
     

 

ASOCIAŢIA GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD 

comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui  
 telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro 

 

- Anunț detaliat lansare apel depunere proiecte – 

 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M1 – 1/17 – 23.06.2017  

Data publicării: 17/05/2017 

Asociaţia GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD anunţă lansarea, în perioada 17 mai 2017 – 

23 iunie 2017, a primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de finanțare pentru Măsura 1 

– “Dobândirea de cunoștințe inovatoare în producție, management și marketing”. 

I. Data lansării apelului de selecție: 17 mai 2017 

II. Data limită de depunere a proiectelor: 23 iunie 2017 

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Proiectele se depun la Biroul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord din satul Ştefan cel Mare (în 

incinta SC AGRARCRIS SRL), comuna Ştefan cel Mare, județul Vaslui. Beneficiarii pot depune 

proiectele în perioada 17.05.2017 - 23.06.2017, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 14:00.  

Data limită de primire a proiectelor este: 23 iunie 2017, ora 14:00. 

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum este 

precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit al responsabilului legal, 

prin procura legalizată, în original. Proiectele primite prin orice alte mijloace decât cele menționate 

mai sus vor fi returnate, fără a intra în procesul de evaluare. 
 

IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin măsura 1 sunt:  

 furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni 

de informare, care dispun de personal calificat cu expertiză în acest tip de acțiuni și care 

dispun de capacitatea de organizare necesară derulării acțiunilor.   

Grupul țintă al proiectului (beneficiari de curs) va fi selectat  din rândul fermierilor și agenților 

economici din teritoriul LEADER Movila lui Burcel Vaslui Nord, format din 15 comune: Bălteni, 

Boțești, Cozmești, Dolhești (Iași), Ferești, Miclești, Oșești, Rafaila, Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu, 

Todirești, Văleni, Vulturești, Zăpodeni. 

 

V. Fondul disponibil – alocat în această sesiune: 

Contribuția publică totală a măsurii este de 17.536 euro. 

Intensitatea sprijinului (procentul finanțării nerambursabile) pentru această măsură este de 100%, 

valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de maximum 17.536 de euro (sumă nerambursabilă). 
 
 
 
 



VI. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții 

Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din măsurile din SDL, se 

vor utiliza Cererea de Finanțare și formularele standard ale Cererii de Finanțare adaptate 

de GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord care pot fi accesate pe pagina de internet www.gal-

movilaluiburcel.ro, secțiunea Finanțare.  

Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, 

necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare pe 

motiv de neconformitate administrativă.  

 
VII. Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea 

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

de către GAL pentru măsura respectivă: 

1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, 

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

perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 

programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri 

de servicii. 

2. Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii 

finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă1 

3.  Portofoliu de cursuri de instruire efectuate de solicitant în ultimii 3 ani, finanțate din alte surse 

decât cele nerambursabile  descrise mai sus, însoțite de documente justificative ale prestării serviciilor 

respective.  

4. Documente care să ateste expertiza trainerilor de a implementa activitățiile proiectului (cv-uri, 

diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

5. 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. 

6. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a 
Finanțelor Publice  
 
7. Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru 
obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după 
caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 
asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu 
are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 
 
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA 
și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 

                                                           
1
 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. Documentele trebuie să 
prezinte viza finanțatorului. 
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Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

8. 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). 

9. 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. 

10. Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar*:  
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data 
depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin 
certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă 
de data închiderii licitaţiei de proiecte; 
sau 
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data 
depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, 
sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care 
a acordat-o; 
sau 
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul 
cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii 
licitaţiei de proiecte; 
 
Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul responsabilului legal al proiectului că nu 
va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată. 
Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României. 
sau 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de 
finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o 
valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;  
 
 *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de 

finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în 

cazul finanțării publice de 100%. 

11. Certificat constatator ONRC emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte 
faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

12. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

13. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și 

activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) 

14. Alte documente justificative – obligatorii la depunerea proiectului: 

 Declarație pe proprie răspundere privitor la faptul că solicitantul nu este înregistrat în 

Registrul debitorilor AFIR 



 Declarație pe propria răspundere că dispune sau se angajeză să asigure logistica/dotarea 

tehnică descrisă la cap.A.5.2. 

 Situaţiile financiare înregistrate la Administraţia Financiară – bilanţ – formularele 10, și 20 

pentru anii n, n-1 şi n-2 (după caz), unde n este anul 2016 pentru prezentul apel de propuneri 

de proiecte 

 Declarația pe propria răspundere privitor la respectarea structurii grupului de cursanți, așa 

cum a fost estimată în cap.4.4 din Cererea de Finanțare 

 Model de chestionar de exprimare a interesului participanților pentru structura de curs 

propusă de solicitant, înainte de începerea cursului 

 Declarația pe propria răspundere privitor la respectarea estimărilor de rezultat ale 

proiectului, așa cum au fost prezentate în cap.4.6 din Cererea de Finanțare 

 Certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA 

 Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL. 

 

VIII. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării 

criteriilor de selecție: 

SE1: Experiența solicitantului în activitatea didactică / training  în domeniile de interes ale GAL 

Documente justificative:  

- Raportul privind alte finanțări solicitate/obținute de solicitant în ultimii 3 ani, (cap.C din CF) 

sau/și 

- Portofoliu de cursuri similare realizate de beneficiar în ultimii 3 ani, cu altă finanțare decât 

cea nerambursabilă prezentată în Raportul de mai sus.  

 

SE2: Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect 

Documente justificative: Cererea de Finanțare cap.A 4.4 

Solicitantul va prezenta în CF, cap.A 4.4, un model de curs structurat, care să atingă nevoile de 

instruire ale grupului țintă format din tineri fermieri, agricultori, procesatori de produse agricole, 

inițiatori de afaceri nonagricole, în vederea implementării cu success a proiectelor lor (tehnologie, 

protecția mediului,  achiziții, marketing, management de firmă, internet, etc.)  

Se vor anexa model de chestionar de interes (pentru începutul cursului) și model de chestionar de 

satisfacție (la sfârșitul cursului). 

 

SE3: Proiectul include criterii de prioritizare pentru număr de participanți  cu vârstă de cel mult 40 

de ani, pentru membrii grupurilor de producători / forme asociative, ca participanți la  activitățile 

de formare profesională în domeniul agricol și non-agricol 

Documente justificative: Cererea de Finanțare cap.A 4.4 

Solicitantul va prezenta  o structură estimată a grupului de cursanți, în CF , la cap.A 4.4 și se 

angajează prin  Declarație pe proprie răspundere că o va realiza. 

SE4: Principiul Valorii adăugate a proiectului 

Documente justificative: Cererea de Finantare cap.A 4.3 

Solicitantul va descrie în CF cap.A 4.3 modalitățile practice de atingere a obiectivului specific și de 

realizare a valorii adăugate a Măsurii 1 din SDL. 

SE5: Principiul Indicatorii proiectului 

Documente justificative: Cererea de finanțare, cap. A 4.6 



Solicitantul va estima în cadrul cap.A4.6 din Cererea de Finanțare rezultatele anticipate ale 
proiectului și se angajează prin Declarație pe proprie răspundere ca le va realiza. 
 

SE6: Principiul Metodologie și Planificarea activităților 

Documente justificative: Cererea de finanțare, cap. A 4.4 

Cursul prezentat de beneficiar este structurat pe module, planificat în evoluție logică și este 

interactive. 

SE7: Principiul Parteneriatului cu  alte organizații și instituții 

Documente justificative: Acordul de parteneriat (dacă este cazul) 

Solicitantul implică în proiect alte organizații cu expertiză în domeniile de instruire vizate de 

proiect (dacă este cazul) 

SE8:Principiul Resurselor alocate și al bugetului proiectului 

Documente justificative: Cererea de Finanțare Cap. A 4.7 – Justificarea Bugetului și 4.8- durata 

proiectului, în corelare cu cap.A 4.4-Prezentarea activităților 

În proiect sunt prezentate resursele (materiale, umane, financiare) implicate în derularea 

activităților și fiecare activitate este bugetată în acord cu resursele, în corelare cu ofertele 

/precontractele anexate. 

SE9: Principiul duratei de implementare a proiectului 

Documente justificative: Cererea de Finanțare Cap. A4.8- durata proiectului 

SE10: Principiul Costul cel mai mic pe cursant pentru o zi de instruire 

Documente justificative: Cererea de Finanțare Cap. A 4.7 – Justificarea Bugetului 

Se calculează costul total al acțiunii de instruire/cursant/zi. 

IX. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, 

inclusiv metodologia de verificare a acestora 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească toate criteriile de conformitate şi eligibilitate 

specificate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 1, care poate fi consultat gratuit la sediul 

Asociaţiei “GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord” din incinta SC AGRARCRIS SRL, comuna Ştefan cel 

Mare, judeţul Vaslui, cât şi pe pagina de web: www.gal-movilaluiburcel.ro. 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate, la 

secretariatul GAL, în trei exemplare pe suport de hârtie - un exemplar original (care se va restitui 

solicitantului dupa verificarea conformității) și două exemplare copie, însoțite de câte un CD 

conținând dosarul scanat. În cele două dosare copie, pe documentele emise de alte autorități se va 

aplica ștampila “Conform cu originalul” și semnatura solicitantului. 

Solicitantul se va asigura că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de 

finanțare, în afara celor 2 exemplare depuse la GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord. 

Pentru conformitate, experţii tehnici ai GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord vor verifica:  

 Dosarul Cererii respectă cerințele de conformitate menționate în cadrul Ghidului 

Solicitantului aferent măsurii 1 :  

- Dosarul Cererii de finanţare este depus în 2 exemplare (tipărit și scanat pe CD),  legat și sigilat, 

numerotat, opisat, cu toate documentele anexă la proiect aflate în termen de valabilitate și 

angajamentele asumate de către solicitant 

- Cererea de Finanțare utilizată va fi varianta în vigoare, preluată de pe site-ul GAL, având paginile 

de buget indicativ completate și semnătura solicitantului 
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Pentru eligibilitate se vor verifica:  

 Eligibilitatea solicitantului, a acțiunilor și a cheltuielilor prevăzute în proiect;  

 Criteriile de eligibilitate; 

EG1: Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili 

EG2: Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România 

EG3: Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activităţi specifice domeniului de formare 

profesională 

EG4: Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat 

EG5: Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesională 

EG6: Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de 

formare profesională 

EG7: Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare. 

EG8: Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetul de stat 

EG9: Persoanele beneficiare ale actiunii de instruire trebuie sa facă parte din grupul țintă și să fie din 

teritoriul GAL 

EG10: Activitățile măsurii de instruire pot avea loc și în afara teritoriului GAL 

 Toate documentele anexate. 
 

X. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Evaluatorii GAL vor puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de criteriile de selecție stabilite în apelul de selecție și 
de punctajul aferent.  

 În contextul în care valoarea proiectelor depuse este mai mare decât suma disponibilă pentru sesiune, 
GAL va întocmi, după încheierea eligibilității tuturor proiectelor depuse, un Raport Intermediar în care 
vor fi menționate proiectele eligibile selectate, eligibile neselectate, neeligibile și cele retrase, valoarea 
acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de 
selecție. Lista proiectelor incluse în Raportul de evaluare Intermediar se ordonează în funcţie de data 
depunerii proiectului.  

Acest raport se publică pe site-ul GAL, se afișează la sediul GAL și se transmit solicitanților, în acceași sau cel târziu 
ziua următoare, Notificarea de eligibilitate/neeligibilitate a proiectului. În cazul în care un proiect este declarat 
neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum 
şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil, Notificarea de 
eligibilitate va menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil. 

 Dacă în cadrul sesiunii de depunere proiecte nu a fost absorbit fondul pus la dispoziție la începerea 
sesiunii, atunci se va întocmi direct un Raport de Evaluare Final, selecția proiectelor eligibile urmând a se 
face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidența alocării financiare aferente 
apelului de propuneri de proiecte. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în 
funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare (prioritar proiectele cu 
valoare mai mică). 

Acest raport se publică pe site-ul GAL și se transmit solicitanților, în acceași sau cel târziu ziua următoare, 
Notificarea cererilor de finanțare selectate/neselectate. În cazul în care un proiect este declarat neselectat, în 
Notificarea cererilor de finanțare neselectate vor fi indicate punctajele obținute pentru fiecare criteriu de selecție 
precum şi cauzele care au condus la neselectarea proiectului. În cazul în care proiectul este selectat, Notificarea de 
selecție va menționa punctajul pentru fiecare criteriu. 

Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului de selectie se convoacă Comitetul de Selecție al GAL. Toţi 
membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor sunt obligaţi să semneze pe propria 
răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați. Dacă unul dintre 
proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de selecție, sau unui solicitant înrudit 
sau care are raporturi de interes cu acesta, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la 
întâlnirea comitetului respectiv.  

Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare, verifică punctajul 
fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de modul de departajare și aprobă proiectele 
care se încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul Raportului de selecție. Pentru validarea ședințelor de 
selecție, trebuie să fie prezenți min 50%+1 din cei 7 membri ai Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie 
din mediul privat și societatea civilă. 

Solicitanții au dreptul de a contesta, atât după eligibilitate cât și după selecție, punctajul acordat, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de evaluare / primirea notificării. Vor fi 
considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă  



elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului 
declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 
Contestațiile depuse de solicitanți sunt analizate de Comisia de contestații a GAL, care întocmește 
un Raport de contestații.  

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 10 zile lucrătoare 
de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 5 
zile lucrătoare, dacă la nivelul departamentului Tehnic se analizează contestaţii depuse pe două sau 
mai multe măsuri, dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare, sau dacă perioada de 
analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. În cazul în care se constată că aceste 
contestații sunt justificate, Comisia propune corectarea Raportului de Selecție.  

După încheierea termenului de contestații și în baza Raportului Comisiei de Contestații, dacă  este 
cazul,  Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție Final 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 final al sesiunii se publică pe website-ul GAL, la sediul primăriilor din 
comunele partenere, la sediul OJFIR, iar solicitanților li se transmite Notificarea de selecție finală.  

Suma rămasă la finele unei sesiuni (diferenţa dintre suma alocată şi valoarea publică totală a 
proiectelor depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de depunere. 

XI. 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: 

Nr.crt. Criteriul de selecție Punctaj 
SE 1 Experiența solicitantului în activitatea didactică / training  în domeniile de 

interes ale GAL 
-portofoliu de cursuri similare susținute de beneficiar în ultimii 3 ani 

 1 curs …………….3 p 
 2 cursuri……………..5 p 
 peste 3 cursuri…………. 7 p 

Max. 7 p. 

SE 2 Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect  

 

13 p. 

SE 3 Proiectul include criterii de prioritizare pentru număr de participanți  cu 

vârstă de cel mult 40 de ani, pentru membrii grupurilor de producători / 

forme asociative, ca participanți la  activitățile de formare profesională în 

domeniul agricol și non-agricol 

-structura grupului de cursanți cuprinde minim 60% tineri cu vârsta sub 40 ani și 
minim 2 reprezentanți ai cooperativelor agricole / grupurilor de producători / 
asociații de producători……….12 p 
-structura grupului de cursanți cuprinde minim 50% tineri cu vârsta sub 40 ani și 
minim 1 reprezentant ai cooperativelor agricole / grupurilor de producători / 
asociații de producători……….10 p 

Max. 12 p. 

SE 4 Principiul Valorii adăugate a proiectului 
 

15 p. 

SE 5 Principiul Indicatorii proiectului 
-minim 90% din participanți obțin atestat de participare…..10 p 
-minim 80% din participanți obțin atestat de participare.……7 p 

Max.10 p. 

SE 6 Principiul Metodologie și Planificarea activităților 
 

7 p. 

SE 7 Principiul Parteneriatului cu  alte organizații și instituții 
 

6 p. 

SE 8  Principiul Resurselor alocate și al bugetului proiectului 

 

8 p. 



SE 9 
 

 Principiul duratei de implementare a proiectului 
-durata de realizare a acțiunii este de maxim 30 zile………… 10p 
-durata de realizare a acțiunii este de  31-45 zile………………….8p 
- durata de realizare a acțiunii este de  46-60  zile……………….6p 

Max. 10 p. 

SE 10 Principiul Costul cel mai mic pe cursant pentru o zi de instruire 
-costul total al acțiunii de instruire/ cursant/zi este de <100 euro……..12 p 
-costul total al acțiunii de instruire/ cursant/zi este de >100 euro ….…..9 p 

Max. 12 p. 

 TOTAL 100 
Punctajul minim pentru această măsură este de 30 pct. 

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție conform sistemului de 

punctare.  

Pentru proiectele aferente acestei măsuri, selecția se realizează în ordinea descrescătoare a 

punctajului de selecţie.  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea 

eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 
 

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

publicarea Raportului de Selecție) 

GAL va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; transmiterea se 

realizează cu confirmare de primire sau va fi predată personal - cu semnătură de primire din 

partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar. Notificările transmise solicitanților vor 

conține motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor menționa 

criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de 

selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. 
  

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

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obține la numărul de telefon: 0235 / 342 528  sau 

pe  adresa  de  e-mail: gal.burcel@yahoo.ro, dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală Movila lui 

Burcel Vaslui Nord, de luni până vineri între orele 09:00 - 15:00, unde puteţi solicita în mod  gratuit 

informații despre măsură și ghidul măsurii. 
 

XIV. Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). 

Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care se 

angajează să transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la 

Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte aditionale ale contractului 

(deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de 

AFIR către mine, în calitate de beneficiar al proiectului. 

De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va 

furniza către GAL orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor 

referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe teren ale 

proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 

 
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală (PNDR). 

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 

PNDR este  finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

mailto:gal.burcel@yahoo.ro

