minim 40 participanți 

 femei minim 10 participanti 

Pentru a primi punctaj este necesar ca aceste 3 condiții să fie îndeplinite 

cumulativ. Punctaj: 2,5 puncte 

2 Planificarea activităților Maxim 35 

2.1 

Planificarea activităților (descrierea metodologiei de 

implemnetare, tehnici, instrumente de lucru) 

Pentru o planificare detaliată a activităților (activitate/experți 

implicați/resurse alocate/durata) – 10 puncte 

Pentru o planificare parțial detaliată și parțial justificată a 

activităților (activitate/experți implicați/resurse alocate/durata ) – 5 

puncte 

Maxim 

15 

2.2 

Proiectul include și participarea fermierilor la diferite întruniri 

tematice, rețele, schimburi de experiență, vizite la proiecte de succes, 

târguri, expoziții tematice, evenimente care pot contribui la informarea 

acestora. 

20 

3 Oferta financiară 20 



 
Se va obține punctaj dacă cel puțin 60% din valoarea totală a 

bugetului indicativ este alocat pentru capitolul II – Cheltuieli 

pentru derularea proiectelor din Bugetul Indicativ 

 Criterii de selecție locale  

4 

Furnizorii care au desfășurat acțiuni de formare, informare și 

furnizare de cunoștințe pe teritoriul MVS (pentru a încuraja o 

activitate pe termen lung a acestora în zona MVS) 

15 

5 

Furnizorii care prezintă dovezi, ca organizație și/sau ca experți 

implicați, privind transferul de know-how, experienta si bune practici 

in cadrul  programului LEADER din Romania sau din alte tari  

UE. 

13 

Total  100 

 

 Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal. 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de 

punctajul obținut la criteriul nr. 5 “Furnizorii care prezintă dovezi, ca organizație și/sau 

ca experți implicați, privind transferul de know-how, experienta si bune practici in cadrul  

programului LEADER din Romania sau din alte tari UE.” 

 

 Data și modul de anunțare a rezultatelor sunt prezentate în continuare: 

 După încheierea procesului de evaluare și selecție intermediara, Comitetul de Selecție 

va emite un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu 

de selecție. Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL. În 

baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției către solicitanți. GAL-

Microregiunea Valea Sambetei va informa solicitanții prin notificare scrisa asupra 

rezultatelor procesului de evaluare și selecție intermediar. 



 
 Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost 

declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL- 

Microregiunea Valea Sambetei. Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 

zile lucrătoare de la primirea notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la 

publicarea pe pagina de web a GAL- Microregiunea Valea Sambetei a Raportului. 

Contestatiile vor fi analizate de GAL, iar dupa incheierea procesului de solutionare a 

contestatiilor (daca este cazul) rezultatul se publica pe site-ul  GAL- Microregiunea 

Valea Sambetei. 

 Raportul de Contestație se va publica dupa soluţionarea contestaţiilor atât la sediul GAL 

Microregiunea Valea Sambetei cât și pe pagina web a Grupului: www.galmvs.ro  

 În Raportul de Selecție Final vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau 

selectate în baza soluționării contestațiilor. GAL- Microregiunea Valea Sambetei va 

publica pe pagina de web proprie Raportul de Selecție Final. 

 

GAL-Microregiunea Valea Sambetei va informa solicitanții prin notificare scrisa asupra 

rezultatelor procesului de evaluare și selecție final. 

 Pentru informaţii suplimentare: contactaţi Asociaţia  GAL – Microregiunea Valea 

Sâmbetei, Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural), jud.Braşov,  tel/fax: 0268 286 701 

sau  email : galmvs@galmvs.ro.   

La sediul GAL – Microregiunea Valea Sambetei este disponibilă o variantă electronică 

(CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurii. 

 

 

http://www.galmvs.ro/
mailto:galmvs@galmvs.ro

