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varianta detaliată 

 
 

 
APEL DE SELECȚIE 

 
Asociația Grupul de Acțiune Locală  Țara Beiușului anunță public lansarea sesiunii de 

cerere de proiecte LEADER pentru măsura 1/ 1C “Formare profesională” 
 
 
Data lansării apelului: 14 SEPTEMBRIE 2018 
 
Data limită pentru depunerea proiectelor: 14 OCTOMBRIE 2018, ora 16.00 
 
Punctajul minim – 20 de puncte 
 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Locul depunerii: Sediul GAL Țara Beiușului – sat Remetea, Comuna Remetea, nr. 334, Județul 
Bihor, de luni până vineri (intervalul orar 800-1600). 
 
 
Măsura de finanțare deschisă: 
MĂSURII 1/ 1C “Formare profesională 
Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M1/1C) - 01/18  
 
 
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 10.229,17 EURO 
Valoarea sprijinului nerambursabil pe un proiect nu poate depăși 10.229,17 Euro. 

Rata sprijinului nerambursabil, din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. 
 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune 

editabilă): 

Pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare aferentă Măsurii M1/1C, 

prezentată în anexa la Apelul de Selecţie și publicată pe site-ul www.galtarabeiusului.ro 

secțiunea http://galtarabeiusului.ro/m11c/ . 

 

 

Documentele justificative necesare la depunerea proiectului: 

Vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al 
Cererii de finanțare, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de 

http://www.galtarabeiusului.ro/
http://galtarabeiusului.ro/m11c/
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selecţie si primirea Notificării de selecție se vor bifa căsuţele corespunzătoare documentelor 
justificative din coloana aferenta.  
 
Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanțare (anexate 
Cererii de Finantare) care vor face parte din dosarul cererii de finanțaresunt urmatoarele: 
 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; 

 Documente care să ateste experienta 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 (minim 2 oferte) - 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;  
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- 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, iar codul 
CAEN 8559 este autorizat conform art. 15  din L359/2004. Nu se depune în cazul 
solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.  

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

 Lista personalului calificat proriu sau cooptat pentru derularea activitatilor. 
 Copia actului de identitate a reprezentantului legal. 
 Anexa 3  –  Acord parteneriat (daca e cazul) 
 Anexa 4  –  Declaratie de eligibilitate  
 Anexa 5  –  Declaratie capacitate tehnica  
 Anexa 6  –  Declaratie specimen semnatura  
 Anexa 7  –  Declarație audit 
 Anexa 9  – Declaratie de raportare catre GAL 
 Anexa 14 – Declaratie de prelucrare a datelor personale 
 Anexa 15 – Declaratie de raportare catre GAL 

 Anexa 16 – Model declarative inregistrare in Registrul debitorilor 

 Anexa 17 – Declaratie privind personalul calificat 

 

ATENŢIE! 

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 

Cerințe de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 
formularului „Fişă de verificare a conformităţii pentru Masura 1/1C” .  
Detaliile referitoare la realizarea conformității proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a 
conformității, sunt disponibile în anexa 11 – Fişa de verificare a conformităţii proiectului 
pentru Masura 1/1C. 
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Cerințe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 
Detaliile referitoare la verificarea eligibilitățiii proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a 
eligibilității, sunt disponibile în anexa 12 – Fişa de eligibilitate a proiectului (Condiții de 
eligibilitate) pentru Masura 1/1C. 
 

Cerinte minime de eligibilitate: 

 

Eligibilitatea solicitantului: 
EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili ai masurii 

(entități publice sau private care sunt furnizori de servicii de  formare profesională si 

de acțiuni de informare); 

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 
solicitanți. 

  

 

EG2. Solicitantul dispune de personal calificat pentru sustinerea activitatilor 

proiectului; 

 
Se va verifica ANEXA 17 - Declaraţia privind personalul calificat. 

Atentie! Solicitantul va propune un numar de experți considerat de către acesta necesar 

pentru implementarea cu succes a activităților proiectului și a caror specializare corespunde 

activităților aferente susținerii cursurilor derulate prin proiect, ce urmează a fi desfășurate 

de către aceștia. Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca 

documente justificative: 

 Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi 

desfășurate de fiecare expert  propus; 

 Declarații de disponibilitate pentru toți experții implicați în proiect; 

 Certificat de formator/adeverință prin care se dovedește că profesează într-o funcție 

didactică la nivelul învățământului liceal, vocațional, profesional și tehnic 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 și disciplinele predate pentru cadrele didactice; 

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 
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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. 

Se vor lua în calcul resursele umane aferente tuturor partenerilor în funcție de activitățile 

stabilite prin acordul de parteneriat. 

Atentie! O persoană poate participa in calitate de expert angajat pe mai multe proiecte 

depuse si contractate pe M1, cu respectarea legislației muncii în vigoare. 

 

EG3. Solicitantul poate sa asigure conditii corespunzatoare pentru desfasurarea 

activitatilor din proiect ; 

Se va verifica ANEXA 5 - Declaraţia privind asigurarea capacității tehnice si Cererea 
de Finantare. 

 

EG4. Costurile proiectului se incadreaza in limita de rezonabilitate a preturilor. 

Se vor verifica informatiile din cererea de finantare, baza de date AFIR si ANEXA 8. 
 

EG5. Tematica cursurilor este adecvata nevoilor de instruire din teritoriu si tine cont 

de nivelul de instruire al cursantilor. 

Se va verifica incadrarea in ANEXA 2 – Nevoi de formare profesionala. 
 
Conditii de eligibilitate generale: 
 
 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

 
Se vor verifica: 

 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 profesionala a adulților (8559 – Alte forme de invatamant). 

- Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de 

activitate/activitățile specifice ale entității;  

 Pentru Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial:  

- Extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei 

circumscripție teritorială își are sediul;  
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- Documentele statutare inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de modificare, 

dacă este cazul;  

- Hotărârea judecătorească de înființare.  

- Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de 

activitate/activitățile specifice ale entității privind formarea profesională;  

 Persoane juridice de drept public:  

-Documente relevante privind înființarea instituției. 

 
 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării 

activităților specifice; 
Vor fi analizate situaţiile financiare pentru solicitant înregistrate la Administraţia 
Financiară – bilanţ – formularele 10 și 20 pentru anii ultimii trei ani fiscali. Se verifică 
faptul ca media cifrei de afaceri/ veniturilor pentru anii n, n-1 şi n-2 (unde este cazul) 
este cel puțin 50% din valoarea finanțării în cazul în care aplică individual sau 50% 
din valoarea activităților asumate de acesta prin Acordul de parteneriat în cazul în 
care aplică în parteneriat.În situația în care o entitate juridică, în calitate de solicitant 
sau partener în mai multe proiecte este selectată pentru implementarea mai multor 
proiecte, la nivelul AFIR va fi realizată o verificare a capacității financiare necesare 
implementării tuturor proiectelor.  
 

 Solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru 
resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului; 
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 15 persoane, respectiv maximum 28 persoane la 
activitățile de formare a fost respectat; 

 nr. de participanți: minimum 20 persoane la activitățile de informare a fost respectat; 

 durata minimă a activităților de formare/ informare a fost respectată (5 zile, 
respectiv 2 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 de la punctul 4.5, 
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; 
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 activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține. 
 
 

 Grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au 
domiciliul pe teritoriul GAL. 

 Se verifică dacă localitățile din care vor fi selectați participanții care vor beneficia de 
 serviciile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL. 
 
 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare? 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune că documente justificative: 

Declarație pe propria răspundere din cadrul cererii de finantare  
În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial se va verifică, 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. 
 
 

 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR?  

 

 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în din CF - Declaraţiile 

pe proprie răspundere ? 

 
 
Conditii de eligibilitate specifice fisei masurii 1/1C: 
 
Fata de conditiile de eligibilitate generale in care se impune participarea a minim 15 
persoane respectiv maximum 28 persoane la activitățile de formare, prin Fisa masurii 1/1C 
se va respecta astfel: 

 Daca grupul tinta al persoanelor participante la activitățile de formare este mai mic 
de 15, proiectul este neeligibil, iar durata unui curs va fi de minim 5 zile. Cursurile 
vor fi cursuri de initiere, specializare, perfectionare.Aceste cursuri nu sunt de 
calificare, doar se dobindesc competente noi. 

 
 
NU este permisă depunerea mai multor proiecte în cadrul aceleiași sesiuni de către un 
solicitant. 
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Dispoziții privind partenerii  

Solicitantul poate aplica în parteneriat cu: organizații juridice legal constituite – ca de 

exemplu ONG-uri, instituții publice, instituții private, etc. care au în obiectul de activitate 

activități specifice domeniului de formare profesională și/sau activitățile ce vor fi realizate 

conform Cererii de finanțare/Acordului de parteneriat. Parteneriatele constituite în baza 

Acordului de parteneriat (fără personalitate juridică) trebuie să prezinte ca documente 

justificative:  

‐ „Acord de parteneriat”, Anexa 3 – în care se specifică faptul că, înainte de semnarea 

contractului de finanțare acesta va fi autentificat.  

Beneficiarul va purta responsabilitatea finală în fața GAL pentru implementarea şi 

managementul proiectului.  

ATENŢIE! În cazul parteneriatelor: 

Liderul şi fiecare partener prin reprezentantul legal va prezenta o declaraţie de eligibilitate 

pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate solicitate. 

Modelul declaraţiei de eligibilitate pe proprie răspundere este prevăzut în Anexa 4 aferentă 

la prezentul ghid;  

 Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa 3 la prezentul ghid al solicitantului trebuie 
să conţină obligatoriu informaţiile solicitate.  

 Indiferent de numărul de parteneri declarat prin cererea de finanţare, dacă până la 
finalizarea implementării proiectului unul sau mai mulţi dintre parteneri se retrag, se 
va indica modul în care restul partenerilor preiau obligaţiile 
partenerului/partenerilor retraşi cu respectarea criteriilor de selecție; totodată, 
menţionăm că se poate înlocui partenerul retras cu altul, cu respectarea criteriilor de 
eligibilitate și selecție şi asumarea angajamentelor partenerului retras.  

 În bugetul proiectului şi în calendarul de activităţi vor trebui să se evidenţieze 
distinct cheltuielile, obligaţiile şi modul de împărţire a activităților.  
 

 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

 
Selecţia proiectelor în cadrul GAL Țara Beiușului, va fi realizată de către Comitetul de 
Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de 
Soluționare a Contestațiilor. 
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea 
de finanțare, a documentelor atașate acesteia și a anexelor la ghid solicitantului aferent 
Măsurii 1/1C. 
Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de 
verificare a criteriilor de selecție. 



 
                         

           

 
 

9 
 

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 
„Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de soluționare a contestațiilor” 
respectiv „Regulamentului de organizare ăi funcționare a comitatului de selecție ” al 
Asociației GAL Țara Beiușului,  afişat pe site-ul www.galtarabeiusului.ro  şi la sediul GAL. 
Procedura de evaluare şi selecţie este detaliatã în secţiune distinctã în Ghidul Solicitantului 
pentru măsura M1/1C;. 
 
 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, pe care trebuie sa le 

îndeplinească solicitantul: 

 
Pentru măsura M1/1C “Formare profesională” pragul minim este de 20 de puncte și 

reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

Verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe baza 
formularului anexa 13– Fişa de verificare a criteriilor de selectie pentru Masura 1/1C. 

 

Pentru măsura M1/1C “Formare profesională” pragul minim este de 20 de puncte și 

reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

 

 

Nr. 

Crt 
Criterii de selecție M1/1C Punctaj GAL 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Se acorda punctaj solicitantilor care instruiesc un numar mai mare de cursanti 

In cererea de finantare se propun indicatori de rezultat, obligatorii de 

indeplinit, cu privire la numarul de cursanti asumati / tipul de curs.  

 

 

 max. 60 puncte 

peste 40 - 60 puncte 

>=26 si <=40 - 50 puncte 

>=16 si <= 25 - 30 puncte 

< 15 - 0 puncte 

Documente verificate: 

- Cererea de finantare 

2. 

 

Se acorda punctaj pentru proiectele care prevad actiuni de formare profesionala care includ mai 

multe forme de dobindire a competentelor (activitati practice, demonstrative, cursuri)  

In cererea de finantare se propun cel putin doua forme diferite de  

http://www.galtarabeiusului.ro/
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CRITERII DE DEPARTAJARE 

 

Prioritate Descriere Indeplinire 

1 Proiectul prin care se instruiesc cei mai mulți cursanți 

La proiecte cu același punctaj vor avea prioritate proiectele prin care 

solicitantul isi asuma instruirea celor mai multi cursanti  

 

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

2 Regula “primul venit, primul servit” 

Cel care va înregistra primul proiectul și va fi declarat, de către GAL, 

eligibil, va avea intâietate. 

 

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

 

 

 

 

actiuni  de formare profesionala 

 

20 puncte 

Documente verificate: 

- Cererea de finantare 

3. 

 

 

 

 

 

Se acorda punctaj proiectelor care includ in tematica prezentata si aspecte de protectia mediului 

In cererea de finantare se propun cursuri privind formarea de 

competente auxiliare in domeniul protectiei mediului 
10 puncte 

Documente verificate: 

- Cererea de finantare 

4. 

 

 

 

 

 

Se acorda punctaj daca proiectul prezinta informatii legate de certificarea produselor locale - 

In cererea de finantare se propun sesiuni de instruire privind 

certificarea produselor locale prin scheme de calitate 

 

 

10 puncte 

Documente verificate: 

- Cererea de finantare 

TOTAL 100  
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Punctajul minim pentru această masură este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care nici un 

proiect nu poate intra la finanțare. 

 

Daca în urma evaluării, proiectul este sub punctajul minim aferent aceste măsuri va fi 

respins și nu va mai intra în procesul de selecție.  

 

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 

punctajul total acordat.  

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: 

Evaluarea proiectelor va respecta Procedura de evaluare și selecție publicată pe site-ul GAL 

Țara Beiușului www.galtarabeiusului.ro  în care este descris procesul de evaluare în vederea 

selecției proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor, în conformitate cu 

prevederile art. 34 alin. (3) lit.(b) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013. 

La nivelul GAL va funcționa un Comitet de Selecție a proiectelor și o Comisie de Soluționare 

a Contestațiilor a căror componență este stabilită prin SDL și aprobată de la GAL Țara 

Beiușului. 

 Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL vor respecta principiul de 

verificare “ 4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care 

completează şi un angajat care verifică. Toate fişele de verificare vor fi semnate numai de 

către angajaţii GAL, chiar dacă pentru efectuarea verificărilor aceştia au beneficiat de 

consultanţă sau suport tehnic extern.  

 

– Verificarea conformităţii se efectuează in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 

depunerea Cererii de finanţare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și 

acestea sunt solicitate de expertul GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a 

conformității va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la data inregistrarii proiectului. 

– Termenul de verificare a eligibilităţii şi selecţiei este de maximum 50 de zile pentru 

evaluare şi completarea Fișelor de verificare. 

– Pentru solicitarea de informații suplimentare care necesită clarificări pentru 

verificarea eligibilității solicitantul trebuie să trimită prin poştă informaţiile cerute în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data primirii fişei sau să le predea experţilor tehnici (evaluatori). 

 

http://www.galtarabeiusului.ro/
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După încheierea etapelor de verificare a conformității, eligibilității și criteriilor de 

selecție, a tuturor proiectelor depuse în cadrul apelului/sesiunii de proiecte, evaluatorii GAL 

vor intocmi un Raport de Evaluare,care va conține urmatoarele informatii: 

- denumirea măsurii; 

- numărul și data avizării apelului de selecție; 

- perioada apelului de selecție; 

- bugetul alocat apelului de selecție; 

- numele/denumirea solicitanților; 

- titlul proiectului; 

- punctajul proiectului; 

- numărul total de proiecte depuse si valoarea totala eligibila a acestora; 

- numarul de proiecte retrase; 

- numărul de proiecte neconforme; 

- numărul de proiecte neeligibile; 

- numărul de proiecte eligibile si valoarea totală eligibilă a acestora. 

Raportul  de Selecție  a cererilor  de  finanțare  va fi publicat  pe pagina de internet 

www.galtarabeiusului.ro , în termen de 3 zile lucrătoare de la întrunirea și aprobarea 

Raportului de Selecţie, GAL Țara Beiușului, va notifica solicitanţii asupra rezultatelor 

procesului de evaluare şi selecţie. 

 

Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării: 

 

– După încheierea procesului de evaluare şi selecţie Comitetul  de Selecţie va emite un 

Raport de Selecţie Intermediar/Final, în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

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

solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu 

de selecţie.  

– Raportul de Selecţie Intermediar/Final va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai 

Comitetului de Selecţie care au participat la evaluare, de catre reprezentantul CDRJ 

care participă ca observator la procesul de selecţie, va fi avizat de către 

reprezentantul legal sau altă persoană desemnată de Consiliul Director al asociației şi 

va avea ştampila GAL Țara Beiușului. 

http://www.galtarabeiusului.ro/
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– GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin 

publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar/Final şi 

prin afişarea la sediul GAL. Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de 

primire din partea solicitanților.  

– Notificările transmise solicitanţilor trebuie să conţină 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.  

– Beneficiarii care au fost notificaţi de faptul că proiectele lor au fost declarate 

neeligibile ori nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL. Contestațiile 

primite vor fi analizate de Comisia de Soluționare a Contestațiilor, în baza unei 

proceduri proprii interne aprobate de Adunarea Generală a GAL Țara Beiușului și 

postată pe pagina de internet.  

– După încheierea acestui proces, Comitetul de Selecție va întocmi Raportul de selecție 

Final, rezultat în urma soluționării contestațiilor,  publicat pe pagina web și afișat la 

sediul GAL.  

 

– GAL Țara Beiușului va publica Raportul de Selecţie final pe pagina de web proprie - 

www.galtarabeiusului.ro , cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării Raportului 

de Selecţie. 

– În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecţie, GAL Țara 

Beiușului, va notifica solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie, 

cu excepţia solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca urmare a aprobării raportului 

de selecţie intermediar.  

– Dacă nu există proiecte neeligibile, sau eligibile și neselectate și atunci când valoarea 

totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului 

de selecție respectiv, deoarece nu există condiții care sa conducă la contestarea 

rezultatului procesului de evaluare și selecție, GAL Țara Beiușului va exclude din flux 

etapa de raport intermediar și perioada de primire a contestațiilor și va elabora 

direct Raport de Selecție Final.  

 

– Cererile de finanţare neeligibile/neselectate vor fi păstrate în sistem încă max. 60 de 

zile, urmând ca originalele acestora să fie returnate solicitanţilor, GAL Țara Beiușului 

asigurându-se că deţine o copie letrica si un CD ale cererilor de finanţare respective, 

pentru eventuale verificări ulterioare. 

http://www.galtarabeiusului.ro/
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– În max. 15 zile lucratoare, de la publicarea Raportului final de selecție, cererile de 

finanțare selectate, care corespund obiectivelor din SDL, se vor depune la AFIR în 

vederea verificării de conformitate și eligibilitate.  

 

Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor  

 

 Comitetul de Selecție reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind 

selectarea proiectelor depuse prin intermediul Măsurilor de finanțare cuprinse în 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Țara Beiușului, în conformitate cu prevederile 

Capitolului XI  - Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL,  din 

Strategia de Dezvoltare Locală aprobată de MADR. 

 Comisia de Soluționare a Contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu 

responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate în legătură cu rezultatele 

procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse pentru finanţare prin intermediul 

Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Beiușului. 

 Comitetul de Selecţie şi Comisia de Soluționare a Contestaţiilor sunt organizate şi 

funcţionează în conformitate cu prevederile regulamentelor de organizare şi 

funcţionare.  

 Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor se 

desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a 

GAL Țara Beiușului. 

 Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea 

activităţilor de control şi monitorizare, la întrunirile Comitetului de Selecție a Proiectelor 

va participa şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel 

judeţean/regional din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţeană. 

 Secretariatul ședințelor Comitetului de Selecție a Proiectelor este asigurat de grupul 

de lucru constituit la nivelul GAL Țara Beiușului, prin manager și personalul tehnic 

(experți tehnici/evaluatori proiecte). 

 Grupul de lucru întocmește toate documentele  suport ale întrunirilor Comitetului de 

Selecție și le pune la dispoziția membrilor acestuia pentru analiză, evaluare și aprobare: 

fișele de verificare a conformității/eligibilității/selecției/vizitei pe teren a proiectelor 

supuse aprobării Comitetului de Selecție, Raportul de selecție intermediar și/sau final, 

Declarațiile privind evitarea conflictului de interese pentru membrii Comitetului de 

selecție și experții evaluatori ș.a. documente, după caz. 

 

 Selecția proiectelor se face aplicând: 
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 a. regula dublului cvorum, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în 

 momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% dintre parteneri, din care peste 51% 

să  fie din mediul privat și societatea civilă. 

 b. precizările din PNDR ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar 

organizațiile din mediul urban (daca va fi cazul) să reprezinte mai puțin de 25%. 

 

 Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie.  

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, pentru toate măsurile finanțate prin SDL GAL 

Țara Beiușului departajarea acestora se face în funcţie de:  

        - proiectul prin care se instruiesc cei mai mulți cursanți 

- regula “primul venit, primul servit”. 

 

După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, 

secretariatul Comitetului de Selecţie întocmeşte Procesul verbal al ședinței/întrunirii, 

care este semnată de preşedinte, membrii și reprezentantul CDRJ.  

 

 Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul final de selecție. 

Acesta va fi semnat și aprobat de către toți membrii Comitetului de Selecție prezenți la 

întrunire, specificându-se apartenența la mediul privat, societate civila sau public și 

avizat de către reprezentantul legal al GAL Țara Beiușului în relația contractuală cu AFIR, 

în vederea publicării pe site-ul GAL Țara Beiușului: www.galtarabeiusuluiro  

 

Componenţa Comitetului de Selecție aprobat prin SDL GAL Țara Beiușului 

 

  Tabel cu componența Comitetului de Selecție: 

 

PARTENERI PUBLICI  0% 

   

PARTENERI PRIVATII  - 85.71 %  

PARTENER FUNCTIA IN CS TIP/OBSERVATII 

SC EXPLOALIS SRL PRESEDINTELE 
COMITETULUI DE 
SELECTIE 

CAEN: 0220 – Exploatarea forestiera; 

SC OCTAVET SRL MEMBRU CAEN: 7500 – Activitati veterinare; 

PFA BELEAG MIRCEA 
FLORIN 

MEMBRU CAEN: 0150 - Activitati in ferme mixte 

(cultura vegetala combinata cu cresterea 

http://www.galtarabeiusuluiro/
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animalelor); 

PFA TRIPON ANCA MEMBRU CAEN: 0150 - Activitati in ferme mixte 
(cultura vegetala combinata cu cresterea 
animalelor); 

SC UTATRANS SRL MEMBRU CAEN: 4941 – Transporturi rutiere de 
marfuri; 

SC CLAUDIU TRANS 
SRL 

MEMBRU CAEN: 4759 Comert cu amanuntul al 
mobilei, al articolelor de iluminat si al 
articolelor de uznic, in magazine 
specializate. 

SOCIETATE CIVILA- 14.29 % 

PARTENER FUNCTIA IN CS TIP/OBSERVATII 

ASOCIATIA URBARIALA 
SANMARTIN DE BEIUS 

MEMBRU Scopul asociatiei este administrarea si 
exploatarea terenurilor forestiere si a 
pasunilor urbariale– NU ARE COD CAEN; 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5 %) -0% 

PARTENER FUNCTIA IN CS TIP/OBSERVATII 

 

 

 Tabel cu membrii supleanti: 
 

 

Membrii Comitetului 
de Selectie 

Membrii supleanti Cod CAEN –Activitati membrii supleanti 

SC EXPLOALIS SRL 
(presedinte) 

PFA CABAU FLOARE  Cod CAEN: 5610–Restaurante; 

SC OCTAVET SRL ILE VIOREL 

CONSTRUCT SRL  

Cod CAEN: 4399 – Alte lucrari speciale de 

constructii; 

PFA BELEAG MIRCEA 
FLORIN 

PFA VAIDA MARIANA Cod CAEN: 0150 - Activitati in ferme mixte 

(cultura vegetala combinata cu cresterea 

animalelor); 

PFA TRIPON ANCA II MARGE CORNELIA 

ANGELA- MAIA  

Cod CAEN: 0220 – Exploatarea forestiera; 

SC UTATRANS SRL SC TRIPONOS SRL  Cod CAEN: 4120 - Lucrari de constructie a 

cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

SC CLAUDIU TRANS 
SRL 

ASOCIATIA 

URBARIALA 

FENERISANA 

Scopul asociatiei este administrarea si 

exploatarea terenurilor forestiere si a 

pasunilor urbariale – NU ARE COD CAEN; 

ASOCIATIA URBARIALA ASOCIATIA Scopul asociatiei este administrarea si 
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SANMARTIN DE BEIUS URBARIALA PETRANI exploatarea terenurilor forestiere si a 

pasunilor urbariale – NU ARE COD CAEN; 

 

Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 

depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor 

 În baza Raportul de Selecţie Intermediar, în ziua publicării pe site-ul GAL Țara 

Beiușului, Asociația notifică aplicanţii cu privire la rezultatul evaluării/selectării 

proiectului şi la modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanți nemulţumiţi 

de rezultatul evaluării/selectării proiectului. 

 Contestațiile pot fi depuse în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării,  la sediul GAL Țara Beiușului din sat Remetea, Comuna Remetea, Nr. 334, Jud. 

Bihor, personal/posta/curier, unde se înregistrează și de unde vor fi direcționate spre 

soluționare catre Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul GAL Țara 

Beiușului. 

Atentie!  Daca contestațiile sunt trimise prin poștă sau curier, data expedierii va fi cel 

târziu a 5-a zi lucrătoare de la primirea notificării. 

 Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele 

solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea/ criteriile de selecție a 

proiectului depus (valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea 

sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiară dominantă, 

punctajul obţinut). 

 Decizia privind rezultatul unei contestații se ia aplicând regula de „dublu cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie 

prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Soluționare a Contestațiilor, din care 

peste 51% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban 

reprezentând mai puțin de 25% (daca e cazul). 

 După întocmirea și publicarea raportului de contestaţie pe site-ul 

www.galtarabeiusului.ro, cel târziu în ziua următoare aprobării lui se notifică solicitanţii 

asupra rezultatului contestației, în scris, prin email cu confirmare de primire.  

 

Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor 

 

 Raportul de contestaţii este întocmit de secretarul Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor, semnat de președinte și de membrii și avizat de reprezentantul legal al 
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GAL Țara Beiușului în relația contractuală cu AFIR.  În urma instrumentării contestaţiilor, 

Comisia de Contestaţii poate adopta următoarele soluţii: admis sau respins. Daca 

soluția propusa în urma reevaluării/reselectarii proiectului contestat diferă de cea din 

Raportul de Selecție, soluţia finală este cea dată de Comisia de Contestaţii. 

 Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 10 zile 

calendaristice de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, şi poate fi 

prelungit cu înca maxim 5 zile lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor 

analizează contestaţii depuse pe două sau pe mai multe măsuri sau dacă numărul de 

contestaţii depuse pe o măsura este mare.  

 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ  Țara Beiușului 

Sediu: com. Remetea, sat Remetea, nr. 334, jud. Bihor 

Tel: 0740 668 683 

email: gal.tarabeiusului@yahoo.com  

Site:    www.galtarabeiusului.ro  . 

 

ANEXE:  

 Anexa 1  – Cerere de finantare M1/1C Formare profesionala 

 Anexa 2  – Tematica formarii (nevoi)  

 Anexa 3  –  Acord parteneriat  

 Anexa 4  –  Declaratie de eligibilitate  

 Anexa 5  –  Declaratie capacitate tehnica  

 Anexa 6  –  Declaratie specimen semnatura  

 Anexa 7  –  Declarație audit 

 Anexa 8  – Plafoane cheltuieli 

 Anexa 9  – Declaratie de raportare catre GAL  

 Anexa 10 – Fisa masurii 1/1C 

 Anexa 11 – Fișa de verificare a conformității  

 Anexa 12 – Fișa de eligibilitate 

mailto:gal.tarabeiusului@yahoo.com
http://www.galtarabeiusului.ro/
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 Anexa 13 – Fișa de verificare a criteriilor de selecție 

 Anexa 14 – Declaratie de prelucrare a datelor personale 

 Anexa 15 – Declaratie de raportare catre GAL 

 Anexa 16 – Model declarative inregistrare in Registrul debitorilor 

 Anexa 17 – Declaratie privind personalul calificat 

 

 

 

 

 


