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APEL DE SELECTIE 

 

Grupul de Asociația Grup de Acțiune Locală 

Dobrogea Sud – Vest lanseaza Apelul de selectie proiecte pe anul 2017 pentru 

Masura M1 „SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN INFRASTRUCTURA NECESARA 

PENTRU FORMAREA PROFESIONALA SI DOBANDIREA DE COMPETENTE 

SPECIFICE IN AGRICULTURA” Sesiunea Nr.1 

IN PERIOADA NOIEMBRIE 2017 - IANUARIE 2018 

 

Data lansarii apelului de selectie: 29.11.2017   

Data limita de depunere a proiectelor: 31.01.2018  

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:  

Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39, Comuna Adamclisi, Judetul Constanta în intervalul 

08:00- 16:00. Se vor depune 1  exemplar original, 2 exemplare copie, 1 exemplar pe suport 

CD (conform cu originalul); 

Fondul disponibil pentru aceasta sesiune:  

Fondurile publice (contributia FEADR si nationala) disponibile pentru Masura M1 in aceasta 

sesiune sunt de 52.776 euro. 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect 

este de:              40.000 euro 

Valoarea totala maxima eligibila a unui proiect poate fi de: 40.000 euro 

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi: de 100 % din totalul cheltuielilor eligibile, 

fara a depasi plafonul maxim alocat pentru fiecare beneficiar 

 



 
Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii (versiune 

editabila) se va regasi pe site-ul www.galdobrogeasv.ro 

DATA SI MODUL de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea 

solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie). 

Dupa incheierea primei etape de verificare si selectie a proiectelor, GAL Dobrogea 

Sud – Vest va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selectie Intermediar si il va afisa  

la sediul GAL-ului si sediile unitatilor administrativ-teritoriale ale localitatilor de pe teritoriul 

GAL.  

GAL Dobrogea Sud – Vest va transmite solicitantilor notificari asupra rezultatului 

evaluarii si selectiei; transmiterea se realizeaza cu confirmare de primire sau vor fi predate 

personal - cu semnatura de primire din partea reprezentantului legal al potentialului 

beneficiar. 

Notificarile transmise solicitantilor vor contine motivele pentru care proiectele nu au 

fost eligibile si / sau selectate – se vor mentiona criteriile de eligibilitate care nu au fost 

indeplinite sau punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie - precum si perioada de 

depunere si solutionare a contestatiilor. Contestatiile primite vor fi analizate de GAL in baza 

unei proceduri interne proprii. 

Solicitantii ale caror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile 

si neselectate, pot depune contestatii la sediul GAL Dobrogea Sud – Vest in maximum 5 zile 

lucratoare de la data primirii notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la data 

publicarii Raportului de Selectie Intermediar pe pagina de web a GAL. 

Contestatiile primite vor fi analizate de GAL Dobrogea Sud – Vest in baza unei 

proceduri interne proprii (Regulament de functionare Comitet de Selectie si Comisie de 

Contestatii). 

Dupa incheierea procesului de solutionare a contestatiilor (daca este cazul), in termen 

de 5 zile Comitetul de Selectie va intocmi un Raport de selectie final in care vor fi inscrise 

proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate si se va publica pe 

pagina www.galdobrogeasv.ro si va instiinta asupra rezultatelor procesului de evaluare si 

selectie. 

 

 

http://www.galdobrogeasv.ro/
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DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE  

1.  Adresa de înaintare – Anexa 6; 

2.1 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului; 

Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare, 

dacă este cazul (copie, cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată de reprezentantul 

legal al solicitantului, pe fiecare pagină); 

2.2 Cod Unic de Inregistrare al societatii; 

2.3 Orice alt document emis de către autorităţi / entităţi competente cu valoare probatorie 

care atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat cu / fără  scop  

patrimonial  constituită  în conformitate  cu legislaţia  în vigoare  în România; 

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

activitate/activitățile specifice ale entității privind formarea profesională/activități propuse a fi 

realizate prin proiect. 

2.5 Hotărârea   judecătorească   de   înfiinţare   (copie,   cu   menţiunea   „conform   cu 

originalul”, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină) - 

persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial 

2.6 Extras actualizat din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sau certificat emis de 

Judecătorie  sau  Tribunal,  care  să  ateste  numărul  de  înregistrare  al  persoanei juridice şi 

situaţia juridică a acesteia (original sau copie legalizată) - persoanelor juridice de drept 

privat fara scop patrimonial 

2.7 Certificat de Inregistrare Fiscala - persoanelor juridice de drept privat fara scop 

patrimonial 

2.8 Actul de înființare  al instituţiei  cu mențiunea  „conform  cu originalul”,  semnat şi 

ştampilat de către reprezentantul legal al instituției.   Alte  documente  relevante  cu  

valoare  probatorie  din  care  să reiasă  obiectul  de activitate / activităţile  specifice ale 

entităţii - persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial 

2.9 Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare, 

dacă este cazul - persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial 

2.10 Orice alt document emis de către autorităţi / entităţi competente cu valoare probatorie 

care atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat cu / fără  scop  



 
patrimonial  constituită  în conformitate  cu legislaţia  în vigoare  în România - persoanelor 

juridice de drept privat fara scop patrimonial 

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

desfășurate de fiecare expert formator propus; 

3.2 Copie dupa diploma de licenta a fiecarui expert formator; 

3.3 Certificat de formator / adeverinta, cu mentiunea “conform cu originalul” prin care se 

dovedeste ca profeseaza intr-o functie didactica la nivelul invatamantului liceal, vocational, 

profesional si etnic sau adeverinta prin care se dovedeste ca este cadru didactic la nivelul 

invatamantului superior – asistent / lector / conferentiar / profesor universitar si care sa 

ateste vechimea in munca si disciplinele predate pentru cadrele didactice; 

3.4 CV - uri care prezintă semnătura și numele în clar ale formatorilor și ale cadrelor 

didactice din care să reiasă experiența similară; 

3.5 Adeverință / certificat / orice alt tip de document asimilat, cu mențiunea „conform cu 

originalul”, care să ateste participarea experților formatori, la cel putin 5 respectiv 2 cursuri 

in cadrul unor proiecte de formare profesionala si/sau contracte de formare profesioanala 

pentru domeniul/domeniile de formare profesionala pe care aplicat/aplicate; 

3.6 Declaratii de disponibilitate pentru toti expertii formatori implicate in proiect; 

4.1 Lista  principalelor  prestări  de  servicii  sau  activități  de  formare  profesională  în 

ultimii 3 ani / 1 an, dupa caz;   

4.2 Documente suport pentru fiecare contract de prestări servicii /proiect de finanțare 

menţionat  în listă, care probează  experienţa  solicitată,  (copii în conformitate  cu 

originalul  după contracte  şi recomandări/certificări)  care vor conţine  obligatoriu date 

referitoare la: beneficiarul contractului; tipul serviciilor/activităţilor prestate; perioada în 

care s-a realizat contractul; valoarea contractului; 

5.1 Declaraţia pe propria răspundere că solicitantul / partenerul deţine sau se angajează să 

asigure capacitatea tehnică necesară - Anexa 5; 

5.2 Situaţiile  financiare  înregistrate  la  Administraţia  Financiară,  pentru  solicitant  și 

partener, după caz – bilanţ – formularele 10 și 20 pentru anii n, n-1 şi n-2 (după caz) unde n 

este anul 2017; 



 
6. Angajament prin care solicitantul isi va asuma organizarea unei burse a locurilor de 

munca pe teritoriului GAL Dobrogea Sud-Vest dupa finalizarea sesiunii / sesiunilor de 

formare profesionala - Anexa3; 

7. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că solicitantul nu se află în 

procedură  de insolvenţă,  faliment,  reorganizare  judiciară,  dizolvare,  lichidare sau 

suspendare  temporară  a activităţii  sau nu se află în situaţii similare în urma unei 

proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale-Anexa 4; 

8. Certificate  de atestare  fiscală  care  să ateste  lipsa  datoriilor  scadente  fiscale  şi 

sociale  emise de Direcţia  Generală  a Finanţelor  Publice  şi de Primăriile  pe raza cărora 

îşi au sediul social, puncte de lucru şi graficul de reeşalonare  a datoriilor către bugetul 

consolidat valabile la data depunerii Cererii de finanțare; 

9. „Acord de parteneriat”, Anexa 2, daca este cazul; 

10. Anexa 8 – Fundamentarea bugetară; 

11. Alte documente relevante. 

 

CERINTELE DE CONFORMITATE pe care trebuie sa le indeplineasca 

solicitantul: 

1. Solicitantul a mai depus dosarul cererii de propuneri de proiecte în termenul 

prevăzut în Anunțul de lansare a apelului de propuneri de proiecte pentru 

măsura M 1? 

Expertul verifica daca Cererea de finantare a fost depusa in intervalul de timp prevazut in 

cadrul prezentului apel de selectie. 

2. Dosarul cererii de finanțare (CF) a fost depus de solicitanți, în original şi doua 

copii, pe suport de hârtie și 1 CD care cuprind scan-ul dosarului complet al CF 

este sigilat având menționate ORIGINAL și COPIE, titlul proiectului şi GAL-ul 

pentru care se depune propunerea de proiect. Dosarul CF este însoțit de o adresă 

de înaintare, care să cuprindă datele de identificare ale solicitantului şi 

reprezentantului legal / împuternicit, titlul proiectului şi GAL-ul pentru care se 

depune propunerea de proiect? 

Se verifica daca: 

2.1. Dosarul Cererii de finantare este depus in 3 exemplare - un original si doua Copii, 



 
impreuna cu 1 CD care cuprinde scan-ul dosarului complet al Cererii de Finantare; 

2.2. Dosarul Cererii de finantare este sigilat; 

2.3. Exista mentiunile Original, respectiv Copie pe dosarele Cererii de Finantare; 

2.4. Se verifica daca este completat titlul proiectului; 

2.5. Se verifica denumirea GAL-ului in cadrul careia se depune propunerea de proiect; 

2.6.  Existenta adresei de inaintare  - Anexa 6 - in care sunt mentionate: 

 2.6.1. Datele de identificare ale solicitantului 

2.6.2. Datele de identificare ale reprezentantului legal / împuternicit,  

2.6.3. Titlul proiectului; 

2.6.4. GAL-ul pentru care se depune propunerea de proiect. 

3. Solicitantul a utilizat versiunea corecta a Cererii de Finanțare aferentă M 1/, 

disponibilă pe pagina de internet a GAL Dobrogea Sud-Vest la momentul 

depunerii. De asemenea, nu sunt modificari in structura cererii si toate rubricile 

sunt completate. 

Se verifica daca este completata cererea de finantare disponibila pe site-ul Asociatie GAL 

Dobrogea Sud-Vest - www.galdobrogeasv.ro, structura cererii de finantare nu a suferit 

modificari, sunt completate toate rubricile. 

4. Se verifică existența Acordului de parteneriat, în situația în care proiectul se 

implementează în parteneriat, care trebuie să respecte formatul indicat prin 

Ghidul Solicitantului și să fie asumat de reprezentanții legali ai partenerilor. 

Se verifică existența Acordului de parteneriat, în situația în care proiectul se implementează în 

parteneriat, care trebuie să respecte formatul indicat prin Ghidul Solicitantului și să fie asumat 

de reprezentanții legali ai partenerilor. 

5.   Dosarul Cererii de finanţare este îndosariat, opisat iar paginile cu documentele pe 

care le conţine sunt numerotate, semnate pe fiecare filă, de către solicitant? 

Referinţele din Cererea de finanţare corespund cu numărul paginii la care se află 

documentele din Dosarul Cererii de finanţare? 

Se verifica daca Dosarul Cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine 

sunt numerotate şi ştampilate de solicitant. Se verifica daca referinţele din Cererea de 

Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de 

Finanţare. 

http://www.galdobrogeasv.ro/


 
6.   Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor anexă 

şi dacă sunt diferenţe, se solicită refacerea lor. 

Expertul verifica concordanta pe suport electronic cu originalul.  

7.   Dosarul original al Cererii de Finanţare corespunde cu copiile pe suport hârtie şi 

cea electronică? 

Expertul verifică concordanța copiilor pe suport hârtie şi electronică, cu originalul. 

8.  Cererea de Finanţare este completată corect şi în cuprinsul ei este menţionata 

denumirea solicitantului? 

Se verifică dacă sunt completate toate campurile din cererea de finantare; se verifica daca  

numele solicitantului corespunde celui menţionat în documentele anexate; 

9.   Cererea de finanţare este însoțită de anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului 

aferent Masurii M1? 

Expertul verifica daca solicitantul a atasat toate documentele obligatorii mentionate in cadrul 

listei documentelor anexate corespunzatoare modelului de Cerere de finantare utilizat. 

10. Solicitantul a datat, semnat Cererea de finanțare? 

Expertul verifica daca solicitantul a datat si a semnat Cererea de Finantare. 

Metodologia pentru verificarea eligibilitatii solicitantului este detaliata in cadrul Fisei de 

verificare a criteriilor de eligibilitate aferenta masurii M1. Fisa de verificare a criteriilor de 

eligibilitate este anexa la Cererea de finantare si este disponibila pe site-ul 

www.galdobrogeasv.ro. 

Procedura de selectie  

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul GAL Dobrogea Sud – 

Vest va fi realizata de catre un Comitet de Selectie stabilit de catre organele de decizie 

(Consiliul Director), format din minim 5 membrii ai parteneriatului.  

Selectia proiectelor se va face aplicand regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, in momentul selectiei vor fi prezenti cel putin 50% din membrii 

Comitetului de Selectie. Pentru transparenta procesului de selectie a proiectelor si pentru 

efectuarea activitatilor de control si monitorizare, la aceste selectii va lua parte si minim un 

reprezentat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de la nivelul judetean. 

http://www.galdobrogeasv.ro/


 
GAL poate sa solicite beneficiarului, clarificari referitoare la indeplinirea conditiilor 

de conformitate, eligibilitate si selectie, daca este cazul. Nu se vor lua in considerare 

clarificarile de natura sa completeze / modifice datele initiale ale proiectului depus. Angajatii 

GAL implicati in procesul de evaluare al proiectelor pot realiza vizita pe teren in vederea 

verificarii eligibilitatii. Dupa incheierea procesului de evaluare si selectie, Comitetul de 

Selectie va emite un Raport de Selectie Intermediar. Raportul de selectie intermediar va fi 

publicat pe site-ul propriu al GAL, in baza acestuia, beneficiarii vor fi notificati de catre GAL. 

Cei care nu au fost selectati pot depune contestatii la sediul GAL, in termen de maximum 5 

zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea 

Raportului pe site-ul propriu al GAL. 

Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor 

infiintata la nivelul GAL, care va fi compusa din alte persoane fata de cele care fac parte din 

Comitetul de Selectie. Comisia va elabora un Raport de Contestatii, semnat de catre membrii 

acesteia si va fi inaintat Comitetului de Selectie GAL. 

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele minime de conformitate si eligibilitate 

mentionate in Fisa Masurii si in Ghidul Solicitantului aferent M1. Pentru a putea fi selectat, 

proiectul trebuie sa atinga sau sa depaseasca punctajul minim prevazut in prezentul apel. 

Comitetul de selectie al proiectelor este format din membrii titulari in numar total de 

14 parteneri (14 membri: 3 reprezentanti ai partenerilor publici, 10 parteneri privati si 1 

reprezentat al societatii civile.). 

Astfel intre membrii parteneriatului se afla urmatoarele entitati: 

- 2 autoritati publice locale; 

- 1 ONG reprezentant al Minoritatilor Etnice; 

- 11 organizatii private 

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele minime de conformitate si 

eligibilitate mentionate in Fisa Masurii si in Ghidul Solicitantului aferent masurii M1. Pentru 

a fi selectat pentru finantare proiectul trebuie sa depaseasca punctajul minim prevazut, 

conform criteriilor de selectie stabilite. 

 

 

 



 
Criteriile de selectie si punctajele aferente 

1. Principiul nivelului calitativ si tehnic cu privire la curricula cursului, experienta 

si / sau calificarea formatorilor; 

2. Principiul populatiei deservite; 

3. Principiul favorizarii crearii de locuri de munca cu norma intreaga prin 

organizarea bursei locurilor de munca in teritoriul Gal Dobrogea Sud-Vest 

4. Principiul discriminarii pozitive 

5. Principiul solicitantul aplicant in mai multe domenii de formare 

 

Nr crt Principii si criteria de selectie 
Punctaj 

Max 100 pct. 

1 

Principiul nivelului calitativ si tehnic cu privire la curricula 

cursului, experienta si / sau calificarea formatorilor 
Max 30 pct 

1.1 Proiectul cuprinde, in descriere, metodologia de instruire si toti 

formatorii implicati in activitatea de formare profesionala: 
 

a) Au desfasurat activitate didactica / formare profesionala de 

minimum 3 ani sau au sustinut anterior ca traineri / formatori minimum 

5 cursuri in cadrul unor proiecte de formare profesionala si/sau 

contracte de formare profesioanala pentru domeniul/domeniile de 

formare profesionala pe care aplica. 

20 pct 

b) Au desfasurat activitate didactica / formare profesionala de 

minimum 1 an sau au sustinut anterior ca traineri / formatori minimum 

2 cursuri in cadrul unor proiecte de formare profesionala si/sau 

contracte de formare profesioanala pentru domeniul/domeniile de 

formare profesionala pe care aplica. 

15 pct 

1.2 Curricula identifica si dezvolta concepte specifice domeniului de 

instruire, reflectate in exemple practice. 
10 pct 

2. 

Principiul populatiei deservite * Max 14 pct 

Prin proiect se propune cursarea a:  

a) > 12 persoane ce depaseste numarul minin de cursanti 14 pct 

b) Intre 1-12 persoane ce depaseste numarul minim de cursanti 
Min 1 pct 

Max 12 pct 

3. 

Principiul favorizarii crearii de locuri de munca cu norma 

intreaga prin organizarea bursei locurilor de munca in teritoriul 

Gal Dobrogea Sud-Vest 

Max. 16 pct 



 
Prin proiect se va organiza bursa locurilor de munca in teritoriul GAL 

Dobrogea Sud-Vest, la care vor participa: 
 

a) peste 12 agenti economici 16 pct. 

b) intre 9 si 12 (inclusiv) agenti economici 12 pct 

c) intre 5 si 8 (inclusiv) agenti economici 8 pct 

4 

Principiul discriminarii pozitive Max 20 pct 

Proiectul isi propune ca:  

a) Minimum 10% dintre beneficiari sa apartina unor categorii 

defavorizate**  
20 pct 

b) Minimum 5% dintre beneficiari sa apartina unor categorii 

defavorizate**  
10 pct 

5. 

Principiul solicitantul aplicant in mai multe domenii de formare Max. 20 pct. 

    a) Solicitantul a aplicat pentru 4 domenii de formare*** 20 

b) Solicitantul a aplicat pentru 3 domenii de formare 15 

c) Solicitantul a aplicat pentru 2 domenii de formare 10 

 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE: 

In situatia in care proiectele au un punctaj egal, departajarea acestora se face in functie 

criteriul de selectie 2 (CS 2). Daca egalitatea persista se va face in functie de criteriul 

parteneriatului (CS 1). In situatia in care egalitatea persista, departajarea se va face in functie 

de criteriul parteneriatului (CS 3). 

Metodologia pentru verificarea criteriilor de selectie este detaliata in cadrul Fisei de 

verificare a criteriilor de selectie aferenta masurii M1. Fisa de verificare a criteriilor de 

selectie este anexa la Cererea de finantare si este disponibila pe site-ul 

www.galdobrogeasv.ro. 

Punctajul fiecarui criteriu de selectie a fost stabilit cu aprobarea Consiliului Director. 

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea 

solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie) 

Dupa incheierea primei etape de verificare si selectie a proiectelor, GAL Dobrogea 

Sud- Vest va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selectie Intermediar si va instiinta 

solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie. Beneficiarii ai caror proiecte 

nu au fost selectate, pot depune contestatii la sediul GAL Dobrogea Sud-Vest.  

http://www.galdobrogeasv.ro/


 
Dupa incheierea procesului de solutionare a contestatiilor (daca este cazul), in termen 

de 5 zile Comitetul de Selectie va intocmi un Raport de selectie in care vor fi inscrise 

proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate si eligibile selectate. 

Dupa afisarea Raportului de selectie Final, Asociatia Grup de Actiune Locala 

Dobrogea Sud-Vest va depune proiectele in termen de 15 zile lucratoare la structurile AFIR, 

in functie de tipul proiectului, la OJFIR, respectiv CRFIR. 

 

Anuntarea rezultatelor 

 Anuntarea rezultatelor evaluarilor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei 

sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Comitetul de 

selectie, primirea contestatiilor si solutionarea acestora, elaborarea si publicarea 

Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor prin intermediul paginii de 

internet www.galdobrogeasv.ro 

 Anuntarea rezultatelor finale se va realiza prin intermediul paginii de internet 

www.galdobrogeasv.ro pe site, precum si notificarea in scris a castigatorilor, imediat 

dupa rezolvarea contestatiilor, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la 

incheierea termenului de depunere a contestatiilor. 

 

 

Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate 

 GAL Dobrogea Sud- Vest 

Adresa: Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39,  

Comuna Adamclisi, Judetul Constanta 

Tel: 0735-891.646 / 0762-278.684 

Program:luni – vineri, interval orar 08.00 – 16.00 

E-mail: www.dobrogeasudvest@yahoo.ro 

Site: www.galdobrogeasv.ro 

 

http://www.galdobrogeasv.ro/
http://www.galdobrogeasv.ro/
http://www.dobrogeasudvest@yahoo.ro

