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ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 

POIANA-VLADICAI 
CIF 36032089,  Sediu: Comuna Tomesti, Sat Tomesti, județul  Iasi, 

tel.:0799875715; 
e-mail: galpoianavladicai@g-mail.com 

 

Data publicării: 30.03.2020 

Sesiunea nr. 6, Apelul de Selecție nr. 1/M 1.1/1C  

Data lansării apelului de selecție: 30.03.2020     Data limită de depunere a proiectelor: 30.04.2020  

Proiectele se depun la sediul GAL comuna Tomesti , Sat Tomesti,  Județul Iași,  de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 – 15:30. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 30.04.2020, ora 15:30 

       

    Pentru această măsură pragul  minim este de 30 de puncte. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 1.1/1C „Crearea unei baze de cunoștințe prin informare și formare” sunt de maximum 17.982,59  euro. 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.  

Valoarea eligibila aferenta unui proiect poate fi cuprinsa intre 5.000 si 15.000 euro (suma nerambursabila) . 

 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%. 

Beneficiari eligibili:  

➢  Beneficiari direcți: Entități publice sau private (inclusiv ONG) care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.  

➢ Beneficiari indirecți: Persoane care activează în domeniul agricol din teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI. 

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în ultima versiune a Ghidului 

Solicitantului aferent acestei măsuri. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală POIANA-VLADICAI anunță lansarea în perioada 30 martie – 30 aprilie 2020 a apelului de selecție 

pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 1.1/1C „Crearea unei baze de cunoștințe prin informare și formare” din Strategia de 

Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală POIANA-VLADICAI 2014-2020 
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• Solicitantul are prevăzut în obiectul lui de activitate formarea profesională, informarea şi difuzarea de cunoștințe, ca 

activități principale sau secundare, conform legislației naționale în vigoare; 

• Solicitantul dispune de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune propus in proiect, furnizorul de 

formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte, va prezenta diplome, certificate, referinte, atestate ca 

formator, emise conform legislatiei nationale in vigoare, expertilor specializati in fiecare domeniu, acordul scris, al 

fiecarui expert pentru participarea la serviciul de formare, CV-ul fiecarui expert), propriu sau cooptat;  

•  Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în vigoare în România;  

• Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesională;  

• Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităților specifice de formare;  

• Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  

• Solicitantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale către 

bugetul de stat;  

• În situația de excepție, când ofertantul este selectat prin procedură de achiziție publică este necesar ca acesta să 

îndeplinească condițiile prevăzute de legislația specifică, în vigoare.  

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală a teritoriului GAL POIANA VLĂDICĂI; 

• Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL Poiana Vladicai; Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare 

profesională, informare, organizare evenimente etc.), cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara 

teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. Serviciile de 

formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe 

acestuia/acestora; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate 

acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului; 

mailto:galpoianavladicai@g-mail.com


 

3 

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 

POIANA-VLADICAI 
CIF 36032089,  Sediu: Comuna Tomesti, Sat Tomesti, județul  Iasi, 

tel.:0799875715; 
e-mail: galpoianavladicai@g-mail.com 

• Prin proiectele propuse se va avea în vedere includerea cu prioritate în grupul țintă a  beneficiarilor de fonduri prin 

proiectele finanțate prin GAL, respectiv Măsurile 2.1 și 2.2 

• În cadrul acțiunilor propuse se va avea în vedere diseminarea informațiilor privind obiectivele transversale mediu, 

climă și/sau inovare prezentate în SDL; 

 

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

site-ul GAL www.galpoianavladicai.ro. 

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt: 

 

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 nerambursabilă.  

3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, 

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

4. 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.  

5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice.  
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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.  

  

6. 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).  

7. 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.  

8. Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar*:  
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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%.  

9. 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.  

10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.  

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

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 
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11.Extrasul din strategie, care confirmă  că investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală a Asociației GAL 

,,Poiana Vladicai” 

12.Acord de parteneriat 

13.Metodologie selecție a grupului țintă, identificarea nevoilor de instruire și adaptarea tematicii 

14. Alte documente justificative, după caz. 

 

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

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

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

 

Nr.crt. CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

1. Calificări și experiență a furnizorului de formare Maxim 10 p 

Este prezentată echipa de proiect, inclusiv lista de experti pe 

termen mediu si scurt, aceasta este adecvată, din punct de 

vedere al experientei, calificărilor, competentelor si 

abilitătilor pentru 

managementul si realizarea activitătilor proiectului; este 

descrisă clar o distribuire eficientă a responsabilitătilor în 

cadrul echipei de implementare; există experientă anterioară 

de lucru 

10p 

 

 

 

 

2. Metodologie– planificarea detaliata a activităților Maxim 10 p 
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Proiectul prezintă clar modul de implementare a activitătilor 

propuse pentru realizarea obiectivelor; este prezentat clar 

modul de organizare a resurselor alocate pentru proiect în 

vederea obtinerii rezultatelor asumate; este descris clar modul 

în care se asigură monitorizarea implementării proiectului . 

Planificarea activitătilor 

Activitătile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic si 

sunt realiste; activitătile proiectului contribuie la atingerea 

rezultatelor si la realizarea obiectivelor propuse; claritatea si 

fezabilitatea planului de actiune al proiectului 

 

3. Resurse alocate (Oferta financiara); Maxim 10 p 

Sunt descrise clar si identificate corect în raport cu obiectivele 

proiectului; resursele prevăzute contribuie la obtinerea 

rezultatelor proiectului; resursele prevăzute sunt suficiente, 

sunt specificate locatia/locatiile pentru desfăsurarea 

activitătilor prevăzute în proiect, dotările si echipamente le 

existente; este prezentata succint lista achizitiilor previzionate 

a fi realizate în cadrul proiectului 

 

4. Susținerea activității cu resurse financiare proprii până la 

rambusarea cheltuielilor eligibile 

Maxim 10p 
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5. Proiectul propune instruirea/formarea a cel putin 10 

persoane; 

 

Maxim 30 p 

Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor 

corespunzători măsurii 1.1  din strategia de dezvoltare a 

teritoriului Gal Poiana Vladicai. 

Pentru obtinerea punctajului maxim numărul de beneficiari ai 

proiectului va fi de minim 10 , structurat conform indicatorilor 

de monitorizare mentionati in măsura 1.1. 

 

6. Experienta similara din partea solicitantului in activitatea de 

training in domeniile de interes ale GAL (portofoliu de cursuri 
similare in ultimii 3-6 ani); 

Maxim 10 p 

6.1 Proiectul cuprinde în descrierea metodologiei de instruire 

toţi trainerii implicaţi în activitatea de formare profesională 

care: 

a. Au desfășurat activitate didactică de min. 3 ani sau au 

susţinut 

anterior ca traineri minimum 12 cursuri în cadrul unor 

proiecte de formare profesională și/sau contracte de formare 

profesională. 

10p 

 

 

 

 

5p 
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b. Au desfășurat activitate didactică de min. 1 an sau au susţinut 

anterior ca traineri minimum 4 cursuri în cadrul unor proiecte 

de formare profesională și/sau contracte de formare 

profesională. 

6.2. Curricula identifică și dezvoltă concepte specifice 
domeniului de instruire, reflectate în exemple practice 

7. Durata de implementare. Maxim 10p 

7.1. Proiectul are durata de implementare de: 

a. Maximum 75% din durata maximă de implementare stabilită 

pentru un proiect 

b. Peste 75% și până la maximum 90% din durata maximă de 

implementare stabilită pentru un proiect 

10p 

 

5p 

8. Parteneriate cu alte organizatii si institutii cu experienta in 

domeniul de instruire vizat de proiect 

Maxim 10 p 
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8.1 Proiectul este depus în parteneriat din care fac parte și o 

asociaţie reprezentativă pentru unul dintre sectoarele 

naţionale din care face parte grupul ţintă,o instituţie de 

învăţământ și un institut de cercetare. 

8.2. Proiectul este depus în parteneriat din care fac parte și o 

asociaţie reprezentativă pentru unul dintre sectoarele 

naţionale din care face parte grupul ţintă și o instituţie de 

învăţământ sau un institut de cercetare. 

10p 

 

 

5p 

 

 

 

 

 

TOTAL PUNCTAJ 100p 

 

Pragul minim de punctaj este de 30 puncte. 

 

    

 
 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației G.A.L. POIANA VLADICAI 

 

La nivelul Asociației G.A.L.  selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție format din minimum 7 membri GAL. 
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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.galpoianavladicai.ro). După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții  au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor 

putea fi depuse la GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.galpoianavladicai.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 la sediile primăriilor partenere 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 august 2020.  

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri. 

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pe site-ul 

www.galpoianavladicai.ro 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon tel .:0799875715; e-mail: galpoianavladicai@g-mail.com 
adresa: comuna Tomesti , Sat Tomesti,  Județul Iași. 
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