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                                                                                                                Data publicării: 29.11.2018 

Sesiunea nr. 2, apelul de selecție nr. 1 - Măsura 1 /1C)  

Data lansării apelului de selecție: 19.11.2018    Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2019  

 Proiectele se depun la sediul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni din Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, Județul Iași, de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 31.01.2019, ora 15:00 

Fondurile disponibile pentru Măsura 1 sunt de 21.968,89 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 21.968,89 euro. 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% 

Beneficiari eligibili: sunt entităţi publice sau private care activeaza în domeniul formării profesionale a adulţilor şi care 

indeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie. 

 

Cheltuieli eligibile:  

1.Cursurile de formare profesională de scurtă durată (inițiere, perfecționare), acțiuni de dobândire de competențe în domeniul agricol, 

agro-alimentar și silvic, cu perioade diferențiate de pregătire, în funcţie de tematica programului de formare profesională: 

a) Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a 

rezultatelor cercetării. 

b) Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității 

producției. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni anunță prelungirea sesiunii nr.2, apelul de selecție nr. 1 deschis inițial 

în perioada 19.11.2018 – 03.12.2018 pentru Măsura 1 „Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională” din Strategia de 

Dezvoltare Locală a Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 2014-2020 până la data de 31.01.2019. 
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c) Diversificarea activităților în exploatațiile agricole. 

d) Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole, însușirea cunoștințelor privind 

implementarea angajamentelor de agro-mediu, climă și agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele legate de completarea 

şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea 

la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor, precum și însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea 

și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES 

din atmosferă.  

e) Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC etc). 

Poate fi finanțat orice tip de curs pentru care, în cadrul cererii de finanțare, este demonstrată necesitatea acestuia pentru teritoriu și 

potențialii beneficiari. 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în versiunea la zi a Ghidului 

Solicitantului aferent acestei măsuri. 

1. Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 
2. Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România; 

3. Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare profesională; 
4.Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat in domeniile corespunzatoare tematicilor prevazute; 

5. Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesională; 
6.Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice; 
7. Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare; 

8. Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat; 
9. Persoanele beneficiare ale actiunilor de formare profesionala trebuie sa faca parte din grupul tinta si sa isi desfasoare activitatea 

sau sa aiba domiciliul pe teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prajeni; 
10. Solicitantul trebuie sa demonstreze prin activitatile propuse si cerintele formulate pentru resursele umane alocate acestora, 
oportunitatea si necesitatea proiectului; 

11. In cadrul actiunilor propuse se va avea in vedere diseminarea informatiilor privind oviectrivele transversale inovare, mediu, clima 
prevazute in SDL. 

 

Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul 

GAL www.gal-rediu-prajeni.ro.  
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt:  

Pentru componenta A: 

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. 

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 Direcția Generală a Finanțelor Publice  

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. 

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. 
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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.  
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. 

Extrasul din strategie, care confirmă că investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală a Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 

Acord de parteneriat 

Alte documente justificative, după caz 

 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, termenul de valabilitate al acestora 

fiind în conformitate cu legislația în vigoare 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție: 

 

NR. 
CRT. 

CRITERII DE SELECTIE PUNCTAJ 
Observatii 

1. 

Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic 
cu privire la curricula cursului, experiența 
și/sau calificarea trainerilor 

10 pct.  

Se verifică cap 4.4 și cap 4.5 din CF, curricula cursurilor, CV-urile și 

diplomele experților. 

Se vor puncta acele proiecte care propun o abordare integrată a 

componentelor teoretice și practice ale cursurilor și care dispun de 

traineri cu experiență și/sau calificare corelat cu tematicile abordate 

prin proiect.  

În cazul în care se constată îndeplinirea acestui criteriu, proiectul va 

primi 10 de puncte. 
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2. 

Proiectul propune implementarea eficienta și 
accelerata a acestuia 

10 pct. 

 Se verifica secțiunea 4.8 din cererea de finanțare. Se vor 

acorda 10 puncte pentru proiectele care propun o durată a 

implementării de maxim 12 luni 

3. 

Proiectul este realizat in parteneriat cu 
asociații reprezentative la nivel național și 

instituții de învățământ și/sau instituții de 
cercetare dezvoltare, în cadrul lansării 
propunerilor de proiecte 

20 pct. 

Se verifică existența acordului de parteneriat. În cazul în care se 

dovedește faptul că proiectul este realizat în parteneriat cu asociații 

reprezentative la nivel național și instituții de învățământ și/sau 

instituții de cercetare dezvoltare, proiectul este punctat cu 20 puncte. 

4. 

Proiectul propune adaptarea si detalierea 
tematicii generale stabilite la nevoile  

grupului țintă din teritoriul GAL Regiunea 
Rediu-Prajeni 

20 pct. 

Acest criteriu va fi punctat cu 20 de puncte dacă solicitantul prezintă 

o metodologie prin care va identifica nevoile grupului țintă din 

teritoriul GAL în scopul adaptării și detalierii tematicii propuse.    

5. 

Proiectul propune utilizarea eficienta a 
fondurilor 

10 pct. 

Se verifică cap. 4.7 Bugetul Indicativ și Anexa 1 la Cererea de 

finanțare. Dacă valoarea capitolului II este de maxim 50% din 

valoarea publică eligibilă a proiectului, se consideră criteriul îndeplinit, 

iar proiectul va primi 10 puncte. 

6. 

Proiectul propune instruirea/ formarea 
profesionala a 28 de persoane 

30 pct. 

 Se verifică capitolul 4.4 corelat cu capitolul 4.7 și secțiunea F a 

cererii de finanțare, respectiv Indicatorul de monitorizare „Numărul 

total al participanților instruiți”. 

Dacă grupul țintă este format din cel puțin 40 de persoane, proiectul 

va primi 30 de puncte.  

TOTAL 100 pct.   

 

Punctajul minim pentru această măsură este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate intra la 

finanțare. Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul  alocării disponibile pentru 

selecţie, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor. 

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea se va face după următoarele criterii de 

departajare: 
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1. Proiectul este realizat în parteneriat  

2. Numărul persoanelor instruite 

 

Evaluarea criteriilor de selecţie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului cererii de finanțare. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 

La nivelul Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție format din minimum 7 

membri GAL. Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare se regăsește 

în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și 

priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL www.gal-rediu-

prajeni.ro. După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții  au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor putea fi depuse la 

GAL, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.gal-rediu-prajeni.ro). Contestațiile primite vor fi analizate de către o 

Comisie de  soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL. 

GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul propriu și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin 

notificări scrise, transmise cu confirmare de primire sau predate personal, la data estimativă 15 martie 2018.  

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului v.02 – distribuit GRATUIT pe 

suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.gal-rediu-prajeni.ro. 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0232/227622, e-mail: galrediuprajeni@yahoo.ro, adresa: Șoseaua Copoului, nr. 

42, sat Breazu, comuna Rediu, județul Iași. 
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