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Data publicării: 15/03/2013                 Nr. 316/14.03.2013  

Data lansării sesiunii:15/03/2013 

Numărul de referintă al sesiunii cererii proiecte : 2 

 

 

ANUNŢ LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU 

 

MĂSURA 411.11 

Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunostinţe 

  

Asociatia Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus anunță lansarea apelului de selecție astazi, 15.03.2013, pentru Măsura 411.11- 

Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunostinţe 

 1. Proiectele se vor depune in perioada 15.03.2013-25.04.2013, un dosar original şi 2(două) dosare în copie, la sediul Asociatiei Grupul de Acțiune Locală 

(GAL) Valea Siretului de Sus din Comuna Vorona judeţul Botoşani, zilnic, de luni până vineri, in intervalul orar 8.00-17.00. Data limită de depunere 

25.04.2013, orele 15.00. In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanţare trebuie implementat in teritoriu GAL Valea Siretului de Sus. Aria 

geografică a teritoriului cuprinde comunele: Tudora, Vorona, Corni, Vlădeni, Curteşti, Cristeşti, Băluseni, Coşula si oraşul Liteni (judeţul Suceava). 

2. Fondurile disponibile pentru Măsura 411.11 Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunostinţe  sunt in valoare de 80.000 euro. Această 

măsură are  ca obiectiv general facilitarea transformării și modernizării economiei rurale pentru a deveni mai competitivă și pentru a contribui la creșterea 

economică din teritoriu. 

3. Componenţa Comitetului de Selecţie. Evaluarea proiectelor va fi realizată de un comitet de selecţie compus din 5 membrii (din spatiul rural), după cum 

urmează: 2 membrii din sectorul public al parteneriatului , 3 membrii din sectorul privat al partenerului. 

4. Modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie este prezentat in continuare: Rezultatul procesului de selecţie preliminar va fi publicat la sediul GAL 

Valea Siretului de Sus şi pe site-ul www.valeasiretuluidesus.ro. In termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea raportului preliminar se vor transmite 

solicitanţilor de finanţare notificări cu privire la selectarea/neselectarea proiectelor depuse. 

Solicitanţii care au fost notificaţi de către GAL Valea Siretului de Sus că proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune contestaţii la sediul GAL din 

comuna Vorona judeţul Botoşani, in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. 

Contestaţiile depuse vor fi soluţionate de o Comisie de Contestaţii, membrii acesteia fiind diferiţi de cei existenţi in Comitetul de Selecţie a proiectelor. 

Publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se va face la sediul GAL si pe site-ul www.valeasiretuluidesus.ro. 

 5. Publicarea Raportului Final de Selecţie (după soluţionarea contestaţiilor) se va face la sediul GAL si pe site-ul www.valeasiretuluidesus.ro   

http://www.valeasiretuluidesus.ro/
http://www.valeasiretuluidesus.ro/
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6. Solicitanţii vor folosi Ghidul Solicitantului  aferent Măsurii 411.11 disponibil pe site-ul Asociaţiei www.valeasiretuluidesus.ro . Solicitantul trebuie să 

indeplinească cerinţele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului pentru Măsura 411.11. 

 7. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odata cu depunerea proiectului sunt prezentate in Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 

411.11. 

 Odată cu depunerea proiectului,solicitantul trebuie să depună următoarele documente pentru intocmirea Cererii de finanţare: 

ATENTIE! 

Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii cererii de finantare, termenul de valabilitate al acestora fiind in conformitate cu legislatia in vigoare si se 

vor prezenta in copie sau in original, dupa cum urmeaza: 

 

1. Pentru societăți comerciale înființate in baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată: 

a) Documentele statutare, inclusiv actele adiționale, dacă există - copie; 

b) Certificatul de înregistrare fiscală/CUI - copie; 

c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului care să ateste că organizația nu este în stare de insolvență sau pe cale de 

lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, 

nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situații, sau nu este în orice situație analogă provenind dintr-o procedură similară 

prevăzută în legislația si reglementările naționale în vigoare - original; 

d) Bilanțul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiați. Bilanțul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 "Capitaluri" si formular 02 

"Rezultat patrimonial". Bilanțul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcționează, trebuie să fie 

vizibil numărul de înregistrare si antetuI cu datele de identificare complete - copie; 

e) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.673/2009 pentru modificarea 

Ordinului ministrului finanțelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru 

persoane juridice si fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum si a modelului si conținutului acestora – copie; 

f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administrației si internelor si ministrului 

finanțelor publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si 

urmărirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale - copie.  

2. Pentru organizații non-profit înființate în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare: 

a) Documentele statutare inclusiv actele adiționale si hotărârile judecătoresti de modificare, dacă este cazul - copie;  

b) Hotărârea Judecătorească de înființare - copie; 

c) Extras actualizat din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sau certificat emis de Judecătorie sau Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare 
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al organizației dumneavoastră si situația juridică a organizației - copie; 

d) Bilanțul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiați. Bilanțul contabil trebuie să cuprindă: Formular 01 "Capitaluri" si Formular 

02 "Rezultat patrimonial". Bilanțul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcȚionează, trebuie să 

fie vizibil numărul de înregistrare si antetul cu datele de identificare complete - copie; 

e) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanȚelor publice nr.673/2009 pentru modificarea 

Ordinului ministrului finanȚelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru 

persoane juridice si fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum si a modelului si conținutului acestora - copie; 

f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraȚiei si internelor si ministrului 

finanțelor publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si 

urmărirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale - copie.  

 

 

      8.Procedura de selectie aplicată de Comitetul de Selecţie al Asociatiei Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus. Criteriile de                     

 selecţie si punctajul aferent Măsurii 411.11 sunt următoarele: 

 

 
 

Nr. crt. 

CRITERII DE SELECȚIE 
 

Punctaj 
 
 

Pondere din totalul 
punctajului (criterii 

Măsura+criterii GAL) 

I. CRITERII DE SELECȚIE aferente Masurii 111 Maxim 100 80% 

1. Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect  
Proiectul definește clar grupul țintă inclus în proiect. Obiectivele și activitățile proiectului 
sunt corelate cu nevoile identificate și contribuie la satisfacerea acestora. 

10   

2. Valoarea adăugată a proiectului  
Proiectul propune noi modalități/soluții personalizate pentru a răspunde nevoilor 
identificate ale grupului țintă, sau noi modalități de utilizare a instrumentelor existente; 
proiectul demonstrează cum contribuie la susținerea dezvoltării teritoriului Asociației 

10   
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Nr. crt. 

CRITERII DE SELECȚIE 
 

Punctaj 
 
 

Pondere din totalul 
punctajului (criterii 

Măsura+criterii GAL) 

Grupul de Actiune Locala(GAL) Valea Siretului de Sus. 

3. Indicatorii proiectului  
Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor corespunzători Măsurii 111 din 
strategia de dezvoltare a teritoriului Asociației Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea 
Siretului de Sus. Pentru obținerea punctajului maxim numărul de beneficiari ai proiectului va 
fi structurat conform indicatorilor de monitorizare și evaluare stabiliti in strategie. 

10   

4. Metodologie 
Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităților propuse pentru realizarea 
obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a resurseloralocate pentru proiect în 
vederea obținerii rezultatelor asumate. 

10   

5. Proiectul se realizează în parteneriat cu organizații și instituții  
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza contractului de parteneriat și a cererii de 
finanțare în care se prezintă rolurile și responsabilitățile fiecărui partener. 

10   

6. Planificarea activităților  
Activitățile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic si sunt realiste; activitățile 
proiectului contribuie la atingerea rezultatelor si la realizarea obiectivelor propuse; 
claritatea si fezabilitatea planului de acțiune al proiectului. 

20   

7. Calificări și experiență  
Este prezentată echipa de proiect, inclusiv lista de experți pe termen și aceasta este 
adecvată, din punct de vedere al experienței,calificărilor,competențelor si abilităților pentru 
managementul si realizarea activităților proiectului; este descrisă clar o distribuire eficientă 
a responsabilităților în cadrul echipei de implementare. 

10   

8. Resurse alocate  
Sunt descrise clar si identificate corect în raport cu obiectivele proiectului; resursele 
prevăzute contribuie la obținerea rezultatelor proiectului; resursele prevăzute sunt 

10   
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Nr. crt. 

CRITERII DE SELECȚIE 
 

Punctaj 
 
 

Pondere din totalul 
punctajului (criterii 

Măsura+criterii GAL) 

suficiente, sunt specificate locația/locațiile pentru desfăsurarea activităților prevăzute în 
proiect, dotările si echipamentele existente; este prezentata succint lista achizițiilor 
previzionate a fi realizate în cadrul proiectului. 

9. Bugetul proiectului  
Proiectul prezintă clar rezultatele asteptate în raport cu resursele utilizate, bugetul 
proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros.  

10   

II. Criterii de selecție locală GAL 100 20% 

1. Criterii cantitative Maxim 60  

 1.1Număr de participanți la activități de formare 
- minim 120 de persoane din care: 

o min 24 persoane participanti la modulul de protecție a mediului 

o min. 24 tineri sub 40 ani eligibili Măsura 112 

o min. 71 persoane eligibile Măsura 141 

o min. 18 participanți la modulul de formare în domeniul noii tehnologii 

informaționale, introducerea de inovații 

o min. 96 de participanți la modulul de formare  

Max. 30 
5 
5 
 

5 
5 
5 
 
 

5 

 

 1.2Număr de participanți la activități de infomare  
- minim 200 de participanti din care: 

o min 100 tineri sub 40 de ani 

o min 24 femei 

o min 98 activi in agricultură 

Max. 30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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Nr. crt. 

CRITERII DE SELECȚIE 
 

Punctaj 
 
 

Pondere din totalul 
punctajului (criterii 

Măsura+criterii GAL) 
o min. 10 activi în industria alimentară 

o min.12 activi în sivicultură 

2. Criterii calitative Maxim 40  

 2.1Relevanţa pentru atingerea priorităților GAL 
2.2Impactul socio-economic 

20 
20 

 

 

 !!! Punctaj minim pentru calificare finațare:  

- mimin 50 puncte Criteriul de selecție I (Criterii De Selecție aferente Masurii 111 

și 

- minim 50 puncte Criteriul de selecție II (Criterii de selecție locală GAL) 

 

Criterii de departajare a proiectelor cu puntaj egal: 

- În cazul în care există cereri de finantare cu punctaj egal, selecţia se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut la Criteriul de selecție 

II (Criterii de selecție locală GAL). 

- În situația în care există cereri de finantare cu punctaj egal și la criteriul de selcție II, selecţia se va face în ordinea descrescătoare a valorii eligibile 

a acestora, exprimată în euro. 

- În functie de sistemul de punctaj stabilit, se efectueaza evaluarea criteriilor de selecţie pentru toate Cererile de finantare eligibile prin acordarea 

unui număr de puncte si se calculeaza scorul atribuit fiecarui proiect. 
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9. Pentru informații suplimentare, Asociatia Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus vă pune la dispozitie un birou de relații cu 

publicul deschis de luni până vineri , de la 8.00-17.00, la sediul Asociatiei Grupul de Acțiune Locală (GAL)  Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, 

județul Botoșani.. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/588.743, e-mail: valeasiretuluidesus@gmail.com. Variantele   pe suport tipărit a informatiilor 

detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  GAL. 


