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MĂSURII 411-111 – ”Formare profesionala (training), 
informare si difuzare de cunoştinţe”  
 
Versiunea 02  din iunie  2014  

 
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a 
potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul  
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa IV – Programul 
LEADER şi constituie un suport informativ complex pentru 
întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR și 
ale Programului LEADER. Acest document nu este opozabil 
actelor normative naţionale şi comunitare.  
 
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, 
întocmirea şi depunerea proiectului de investiţii, precum şi 
modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului 
dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a 
tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri 
nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care 
trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al 
Studiului de Fezabilitate şi al Memoriului Justificativ, ale 
Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile 
realizării proiectului şi completării corecte a documentelor. 
Informațiile din Ghidul Solicitantului se completează cu cele 
din procedurile de lucru ale Grupului de Acțiune Locală ”GAL 
Podisul de Nord al Barladului”, postate pe site-ul 
www.galpnb.ro. Ghidul Solicitantului, precum şi documentele 
anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative 
naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată 
este publicată pe pagina de internet www.galpnb.ro 

 
 
 
 
 

IMPORTANT! 
 

Pentru a obţine si alte informaţii, consultaţi  pagina de internet www.galpnb.ro 
 

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR și Programul LEADER, ne puteţi 

contacta direct la secretariatul nostru, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – 

vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului. 
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CAPITOLUL 1 –  Obiectivele şi scopul, beneficiarii, acţiunile şi costurile 
eligibile, intensitatea ajutorului, criteriile de eligibilitate şi criteriile de 

selecţie 
 

1.1. Măsura 41.111 - „Formarea profesională (training), informare și 
difuzare de cunoștințe” 

1.1.1. Obiectivul 
a) Obiectiv general: Organizarea de acţiuni de formare profesională cu scopul îmbunătăţirii 
competitivităţii fermelor agricole. 
b) Obiectiv specific: Obiectivul specific al acestui proiect îl constituie instruirea fermierilor 
care au accesat măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semisubzistenta” si instruirea fermierilor 
care au accesat măsura 112 “Instalarea tinerilor fermieri” din microregiunea in care activează 
GAL Podişul de Nord al Bârladului, microregiune delimitata de teritoriile administrative a 
comunelor Gadinti, Sagna, Bira, Boghicea si Stanita din judeţul Neamţ si Oteleni din judeţul 
Iaşi, în vederea dobândirii de informaţii şi cunoştinţe specifice care să-i ajute să-și 
consolideze și dezvolte ferma. Instruirea va fi realizată prin organizarea de cursuri de formare 
profesională pe parcursul cărora vor fi prezentate de solicitant prin formatori si însuşite de 
participanţi cunoştinţe privind următoarele domenii:   

 managementul exploatației agricole;  
 agricultură ecologică; 
 protecția mediului. 

 
1.1.2. Scopul proiectului, rezultatele asteptate, durata programului de 

formare 
 
1.1.2.1. Scopul proiectului: Initierea, perfectionarea si specializarea prin programe de formare 
de scurtă durată (cursuri de bază și specializări) a fermierilor care au accesat măsura 141 
„Sprijinirea fermelor de semisubzistenta” si instruirea fermierilor care au accesat măsura 112 
“Instalarea tinerilor fermieri” din microregiunea in care activează GAL Podişul de Nord al 
Bârladului, microregiune delimitata de teritoriile administrative a comunelor Gadinti, Sagna, 
Bira, Boghicea si Stanita din judeţul Neamţ si Oteleni din judetul Iaşi, în vederea dobândirii 
de informaţii şi cunoştinţe specifice care să-i ajute să-și consolideze și dezvolte ferma. 
1.1.2.2. Rezultatele aşteptate: Numărul de participanţi care vor finaliza cursul prin obținerea 
atestatelor de participare: min. 22 - max. 25 
GAL Podişul de Nord al Bârladului va pune la dispoziţia beneficiarului proiectului lista 
completă a celor 25 de beneficiari. Numărul final al beneficiarilor  poate suferi modificări 
(posibile decese, renunțări, încetări finanțare etc.). 
ATENTIE: La elaborarea bugetului Cererii de Finanţare, solicitantul va lua in calculul 
de fundamentare a bugetului proiectului un număr de 25 de beneficiari. 
1.1.2.3. Durata programului de formare profesională: 5 zile / sesiune (o zi echivalează cu 8 
ore de instruire) + 1 zi pentru testarea cunostintelor dobandite de fiecare participant (o zi 
echivalează cu 8 ore de testare). 
ATENTIE: Nu sunt eligibile programele de educație și formare profesională inițială, continuă, 
calificarea, recalificarea (realizate în cadrul POS DRU)  
ATENTIE: Furnizarea acţiunilor de formare profesională, precum și a acțiunilor de informare 
și difuzare de cunoștințe se va realiza pentru fiecare participant, pe baza acceptului acestuia 
fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, aparteneță politică sau 
religioasă. 
 

1.1.3 Grupul-ţintă 
Proiectul se adresează fermierilor si tinerilor fermieri din microregiunea in care activează 
GAL Podişul de Nord al Bârladului, microregiune delimitata de teritoriile administrative a 
comunelor Gadinti, Sagna, Bira, Boghicea si Stanita din judeţul Neamţ si Oteleni din judeţul 
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Iaşi, care au semnat contracte de finanțare pentru proiecte în cadrul măsurii 141 “Sprijinirea 
fermelor de semisubzistenta si pentru proiecte in cadrul măsurii 112 “Instalarea tinerilor 
fermieri”. 
ATENTIE: La elaborarea bugetului Cererii de Finanţare, solicitantul va lua in calcul 25 
de beneficiari (participanti la cursuri de formare). 
ATENTIE: Proiectul se adresează numai fermierilor care vor participa la componenta de 
formare. Participarea fermierilor la componenta de informare și difuzare de cunoștințe se 
poate desfăşura si cuantifica de catre solicitant functie de necesitatea si oportunitatea 
atingerii obiectivulelor descrise in proiect,  insa aceasta componenta nu este eligibila in 
cadrul acestui proiect. 
 

1.1.4. Actiuni (activitati) si costuri eligibile 
Beneficiarul (Furnizorul de formare profesională) va realiza în implementarea proiectului 
următoarele activităţi:  
a) asigurarea locaţiei in microregiunea GAL Podisul de Nord al Barladului, în care se vor 

desfăşura sesiunile de formare profesională (activităţile teoretice); 
b) sala de curs trebuie să aibă o suprafata de minim 30 mp si o capacitate de minimum 26 

locuri (25 de locuri pentru cursanți plus 1 loc pentru formator). 
c) Beneficiarul (Furnizorul de formare profesională) este responsabil  cu asigurarea dotării 

sălii de curs cu următoarele: 
 Flipchart sau Tablă 
 Videoproiector sau Retroproiector 
 Ecran de proiecție 
 Un calculator, 1 imprimantă, software specific pentru uzul formatorului 
 alte resurse materiale si de logistica considerate de catre experti a fi necesare 

pentru derularea activitatilor din proiect (telefon mobil, stik (USB), etc)  
d) asigurarea echipei de management al proiectului si prezentarea ca anexe la Cererea de 

Finantare a documentelor care să ateste pregatirea si experienta echipei de management 
al proiectului pentru a implementa activitățiile proiectului (diplome, certificate, referințe, 
atestare ca formator emise conform legislației naționale in vigoare etc.) 

ATENTIE: La elaborarea bugetului Cererii de Finanţare, solicitantul va lua in calcul 
decontarea chetuielilor cu transportul echipei care asigura managementul proiectului 
maxim 2 masini, maxim 500 km / masina, pe toata perioada de implementare a 
proiectului. Cheltuielile cu transportul vor fi justificate de deplasari ale echipe de 
management in faza de promovare a proiectului si identificarea grupului tinta, in faza 
de depunere la AFIR a Raportarilor, in faza de formare profesionala a cursatilor, in faza 
de informare privind rezultatele proiectului precum si alte deplasari necesare strict 
implementarii proiectului. 
e) asigurarea experţilor formatori si prezentarea ca anexe la Cererea de Finantare a 

documentelor care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului 
(diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale in 
vigoare etc.) 

ATENTIE: La elaborarea bugetului Cererii de Finanţare, solicitantul va lua in calcul 
decontarea chetuielilor cu transportul expertilor formatori, maxim 50km dus (la locatia 
unde se vor desfasura cursurile teoretice) – maxim 50 km intors / zi curs de formare 
teoretica,  practica sau de testare a cunostintelor dobandite in cadrul proiectului.  
f) asigurarea suportului de curs pentru fiecare participant conform competenţelor ce vor fi 

dobândite în cadrul acestui proiect. Cursurile, precum şi toate documentele vor fi 
redactate în limba română şi trebuie să aibă un grad de întelegere accesibil tuturor 
categoriilor cuprinse în grupurile ţintă. Suportul de curs va cuprinde informații despre 
subiectele teoretice și practice ale cursului, structurate și detaliate astfel încât să reiasă 
atingerea obiectivelor. Informațiile din suporturile de curs trebuie să fie accesibile (se va 
utiliza un limbaj accesibil, termenii noi vor fi explicați, se vor oferi exemple) 

g) asigurarea pentru fiecare cursant a unui kit care să conțină cel puțin: 
 printuri (atât suport de curs, cât și alte informații relevante) 
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ATENTIE: La elaborarea bugetului Cererii de Finanţare, solicitantul va lua in calculul 
de fundamentare a bugetului proiectului un număr de 25 bucati suport de curs de 100 
file, editat in format A4 alb – negru. 

 CD cu materialele de informare 
 block notes (format A5) 
 pix  
 ecuson  

h) identificarea participanţilor şi efectuarea tuturor demersurilor pentru asigurarea participării 
acestora la cursuri; 

ATENTIE: Identificarea participanţilor va fi pusa la dispoziţia solicitantului, la 
solicitarea acestuia, de către GAL Podişul de Nord al Bârladului. Contactarea de către 
solicitant a fermierilor în vederea programării la curs se va face în două etape 
succesive. În prima etapă se face contactarea prin telefon și dupa caz, prin poștă prin 
scrisoare cu confirmare de primire. Listing-ul telefonic și după caz, confirmările 
poştale de primire a invitației de participare se atașează la Raportul intermediar / final 
de activitate. În a doua etapă, beneficiarii care nu au putut fi contactați (telefonic sau 
prin posta) pentru efectuarea cursului, se vor contacta, de catre solicitant, personal la 
domiciliu/fermă. Pentru aceștia, se va lua o declarație privind acordul de 
participare/neparticipare la curs. Dacă fermierul nu dorește semnarea declarației, 
solicitantul intocmește un Proces-verbal de constatare a situației respective, asumat 
de solicitant. 
i) Identificarea a minimum o locaţie şi asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea aplicaţiilor 

practice.  
ATENTIE : Anexat la Cererea de finantare, solicitantul va prezenta o declaratie - angajament 
prin care la data semnarii contractului de finantare, se va prezenta la AFIR (APDRP) cu 
acordul sau contractul pentru locația unde urmează să desfăşoare instruirea practică. 
Modelul declaratiei angajament este anexat la Ghidul solicitantului M111 – document 
disponibil pe www.galpnb.ro.  
ATENTIE : In locaţia (ferma), unde urmează să desfăşoare instruirea practică trebuie să se fi 
derulat un proiect din fonduri europene. Se va prezenta de catre solicitant, anexat la acordul 
sau contractul pentru locația unde urmează să desfăşoare instruirea practică, copia 
contractului de finantare derulat intre locaţia (ferma) si APDRP. 
ATENTIE : Locația unde urmează să desfăşoare instruirea practică trebuie sa fie pe teritoriul 
GAL Podisul de Nord al Barladului sau in unul din judetele limitrofe teritoriului GAL Podisul 
de Nord al Barladului. La elaborarea bugetului Cererii de Finanţare, solicitantul va lua in 
calculul de fundamentare a bugetului proiectului transportul cursanţilor 
(participantilor) pe o distanta de 100 km dus, 100 km întors, cu punct de plecare 
locaţia in care se vor desfăşura cursurile teoretice.  
j) asigurarea facilităţilor de transport  pentru participanţii la cursurile de formare 

profesională : transport de la domiciliu la locaţia de instruire şi retur (se vor asigura sau se 
vor deconta de catre solicitant cheltuielile de transport ale participanţilor). 

ATENTIE: La elaborarea bugetului Cererii de Finanţare, solicitantul va lua in calculul 
de fundamentare a bugetului proiectului cheltuieli cu transportul participanţilor, (in 
număr de 25), pentru fiecare zi de instruire teoretica, practica sau de testare a 
cunostintelor dobandite, pe o distanta de 7 km tur (de la domiciuliu/ferma la locatia in 
care se vor desfasura cursurile teoretice) si 7 km retur (de la locatia in care se vor desfasura 
cursurile teoretice la domiciuliu/ferma) 
k) Asigurarea facilitatilor de masa pentru participanti : 1 (una) masa / zi instruire teoretica, 

practica sau de testare a cunostintelor dobandite si două coffee-break (cafea/ceai, apă 
minerală/plată, patiserie dulce/sarată) / zi instruire teoretica, practica sau de testare a 
cunostintelor dobandite. 

l) implementarea sesiunilor de formare profesională teoretica, practica si testarea 
cunostintelor dobandite; 

m) raportarea evoluţiei proiectului în conformitate cu prevederile MANUAL DE PROCEDURĂ 
PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE MĂSURII 
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n) prestatorul va asigura toate condițiile ca, pe durata instruirii teoretice si practice, cursanții 
să parcurgă programa de instruire toretica si practică, în condiții de securitate a muncii. 

o) servicii de interpretariat simultan (în situaţia în care experţii formatori nu cunosc limba 
română). 

 
1.1.5. ARIA ACTIVITĂŢII, Cadrul general, Descrierea proiectului 

Proiectul prevăzut prin acest apel de selectie constă în îmbunătăţirea pregătirii profesionale a 
persoanelor prevăzute la punctul 7.1.3 „Grupul ţintă”, prin elaborarea şi implementarea unui 
program de instruire pe baza obiectivelor de referinţă ale curriculei prezentate în acest apel 
de selecţie.  
1.1.5.1. Organizarea grupei de instruire: În cadrul grupei de formare profesională vor fi 
pregătiţi între 22 - 25 de fermieri pe parcursul a 6 zile, fiecare fermier parcurgând 
urmatoarele domenii (sesiuni de instruire): managementul exploatației agricole, contabilitate, 
agricultură ecologică, protecția mediului). Din cele 6 zile, 4 sunt rezervate instruirii teoretice, 
o zi este rezervata instruirii practice si o zi este rezervata testarii cunostintelor dobandite de 
fiecare participant la cursurile de instruire. 
Instruirea teoretică constă în: 

 16 ore – managementul exploataţiei agricole; 
 8 ore – agricultură ecologică; 
 8 ore – protecţia mediului. 

Instruirea practică este obligatorie si va fi structurata incat sa corespundă nevoilor 
participanţilor. Pe parcursul instruirii practice expertii formatori vor cuantifica (puncta) pentru 
fiecare participant la cursurile de instruire abilitatile practice ale fiacaruia. 
Testarea cunostintelor dobandite pe parcursul instruirii teoretice si practice. Pe parcursul 
testerii, care va fi la finalul instruirii teoretice si practice, participanții vor completa un 
chestionar de evaluare a cunoștințelor dobândite. 
Conținutul chestionarului va fi avizat de GAL Podisul de Nord al Barladului si AM CDRJ si va 
fi anexa la Raportul initial (înainte de iniţierea primei sesiuni de cursuri). Solicitantul va 
transmite spre avizare modelul chestionarului la GAL Podişul de Nord al Bârladului si la AM – 
CDRJ. Dacă GAL Podişul de Nord al Bârladului sau AM CDRJ  nu avizează in termen de 5 
zile chestionarul transmis de solicitant, acesta se considera avizat in mod tacit si solicitantul 
intocmește un Proces-verbal de constatare a situației respective, asumat de solicitant.  
Completarea chestionarului de evaluare de către fiecare participant este condiţionată de 
prezenţa obligatorie la toate modulele de formare.  
Retragerea oricărui participant in timpul sesiunii de formare profesională înainte de 
finalizarea acesteia atrage după sine imposibilitatea obţinerii atestatului de participare. 
Solicitantul este responsabil pentru gestionarea atestatelor de participare și pentru 
eliberarea, la cerere, a duplicatelor, inclusiv după finalizarea cursurilor.  
La probele de verficare teoretica si respectiv practica, solicitantul va invita in calitate de 
observatori, un reprezentat al GAL Podişul de Nord al Bârladului si un reprezentant al AM - 
CDRJ. Desfasurarea verificarii teoretice respectiv practice nu este conditionata de prezenta 
observatorilor invitati de solicitant.  
Identificarea participanţilor va fi pusa la dispoziţia solicitantului, la solicitarea acestuia, de 
către GAL Podişul de Nord al Bârladului. Contactarea de către solicitant a fermierilor în 
vederea programării la curs se va face în două etape succesive. În prima etapă se face 
contactarea prin telefon și dupa caz, prin poștă prin scrisoare cu confirmare de primire. 
Listing-ul telefonic și dupa caz, confirmările poştale de primire a invitației de participare se 
atașează la Raportul intermediar / final de activitate. În a doua etapă, beneficiarii care nu au 
putut fi contactați (telefonic sau prin posta) pentru efectuarea cursului, se vor contacta, de 
catre solicitant, personal la domiciliu/fermă. Pentru aceștia, se va lua o declarație privind 
acordul de participare/neparticipare la curs. Dacă fermierul nu dorește semnarea declarației, 
solicitantul intocmește un Proces-verbal de constatare a situației respective, asumat de 
solicitant. 
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La sfârşitul cursurilor de formare profesională, cursanții vor primi atestate de participare pe 
care vor fi menționate domeniile în care a fost realizată formarea profesională. 
Modelul Atestatului de participare este avizat de GAL Podişul de Nord al Bârladului si AM 
CDRJ si va fi anexa la Raportul iniţial. Dacă GAL Podişul de Nord al Bârladului sau AM 
CDRJ  nu avizeaza in termen de 5 zile modelul Atestatului de participare transmis de 
solicitant, acesta (modelul de atestat) se considera avizat in mod tacit si solicitantul 
intocmește un Proces-verbal de constatare a situației respective, asumat de solicitant.  
Semnarea atestatelor de participare se face de către solicitant, de catre GAL Podisul de Nord 
al Barladului și de catre AM CDRJ. Dacă GAL Podisul de Nord al Barladului sau AM CDRJ  
nu semneaza in termen de 5 zile atestatele de participare transmise de solicitant, acestea se 
considera aprobate in mod tacit si solicitantul intocmește un Proces-verbal de constatare a 
situației respective, asumat de solicitant. Responsabilitatea privind corectitudinea  
informațiilor menționate în atestatele de participare aparține exclusiv solicitantului.  
1.1.5.2. Aria geografică ce trebuie acoperită: Microregiunea in care activează GAL Podişul 
de Nord al Bârladului, microregiune delimitata de teritoriile administrative a comunelor 
Gadinti, Sagna, Bira, Boghicea si Stanita din judeţul Neamţ si Oteleni din judetul Iaşi 
1.1.5.3. Grupul-ţintă: Proiectul se adresează fermierilor si tinerilor fermieri din microregiunea 
in care activează GAL Podişul de Nord al Bârladului, microregiune delimitata de teritoriile 
administrative a comunelor Gadinti, Sagna, Bira, Boghicea si Stanita din judeţul Neamţ si 
Oteleni din judeţul Iaşi, care au semnat contracte de finanțare pentru proiecte în cadrul 
măsurii 141 “Sprijinirea fermelor de semisubzistenta” si pentru proiecte in cadrul măsurii 112 
“Instalarea tinerilor fermieri”. 
 
1.1.6. CERINŢE TEHNICE, EXPERŢI ŞI SARCINILE ACESTORA ÎN CADRUL 

PROIECTULUI 
Cerinţe privind conţinutul programului de formare profesională 
1.1.6.1. Managementul exploatațiilor agricole:  

a) planificarea activităţilor pentru apicultură, legume, fructe, creştere animală, cultură 
mare, inclusiv tehnologii de cultură şi creşterea animalelor = 2 ore  

b) planificarea producţiei pentru anumite sectoare de producţie ale fermei, inclusiv 
planificare temporală, stabilirea obiectivelor, evoluţia pieţei = 2 ore 

c) planificarea investiţiilor, întreţinerea clădirilor, maşinilor și suprafeţelor arabile = 2 ore 
d) arendare (utilizarea terenurilor), managementul parcelelor, comasarea, asigurarea 

furajelor şi inputurilor necesare etc. = 2 ore 
e) noţiuni primare privind contabilitatea fermei = 8 ore 

1.1.6.2 Agricultură ecologică 
a) reguli şi principii în producţia vegetală ecologică / exploataţii  zootehnice ecologice = 2 

ore 
b) monitorizarea condiţiilor de mediu în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea 

înfiinţării unei exploataţii ecologice = 2 ore 
c) înfiinţarea unei ferme cu profil vegetal  în sistem ecologic / ferme agrozootehnice  în 

regim ecologic = 2 ore 
d) rotația culturilor = 1 ora 
e) Codul Bunelor Practici Agricole = 1 ora 

1.1.6.3. Protecția Mediului 
a) Regimul îngrăsămintelor chimice și al produselor de protecție a plantelor = 2 ore 
b) Regimul deșeurilor periculoase și nepericuloase = 2 ore 
c) Protecția solului /subsolului și a apelor = 2 ore 
d) Protecția așezărilor umane = 2 ore 

1.1.6.4. Instruire practica 
a) activităţilor pentru apicultură sau legume, fructe sau creştere animală = 6 ore 
b) contabilitatea fermei = 2 ore  

1.1.6.5. Testarea cunostintelor dobandite  = 8 ore 
Solicitantul va prezenta ca anexa la Raportul initial metoda de evaluare a participanţilor. 
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Solicitantul va prezenta spre avizare la GAL Podisul de Nord al Barladului si respectiv spre 
aprobare la AM CDRJ suportul de curs pentru fiecare tematică înainte de depunerea la AFIR 
a Raportului inițial. Dacă GAL Podişul de Nord al Bârladului sau AM CDRJ  nu avizează / 
aproba in termen de 5 zile suportul de curs transmis de solicitant, acesta se considera avizat 
/ aprobat in mod tacit si solicitantul intocmește un Proces-verbal de constatare a situației 
respective, asumat de solicitant. Asigurarea suportului de curs pentru fiecare participant va fi 
făcută conform competenţelor ce vor fi dobândite în cadrul acestui proiect. Cursurile, precum 
şi toate documentele vor fi redactate în limba română şi trebuie să aibă un grad de întelegere 
accesibil tuturor categoriilor cuprinse în grupul ţintă; 
Suportul de curs va cuprinde informații despre subiectele teoretice și practice ale cursului, 
structurate și detaliate astfel încât să reiasă atingerea obiectivelor. Informațiile din suporturile 
de curs trebuie să fie accesibile (se va utiliza un limbaj accesibil). 
 

1.1.7. ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE 
1.1.7.1. Abordare generală şi activităţi propuse :  Se va utiliza formular E1.1.LS-Cerere de 
Finanțare pentru proiecte de servicii – Manual M01 – 15 – versiunea 08. Pentru abordare 
generala si activitati propuse, solicitantul va completa punctele : A. PREZENTARE 
GENERALĂ ; A.1. Măsura 41 ; A.2. Nume prenume/Denumire solicitant ; A.3. Titlu proiect. 
A.4. Prezentarea proiectului ; A.4.1. Programul de finanțare, axa prioritară și domeniul major 
de intervenție; A.4.2  Obiectivul proiectului; A.4.3. Oportunitatea şi necesitatea socio-
economică a proiectului. A.4.4. Prezentarea activitățiilor care se vor desfășura în cadrul 
proiectului în vederea realizării obiectivelor proiectului. 4.5 Prezentarea resurselor umane 
disponibile și a expertizei ; A.4.6. Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării 
proiectului ;    
1.1.7.2. Metodologia propusă şi facilităţi oferite : Se va utiliza formular E1.1.LS-Cerere de 
Finanțare pentru proiecte de servicii – Manual M01 – 15 – versiunea 08. Pentru abordare 
generala si activitati propuse, solicitantul va completa punctele : A.4.7 Bugetul Indicativ 
(anexa 1); A.4.8. Durata proiectului (în luni); A.5. Amplasamentul proiectului ; A.5.1Localitate 
(Oraș/ Comună / Sat) ; A.5.2 Prezentarea locației (descriere locație și logistica stabilită prin 
proiect pentru desfășurarea activitățiilor) ; 
ATENTIE: Poiectul este destinat numai pentru cursuri de formare. Activitatile de informare si 
difuzare de cunostinte, care, dupa caz vor fi desfasurate de solicitant,  nu sunt eligibile. 
ATENTIE:  Pentru eligibilitatea proiectului, locatia in care se vor desfasura cursurile teoretice 
de formare trebuie să fie în teritoriul GAL Podisul de Nord al Barladului. Activitatile practice 
se pot efectua si inafara teritoriului GAL Podisul de Nord al Barladului, respectiv in unul din 
judetele limitrofe teritoriului GAL Podisul de Nord al Barladului. La elaborarea bugetului 
Cererii de Finanţare, solicitantul va lua in calculul de fundamentare a bugetului proiectului 
transportul cursanţilor (25 de cursanti) pe o distanta de 100 km dus- întors, cu punct de 
plecare locaţia in care se vor desfăşura cursurile teoretice. 
ATENTIE: Se vor descrie de asemenea următoarele aspecte: 

 Planificarea şi durata activităţilor de formare si repartizarea activităţilor personalului 
(expertilor) care vor asigura managementul proiectului, a experţilor formatori şi (dupa 
caz) a personalului administrativ implicat in proiect; 

 

1.1.8.Managementul proiectului 
Managementul proiectului se va asigura de minim 2 persoane (experti) cu specializari in 
managementul proiectelor europene din care minim o persoana cu studii si specializari in 
management financiar – contabil. Solicitantul trebuie să implementeze proiectul în 
conformitate cu prevederile MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA 
CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE MĂSURII 41 «IMPLEMENTAREA 
STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ» - M 01-15 - Versiunea 08 
 
1.1.9. CHELTUIELI ELIGIBILE ÎN CADRUL PROIECTULUI ŞI VERIFICAREA 

ACESTORA 
Pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de formare profesională sunt eligibile 
următoarele costuri: 
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 cheltuieli cu onorariile experților (personal care asigura managementul proiectului, 
experţi naţionali/internaţionali care vor asigura activitatile de formare a grupului tinta si 
dupa caz personal tehnic /administrativ) menționați în Cererea de finanțare la punctul 
A4.4, si A4.5, implicați în organizarea și realizarea proiectului. Aceste cheltuielile vor fi 
decontate experților de către  beneficiar (solicitant), prin documentele de plată (ordin de 
plata) în baza contractelor încheiate cu aceștia, conform legislației în vigoare; 

ATENTIE: Cheltuielile reprezentând taxe și impozite aferente onorariilor sunt eligibile.  
ATENTIE: Nu se acceptă plăți în numerar.  
ATENTIE: Personalul care asigura managementul proiectului nu intra in categoria 
personalului admistrativ (referent; secretara; portar; sofer; etc) asa cum este definit acest 
personal administrativ de legislatia in vigoare. Cheltuielile cu personalul (expertii) care 
asigura managementul proiectului vor fi asimilate cu cheltuielile cu consultanta.  
ATENTIE: Expertii formatori nu intra in categoria personalului admistrativ (referent; 
secretara; portar; sofer; etc) asu cum este definit acest personal administrativ de legislatia in 
vigoare. Cheltuielile cu expertii formatori vor fi asimilate cu cheltuielile cu consultanta.  
ATENTIE: Conform Fisa Masurii 111 din PNDR : « masura sprijina programe de formare 
profesionala de scurta durata (initiere, perrfectionare si specializare), cu perioade diferentiate 
de pregatire, in functie de tematica cursului, grupul tinta si nivelul existent de pregatire al 
beneficiarilor de formare profesionala in vederea imbunatatirii si perfectionarii cunostintelor 
privind competentele manageriale si tehnice in domeniul agricol, forestier si agro – alimentar, 
introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, 
cunoasterea si respectarea conditiilor de eco-conditionalitate, etc ». Avand in vedere cele de 
mai sus, solicitantul trebuie sa asigure prin proiect documente justificative (CV-uri, diplome, 
etc) anexate Cererii de Finantare din care sa rezulte experienta in domeniile specificate la 
pct. 7.1.6 dupa cum urmeaza : 

 planificarea activităţilor pentru apicultură, legume, fructe, creştere animală, cultură 
mare, inclusiv tehnologii de cultură şi creşterea animalelor : necesar expert 
formator cu studii si experienta in domeniul agricol  

 planificarea producţiei pentru anumite sectoare de producţie ale fermei, inclusiv 
planificare temporală, stabilirea obiectivelor, evoluţia pieţei : necesar expert 
formator cu studii si experienta in domeniul agricol  

 planificarea investiţiilor, întreţinerea clădirilor, maşinilor și suprafeţelor arabile : 
necesar expert formator cu studii si experienta in domeniul agricol  

 arendare (utilizarea terenurilor), managementul parcelelor, comasarea, asigurarea 
furajelor şi inputurilor necesare etc : necesar expert formator cu studii si experienta 
in domeniul agricol 

 noţiuni primare privind contabilitatea fermei : necesar expert formator cu studii si 
experienta in domeniul agricol sau cu studii si experienta in domenii conexe 
agriculturii respectiv financiar - contabil sau tehnic  

 reguli şi principii în producţia vegetală ecologică / exploataţii  zootehnice 
ecologice : necesar expert formator cu studii si experienta in domeniul agricol  

 monitorizarea condiţiilor de mediu în conformitate cu legislaţia în vigoare, în 
vederea înfiinţării unei exploataţii ecologice : necesar expert formator cu studii si 
experienta in domeniul agricol sau cu studii si experienta in domenii conexe 
agriculturii respectiv financiar - contabil sau tehnic  

 înfiinţarea unei ferme cu profil vegetal  în sistem ecologic / ferme agrozootehnice  
în regim ecologic : necesar expert formator cu studii si experienta in domeniul 
agricol  

 rotația culturilor : necesar expert formator cu studii si experienta in domeniul 
agricol 

 Codul Bunelor Practici Agricole : necesar expert formator cu studii si experienta in 
domeniul agricol 

 Regimul îngrăsămintelor chimice și al produselor de protecție a plantelor : necesar 
expert formator cu studii si experienta in domeniul agricol sau cu studii si 
experienta in domenii conexe agriculturii respectiv financiar - contabil sau tehnic  
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 Regimul deșeurilor periculoase și nepericuloase : necesar expert formator cu studii 
si experienta in domeniul gricol sau cu studii si experienta in domenii conexe 
agriculturii respectiv financiar - contabil sau tehnic 

 Protecția solului /subsolului și a apelor : necesar expert formator cu studii si 
experienta in domeniul agricol sau cu studii si experienta in domenii conexe 
agriculturii respectiv financiar - contabil sau tehnic  

 Protecția așezărilor umane : necesar expert formator cu studii si experienta in 
domeniul agricol sau cu studii si experienta in domenii conexe agriculturii respectiv 
financiar - contabil sau tehnic 

 cheltuieli privind transportul participanților și experților la acțiunile proiectului; 
ATENTIE: La elaborarea bugetului Cererii de Finanţare, solicitantul va lua in calculul de 
fundamentare a bugetului proiectului un număr de 25 de beneficiari (participanti la cursuri de 
formare). Pentru desfasurarea activitatilor practice, la elaborarea bugetului Cererii de 
Finanţare, solicitantul va lua in calculul de fundamentare a bugetului proiectului transportul 
cursanţilor (25 de cursanti) pe o distanta de 100 km dus – 100 km întors, cu punct de plecare 
locaţia in care se vor desfăşura cursurile teoretice. Pentru desfasurarea activitatilor 
proiectului, la elaborarea bugetului Cererii de Finanţare, solicitantul va lua in calculul de 
fundamentare a bugetului proiectului cheltuieli cu transportul participanţilor, (25 de cursanti), 
pentru fiecare zi de instruire teoretica, practica su de testare a cunostintelor, pe o distanta de 
7 km tur si 7 km retur (14 km / zi / participant la cursurile de formare. La elaborarea bugetului 
Cererii de Finanţare, solicitantul va lua in calcul decontarea chetuielilor cu transportul 
expertilor formatori, maxim 50km dus (la locatia unde se vor desfasura cursurile teoretice) – 
maxim 50 km intors / zi curs de formare teoretica,  practica sau de testare a cunostintelor 
dobandite in cadrul proiectului. La elaborarea bugetului Cererii de Finanţare, solicitantul va 
lua in calcul decontarea chetuielilor cu transportul echipei care asigura managementul 
proiectului maxim 2 masini, maxim 500 km / masina, pe toata perioada de implementare a 
proiectului. Cheltuielile cu transportul vor fi justificate de deplasari ale echipe de management 
in faza de promovare a proiectului si identificarea grupului tinta, in faza de depunere la AFIR 
a Raportarilor, in faza de formare profesionala a cursatilor, in faza de informare privind 
rezultatele proiectului precum si alte deplasari necesare strict implementarii proiectului. 

 cheltuieli privind masa participanților și experților la acțiunile proiectului; 
ATENTIE: masă pentru participanti si experti : (1 (una) masa / zi instruire teoretica, practica 
si respectiv testarea cunostintelor si două coffee-break (cafea/ceai, apă minerală/plată, 
patiserie dulce/sarată) / zi instruire teoretica, practica si de testarea cunostintelor) 

 cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților 
proiectului (închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de formare 
profesională (sala de curs trebuie să aibă o suprafata de minim 30 mp si o capacitate de 
minimum 26 locuri (25 de locuri pentru cursanți plus 1 loc pentru formator). 

 cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea 
activităților proiectului (închirierea de echipamente specifice pentru implementarea 
proiectului (Flipchart sau Tablă ; Videoproiector sau Retroproiector ; Ecran de proiecție ; 
Un calculator, 1 imprimantă, software specific pentru uzul formatorului) 

 cheltuieli cu materiale didactice şi consumabile în cadrul proiectului : materiale 
didactice şi consumabile (printuri (atât suport de curs, cât și alte informații relevante 
pentru fiecare participant; (La elaborarea bugetului Cererii de Finanţare, solicitantul va lua 
in calculul de fundamentare a bugetului proiectului un număr de 25 bucati suport de curs 
de 100 file, editat in format A4 alb – negru); CD cu materialele de informare pentru fiecare 
participant ; block notes (format A5) pentru fiecare participant; pix  pentru fiecare 
participant ; ecuson pentru fiecare participant) 

 cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului; 
 cheltuieli cu materiale de promovare utilizate în acțiunile proiectului  
 cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind  finanţarea proiectelor prin 

PNDR (plăcuțe, autocolante, afișe – conform Anexei V la Contractul de Finanțare 
C1.1LS) 
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 alte cheltuieli specifice proiectului (Costuri legate de activitatile de informare privind 
rezultatele implementarii proiectului ; Costuri legate de activitatile de promovare a 
proiectului) 

ATENTIE: La realizarea fundamentării bugetare pentru Cap I, onorariul experților se va 
calcula exclusiv pe durata efectiv prestată de experți în cadrul activităților de formare, 
(optional de informare și difuzare de cunoștințe) (zile/curs, zile/seminar). Onorariul va include 
toate activitățile experților în vederea  desfășurării acțiunilor de formare, (optional de 
informare și difuzare de cunoștințe), prezentare suport de curs, materiale prezentate. La 
realizarea fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Baza de date cu prețuri de 
referință – disponibilă pe site-ul www.apdrp.ro. În cazul în care serviciile bugetate nu se se 
regăsesc în baza de date sau prețurile utilizate depășesc limitele prezentate în baza de date, 
solicitantul are obligația să atașeze la Cererea de Finanțare o ofertă conformă pentru fiecare 
serviciu bugetat. Fundamentarea bugetară, respectiv realizarea Bugetului indicativ va 
respecta principiul rezonabilității costurilor și prețurilor. 
ATENTIE: Dacă, la sfârşitul proiectului, costurile eligibile legate de implementarea proiectului 
sunt mai mici decât valoarea contractată, contribuţia financiară din fondurile disponibile 
conform acestui apel de selectie, aferentă proiectului, va fi limitată la aceste costuri eligibile.  
 

1.1.10. RAPORTARE 
Raportarea se va efectua cu respectarea prevederilor MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU 
IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE MĂSURII 41 
«IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ» - M 01-15 - Versiunea 
08 
 

1.1.11. CERINŢE SPECIALE 
Toate materialele elaborate în cadrul proiectului (ex. mape, pliante, bannere, etc.) trebuie să 
conţină sigla Guvernului României, sigla UE, sigla PNDR si sigla LEADER, precum şi textul 
”Proiect cofinanţat din FEADR prin PNDR 2007 – 2013 – axa 4 LEADER.  
De asemenea, la locul de desfăşurare a acţiunilor de formare profesională partea teoretica, 
solicitantul are obligaţia de a asigura afişarea elementelor de identitate vizuală a PNDR. 
Solicitantul are obligatia de a anexa la Cererea de finantare urmatoarele :  

 Formular  01 - Declaraţie privind situaţia personală a reprezentantului legal al ofertantului 
(Formularul este disponibil pe www.madr.ro – CAIET DE SARCINI „Formare profesională 
pentru beneficiari ai Măsurii 112 din regiunea NORD-EST (județele Bacău, Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava, Vaslui si in Ghidul solicitantului M111 – document disponibil pe 
www.galpnb.ro).  

 Formular  02 – Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului (Formularul este 
disponibil pe www.madr.ro – CAIET DE SARCINI „Formare profesională pentru 
beneficiari ai Măsurii 112 din regiunea NORD-EST (județele Bacău, Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava, Vaslui” si in Ghidul solicitantului M111 – document disponibil pe 
www.galpnb.ro).  

 Formularul nr. 05 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia prevazuta la art. 691 
(Formularul este disponibil pe www.madr.ro – CAIET DE SARCINI „Formare profesională 
pentru beneficiari ai Măsurii 112 din regiunea NORD-EST (județele Bacău, Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava, Vaslui” si in Ghidul solicitantului M111 – document disponibil pe 
www.galpnb.ro).  

 Formular 08 – Lista persoanelor implicate în proiect (Formularul este disponibil pe 
www.madr.ro – CAIET DE SARCINI „Formare profesională pentru beneficiari ai Măsurii 
112 din regiunea NORD-EST (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui” si 
in Ghidul solicitantului M111 – document disponibil pe www.galpnb.ro).  

 Declaraţie de disponibilitate ale experţilor formatori inclusi in proiect (Modelul declaratiei 
de disponibilitate a expertilor este anexat la Ghidul solicitantului M111 – document 
disponibil pe www.galpnb.ro).  

 Declaratie - angajament prin care solicitantul, la data semnarii contractului de finantare, 
se va prezenta la AFIR(APDRP) cu acordul sau contractul pentru locația unde urmează 
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să desfăşoare instruirea practică. (Modelul declaratiei angajament este anexat la Ghidul 
solicitantului M111 – document disponibil pe www.galpnb.ro). 

 
1.2. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
Contribuţia publică aferentă Măsurii 41.111 este de 12.400 de Euro: 

 contribuţia Guvernului României – 20% 
 contribuţia Uniunii Europene – 80% 

Valoarea maxima a finanțării nerambursabilă pentru un proiect este de 12.400 de Euro. 
Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 de Euro. 
Bugetul indicativ al proiectului impreună cu planul financiar sunt exprimate în EURO. 
 
1.3. Criterii de conformitate, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie 
1.3.1. Verificarea conformității cererii de finanțare se efectueaza conform Formular (G)E 2.1 
LS – Fişa de verificare a conformităţii pentru proiecte de servicii - Sub- Măsura 41.111 – 
document disponibil pe www.madr.ro. ATENTIE: Solicitantul va consulta formular 
(G)E2.1.LS – manual M01-15 – versiunea 08 
1.3.2. Verificarea eligibilității cererii de finanțare se efectueaza conform Formular    (G)E 3.1 
LS - Fișa de verificare a eligibilității pentru proiecte de servicii Sub- Măsura 41.111 – 
document disponibil pe www.madr.ro. ATENTIE: Solicitantul va consulta formular 
(G)E3.1.LS – manual M01-15 – versiunea 08 
1.3.3. Formular GE3.2 L – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie - Sub-Măsura 41.111 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE  
 
Nr.ctr. Descriere criteriu de selecție Punctaj 

1. Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic Maxim 15 
1.1 Numărul experților prevăzuți în cererea de finanțare ca făcând parte 

din echipa de implementare 
Pentru a primi punctaj la acest criteriu de selecție, echipa proiectului va conține 
minim 2 experți: manager și responsabil financiar, ambii responsabili de 
implementarea proiectului și minim 2 experți formatori. 
Formula de calcul: 
Nr. membri echipă x 0,5 puncte/persoană = nr. total de puncte 
Numărul de membri ai echipei trebuie să fie proporțional cu complexitatea 
proiectului și cu numărul previzionat de cursanți/participanți la activitățile de 
formare/informare și difuzare de cunoștințe. 
Pentru a nu crea situații artificiale, menite să conducă la creșterea punctajului la 
acest criteriu, pentru echipele care conțin mai mult de 5 
persoane se va acorda un punctaj maxim de 2,5 puncte. 

Maxim 2,5 

1.2 Membrii echipei de management (manager proiect si responsabil financiar - 
contabil) au calificarea necesară (dovedită cu diplome) și experiență (dovedită prin 
CV și adeverințe/recomandări) în implementarea de proiecte/derularea activităților 
propuse în proiect. 
Formula de calcul: 
0,5 puncte/expert x nr. de proiecte/activități similare în care a fost implicat in ultimii 
3 ani = nr. total puncte/expert 
Lista experților va cuprinde centralizat, pentru fiecare expert, care sunt 
proiectele/activitățile pe care solicitantul dorește să le evidențuieze în vederea 
obținerii punctajului 
Punctajul final va fi format prin cumularea punctelor obținute de fiecare expert, dar 
nu va depăși 5 puncte. 
Se acordă punctaj suplimentar – 2, 5 puncte - pentru solicitanții ai căror experți din 
echipa de management au experiență de lucru cu mediul rural dovedită. Pentru a 
obține cele 2,5 puncte este obligatoriu ca cel puțin unul dintre membrii echipei 
(exceptând responsabilul financiar) să fi lucrat cu mediul rural, în activități similare 
celor propuse prin proiect. 

Maxim 7,5 

1.3 Experții formatori/speakerii cheie propuși pentru activitățile de formare, informare și 
difuzare de cunoștințe au experiență, în activități similare celor propuse prin 
proiect. 
Formula de calcul: 
1 punct/expert x nr. de experți cu experiență de lucru cu mediul rural = nr. total de 

Maxim 5 
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puncte, 
1 punct/speaker cheie x nr. de speakeri cu experiență de lucru cu mediul rural = nr. 
total de puncte, 
Punctajul final va fi format prin cumularea celor două punctaje, dar nu va depăși 5 
puncte. 

2 Planificarea activităţilor Maxim 30 de 
puncte 

2.1 Planificarea activităților (descrierea metodologiei de implemenetare, tehnici, 
instrumente de lucru) 
Pentru o planificare detaliată a activităților (activitate/experți implicați/resurse 
alocate/durata) – 10 puncte 
Pentru o planificare parțial detaliată și parțial justificată a activităților 
(activitate/experți implicați/resurse alocate/durata) – 5 puncte 

Maxim 10 

2.2 Proiectul include și participarea fermierilor la o actiune cu caracter practic, schimb 
de experiență, care va contribui la formarea acestora. 

20 

3 Cost – eficiență 25 de puncte 
3.1 Buget 

Se va obtine punctaj daca cel putin 60% din valoarea totală a bugetului indicativ 
este alocat pentru capitolul II – Cheltuieli pentru derularea proiectelor din Bugetul 
Indicativ. 

25 

4 Criterii de selecție locală 30 puncte 
4.1 Propunerea de proiect contribuie la realizarea indicatorilor de monitorizare incluși 

în PDL al GALPNB. 
30 

PUNCTAJ TOTAL 100 puncte 
PUNCTAJ MINIM – 30 de puncte 

 
Concluzia verificării:  Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL:__ puncte 
 
Verificare la GAL/OJPDRP/SL-DATL         DA� sau   NU� 
Verificat ..................................Manager GAL 
Semnătura    Data 
 
Întocmit ...................................Expert   GAL 
Semnătura    Data 

Ştampila 
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CAPITOLUL 2. Depunerea dosarului Cererii de finanțare  

Cererea de finanţare, odată finalizata (impreuna cu anexele la cererea de finantare), se 

multiplică în trei exemplare de către solicitant. Originalul şi două copii ale cererii de finanțare, 

împreună cu două formate electronice (CD) şi cu documentele în original (pentru care a 

atașat copii) se depun la secretariatul GAL Podisul de Nord al Barladului.  

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile 

numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n 

este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât 

să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. 

Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice).  

Important! Vor fi ataşate două copii electronice (prin scanare) a Cererii de finanțare, ca și a 

tuturor documentelor ataşate Cererii de Finanţare (secţiunea specifică E din Cererea de 

Finanţare).  
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CAPITOLUL 3. Selecția proiectelor - Procedura de selecție aplicată de Comitetul de 
Selecție al GALPNB 
ATENTIE: In conformitate cu prevederile adresei MADR nr. 92.348 / 2014 si in conformitate cu prevederile 
Ghidului masurii M41- versiunea 08 / 2014, pentru proiectele care prevad lucrari de constructii – montaj, 
selectia proiectelor pe M41.111, se va efectua de GAL Podisul de Nord al Barladului judetul Neamt si Iasi in 
ordinea primirii proiectelor si respectiv in ordinea punctajului obtinut de fiecare proiect depus dar nu mai tarziu 
de 30.09.2014. 
ATENTIE: In conformitate cu prevederile adresei MADR nr. 92.348 / 2014 si in conformitate cu prevederile 
Ghidului masurii M41- versiunea 08 / 2014, pentru proiectele simple (care nu prevad lucrari de constructii – 
montaj), selectia proiectelor pe  M41.111, se va efectua de GAL Podisul de Nord al Barladului judetul Neamt 
si Iasi in ordinea primirii proiectelor si respectiv in ordinea punctajului obtinut de fiecare proiect depus dar nu 
mai tarziu de 29.12.2014. 
ATENTIE: In conformitate cu prevederile adresei MADR nr. 92.348 / 2014, indiferent de data depunerii sau 
selectiei proiectelor, dupa aprobarea PNDR 2014 – 20120, nu vor mai fi semnate contracte de finantare 
aferente acestui apel de selectie cu depunere continua. 
GAL Podisul de Nord al Barladului are elaborata o procedură de selectie proprie disponibila 
pe www.galpnb.ro (versiunea 03) în care este descris procesul de evaluare în vederea 
selectiei  proiectelor, inclusiv procedura de soluţionarea contestaţiilor asa cum a fost 
mentionat în capitolul ”Mecanismul de implementare” din Planul de Dezvoltare Locală a 
GALPNB. Acesta procedura este aprobate de adunarea generală a GALPNB. Comitetul de 
Selectie al GALPNB stabileste punctajul criteriilor de selectie preluate din: 

 Cerințele fișei măsurii M111 din PNDR, disponibila pe www.madr.ro; Cerintele fisei 
masurii M41.111 din Planul de Dezvoltare Locala a GAL Podisul de Nord al Barladului 
disponibila pe www.galpnb.ro; Ghidul solicitantului M111 – versiunea 02, document 
disponibil pe www.galpnb.ro, Caiet de sarcini MADR document disponibil pe 
www.galpnb.ro si criteriile de selectie locale stabilite în Planul de Dezvoltare Locala al 
GALPNB (mai sus prezentate), pe baza cărora proiectele ce vor fi implementate în 
teritoriu in care activeaza GALPNB si vor fi selectate si propuse spre finantare la APDRP, 
astfel încât punctajul maxim acordat să nu depăsească 100 de puncte.   

GALPNB lansează pe plan local, prin publicare pe site-ul propriu, afisare la sediul GALPNB, 
la sediile CJ, OJPDRP si CDRJ din judetul Neamt, la sediile CJ, OJPDRP si CDRJ din 
judetul Iasi  si folosind mijloacele de informare mass-media, apeluri de selectie a proiectelor, 
conform prioritătilor descrise în strategia de dezvoltare. Apelul se adresează actorilor locali 
sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a 
GALPNB.  
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 
(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție)  
In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii proiectului, GALPNB va 
notifica in scris, cu confirmare de primire, solicitantii, referitor la rezultatele procedurii de 
selectie. 
Pe site-ul www.galpnb.ro este postata si procedura de selectie proprie a GALPNB. 
Compartimentul tehnic al GALPNB asigură suportul necesar beneficiarilor pentru 
completarea Cererilor de Finanțare privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie 
să le îndeplinească. 
Notă: Solicitanții și personalul GAL vor utiliza Ghidul Solicitantului și versiunea Manualului de 
Procedură și formularele aferente măsurii în cadrul căreia se încadrează proiectele, în 
vigoare la data lansării apelului de selecție de către GAL, disponibile pe site-ul www.apdrp.ro  
și www.madr.ro .  
Potențialul beneficiar își depune proiectul la secretariatul GALPNB, sub forma Cererii de 
Finanțare și a documentelor anexă, atașate Cererii de Finanțare. Se vor folosi formularele de 
Cereri de Finanțare postate pe site-ul www.apdrp.ro, respectiv www.madr.ro specifice 
măsurilor din PNDR, în care se regasește scopul proiectului.  
GALPNB verifică conformitatea proiectului și respectarea criteriilor de eligibilitate; Angajații 
GALPNB vor completa „Fișa de verificare a conformității”- Formularul (G)E 2.1L și „Fișa de 
verificare a eligibilității” Formularul (G)E 3.1L, aferente măsurii în care se încadrează scopul 
proiectului depus. În cazul proiectelor integrate, care au obiective ce se regăsesc în scopul 
mai multor submăsuri/componente din cadrul aceleași măsuri, angajații GALPNB vor 
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completa Fișele de verificare ale conformității și eligibilității aferente fiecărei 
submăsuri/componente. Se vor completa formularele din cadrul manualelor de implementare 
a procedurii publicate pe  site-ul www.apdrp.ro , după caz www.madr.ro . Solicitanții 
proiectelor integrate sunt obligați să completeze și să depună la Cererea de Finanțare 
formularele de buget indicativ aferente fiecărui tip de acțiune din cadrul proiectului respectiv, 
cât și bugetul indicativ totalizator al proiectului precum și formulare de Plan financiar pentru 
fiecare tip de acțiune, respectând procentul de cofinanțare impus prin 
submăsura/componenta măsurii în care se încadrează acțiunea. 
În vederea asigurării unității în verificare, atât angajații GAL cât și experții APDRP, vor utiliza 
aceleași formulare cadru în scopul realizării conformității și eligibilității, cu mențiunea că 
punctele de verificare care presupun consultarea Registrului debitorilor pentru SAPARD și 
FEADR, Registrul evidențe precese, Evidența încetării contractelor FEADR, Baza de date a 
contractelor FEADR și Baza de Date cu prețuri de referință, se vor completa numai la nivelul 
APDRP. La aceste puncte, din fișele de verificare ale conformității și eligibilității, angajații 
GALPNB vor bifa ”Nu este cazul”.   
Menționăm faptul că la toate formularele utilizate în fluxul procedural de către APDRP/CDRJ, 
pentru proiectele finanțate prin Axa 4 – LEADER, se va adăuga și litera L (de la LEADER), 
pentru a putea, în procesul de monitorizare, să fie evidențiată Axa 4 – LEADER. 
Formularele completate de către angajații GALPNB, în procesul de verificare, vor prezenta 
înainte de codificare, litera G, pentru a putea fi diferențiate de formularele cadru similare 
completate la nivelul APDRP (GE2.1L, GE2.1LA/LS, GE3.1L, GE3.1LA/LS, GE3.2L). 
Selecția proiectelor se efectuează de către GALPNB. Criteriile de selecție vor fi preluate din 
Ghidul Solicitantului măsurilor în care se încadrează proiectele, la care se adăugă criteriile de 
selecție din Strategia de dezvoltare locală. GALPNB va acorda atenție deosebită proiectelor 
inovative, de exemplu: soluții noi la probleme vechi, introducerea și dezvoltarea unor produse 
noi, noi sisteme de piață, modernizarea activităților tradiționale prin aplicarea de tehnologii 
noi etc. GALPNB va întocmi și completa o „Fișa de Verificare a criteriilor de selecție” – 
Formularul    GE 3.2-L, care trebuie să cuprindă toate criteriile de selecție prevăzute în 
Ghidul Solicitantului pentru măsurile în care se încadrează proiectele, la care se adăugă 
criteriile stabilite la nivelul GALPNB și punctajul aferent acestora. 
Fișa de verificare a criteriilor de selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele 
declarate eligibile, de către cel puțin 2 angajați ai GAL care participă la procesul de selecție. 
Angajații GAL vor utiliza Formularul GE3.2 L – Fișa de verificare a criteriilor de selecție, 
disponibil pe site-ul www.apdrp.ro , în cadrul Manualului de procedură pentru implementarea 
Măsurii 41. 
Fișele de verificare ale conformitații, eligibilității și a criteriilor de selecție trebuie să fie datate 
și să prezinte numele și semnătura a doi angajați din cadrul GALPNB, implicați în procesul 
de evaluare a proiectelor. 
După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor,in cazul in care valoare 
proiectelor depuse la GALPNB depaseste valoarea alocarii financiare disponibile, GALPNB 
va publica (dupa caz) in conditile prevazute in Ghidul solicitantului masura 41, pe pagina 
proprie de web (www.galpnb.ro)  Raportul de Selecție Intermediar  și îl va afișa la sediul 
GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoiale ale 
localităților membre în GAL – cu acordul acestor instituții. GALPNB va înștiința, cu 
confirmare de primire, solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 
Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GALPNB. 
Contestațiile primite vor fi analizate de GALPNB în baza proceduri interne proprii disponibile 
pe www.galpnb.ro . 
După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este 
cazul), sau in cazul in care valoarea proiectelor depuse la GALPNB nu depaseste valoarea 
alocarii financiare disponibila pe masura respectiva, Comitetul de selecție al GAL va întocmi 
un Raport de selecție Final în care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibilie 
neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților. Vor fi evidențiate 
proiectele declarate selectate în urma soluționării contestațiilor. GALPNB va publica Raportul 
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de Selecție Final pe pagina proprie de web sau îl va afișa la sediul GAL-ului. GAL va înștiința 
in scris cu confirmare de primire, solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și 
selecție. 
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 
voturilor, este necesar că în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii 
Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă, 
organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului 
de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste 
selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la 
nivel județean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de 
Directorul General care are în subordine CDRJ. 
Raportul de Selecție (intermediar (dupa caz) si respectiv final) va fi semnat și aprobat de 
către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându-se apartenența la mediul 
privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai 
puțin de 50%. De asemenea, Raportul de Selecție (intermediar (dupa caz) si respectiv final) 
va prezenta semnătura reperezentantului CDRJ care participă ca observator la procesul de 
selecție. Avizarea Raportului de Selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția 
faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzator și s-au respectat 
condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GALPNB. Raportul de selecție 
(intermediar (dupa caz) si respectiv final) va fi datat, avizat de către Reprezentantul legal al 
GALPNB sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens și va 
prezenta ștampila GAL. Toate verificările efectuate de către angajații GALPNB vor respecta 
principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați - un angajat care 
completează și un angajat care verifică. 
Toate fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GALPNB, chiar dacă pentru 
efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern. 
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul 
GALPNB (angajați GAL implicați în evaluare, membrii Comitetului de Selecție și membrii 
Comisiei de soluționare a contestațiilor) va semna o Declarație pe propria răspundere privind 
evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 
66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes. 
 În conținutul Declarației pe propria răspundere se vor menționa cel puțin următoarele 
aspecte: 

 Numele și prenumele declarantului 
 Funcția deținută la nivel GAL 
 Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecție / Comisiei de 

Solutionare a Contestațiilor 
 Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese așa cum este acesta 

prevăzut la art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului 
de interes 

 Asumarea faptului că în situatia în care se constata că această declaraţie nu este 
conformă cu realitatea, persoana semnatara este pasibila de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii 

În cazul în care, experții OJPDRP care realizează conformitatea inițială, constată că 
Declarațiile pe propria răspundere nu sunt semnate de persoanele de la nivelul GALPNB 
implicate în evaluarea și selecția proiectelor (manager GAL si respectiv expert tehnic GAL), 
proiectul va fi declarat neconform. Dacă, în verificările ulterioare, realizate de departamentele 
APDRP se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa 
cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost 
finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației. 
Beneficiarii care au fost notificaţi de către GALPNB de faptul că proiectele acestora au fost 
declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GALPNB în 
maxim 5 zile de la primirea notificării; 
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În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va 
elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și de către 
reprezentantul AFIR (APDRP)/CDRJ (în cazul în care acesta participă la întâlnirile comisei 
de contestații) și va fi înaintat Comitetului de Selecție GALPNB. GALPNB va publica pe 
pagina de web proprie Raportul de Contestații. În momentul depunerii la OJPDRP, proiectele 
selectate vor avea atașat obligatoriu toate fișele de verificare și Raportul de selecție emise de 
GAL însoțit de copii ale declarațiilor privind evitarea conflictului de interese.  
Toate proiectele selectate de către GALPNB, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse 
la OJPDRP pe raza căruia se va realiza proiectul. 
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CAPITOLUL 4 – Informaţii utile pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile  
4.1. DICȚIONAR  

� Solicitant – persoană fizică sau juridică, potențial beneficiar al sprijinului nerambursabil 

din FEADR;  

� Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un contract de finanțare cu APDRP 

pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

� Cererea de finanțare – reprezintă solicitarea depusă de potențialul beneficiar în vederea 

obținerii finanțării nerambursabile;  

� Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuția 

Uniunii Europene şi a Guvernului României;  

� Eligibil – reprezintă îndeplinirea condițiilor şi criteriilor minime de către un solicitant 

aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare şi Contractul de 

finanțare pentru FEADR;  

� Evaluare – acțiune procedurală prin care documentația pentru care se solicită finanțare 

este analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor minime pentru acordarea sprijinului şi 

pentru selectarea proiectului, în vederea contractării;  

� Fişa măsurii – descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele 

măsurii, aria de aplicare şi acțiunile prevăzute, tipul de investiție, menționează categoriile de 

beneficiar şi tipul sprijinului;  

� Măsura – defineşte aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor 

(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile).  

Abrevieri:  
� FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de 

finanțare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;  

� PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va 

putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile 

directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;  

� MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

� AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare 

Rurală;  

� CDRJ – Direcția pentru Agricultură Județeană, structură organizatorică la nivel județean 

subordonată MADR  

� APDRP – Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - instituție publică 

subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală;  
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� OJPDRP – Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, structură 

organizatorică la nivel județean a APDRP (la nivel național există 42 Oficii Județene);  

� APIA – Agenția de Plăți şi Intervenție în Agricultură – instituție publică subordonată 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează fondurile europene pentru 

implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în 

Agricultură.  

� GALPNB – Asociatia Grup de Acțiune Locală ”GAL Podisul de Nord al Barladului”  

� PDL - Plan de Dezvoltare Locală.  
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4.2. FORMULARE  
 
 

DECLARAŢIE  

pe propria raspundere a Beneficiarului de raportare catre „GAL Podisul de Nord al Barladului” 

 

 

Subsemnatul ........................................ (Nume, prenume) in calitate de responsabil legal 

al ......................................... (denumirea beneficiarului) posesor al BI/CI seria ..... nr. ..............., 

CNP .............................. eliberat  de .............................., cu domiciliul stabil în 

..........................................................in calitate de solicitant al Masurii 41.111  depunator al 

cerereii de finantare pentru proiectul .................................................................................in 

microroregiunea in care activeaza Grupul de Actiune Locala “GAL Podisul de Nord al 

Barladului”, declar pe proprie raspundere ca ma angajez sa raportez catre asociatia        

"GAL Podisul de Nord al Barladului” toate platile aferente proiectului depus, selectat, si 

finantat ce vor fi efectuate de AFIR (APDRP), cunoscand ca raportarea se va realiza, dupa 

primirea de la CRFIR (CRPDRP) a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in 

maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 

Data...................  

Semnătura................................... 

Ştampila,........................ 
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Formular  01 - Declaraţie privind situaţia personală a reprezentantului legal al solicitantului 
  
Denumire solicitant: ................................................ 
Nume proiect: ........................ 

 
D E C L A R A Ţ I E 

 
 

Subsemnatul ............................. (nume şi prenume) reprezentant împuternicit al 
.................................. (denumirea operatorului economic, sediul), în calitate de (funcţia, 
nivelul de reprezentare) Director General declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 
din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice următoarele: 

- în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani; 

 
- în ultimii 3 ani, nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 

şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 
 

  
Nume şi prenume:  
 
Semnătura: ………………………………… 
 
Data completării                                             
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Formular  02 – Declaraţie privind situaţia personală a solicitantului 
 
Denumire solicitant: ................................................. 
Nume proiect:................................................... 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI  
 
SUBSCRISA, 
 

Denumirea operatorului economic: ........................................  
Adresa (domiciliul sau sediul social):.................................... 
Telefon ................... Fax .................. 
E-mail ....................... 
Data înregistrării întreprinderii  .................... 
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .............................. 
Codul de identificare fiscală ................. 
Forma juridică .................................... 
Obiectul principal de activitate ............................................... 
Cod CAEN ....................... 
Obiectul secundar de activitate ........................................... 
Cod CAEN ....................... 
Reprezentant legal (numele şi prenumele, funcţia persoanei mandate să reprezinte 
solicitantul)  ................ în calitate DE.................. al .........................., care participa in 
calitate de solicitant la procedura de selecţie proiecte pe masura M41.111 ................, organizată 
de GAL Podisul de Nord al Barladului, declar pe proprie răspundere următoarele:  

- societatea: .............................. 
 a) în ultimii 5 ani,  nu a fost condamnată prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau 
pentru spălare de bani; 
b) nu este  în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar 
sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De 
asemenea, nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
c) nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 
a); 
d) în ultimii 2 ani, a îndeplinit corespunzător obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, pana la 
data solicitată; 
e) în ultimii 3 ani, a îndeplinit integral şi corespunzător obligaţiile contractuale şi nu a produs grave 
prejudicii beneficiarilor; 

Subscrisa  declar că informaţiile furnizate în legătură cu situaţia proprie sunt complete 
şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării 
                                                             
Operator economic, 
......................................... 
 
Responsabil legal (Numele şi prenumele) ................................... 
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Formularul nr. 05 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia prevazuta la art. 691 

 
 
Denumire solicitant: ........................................... 
Nume proiect: .................................... 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţia prevazuta la art. 691 

 
 
 
 
Subsemnatul(a) .................................. (se inserează numele operatorului economic - persoană 
juridică), în calitate de solicitant, la procedura de selecţie proiecte pe masura M41.111 ............., 
organizată de GAL Podisul de Nord al Barladului, declar pe proprie răspundere că am/nu am drept 
membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau am/nu 
am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea 
inclusiv sau care se află în relaţii comerciale astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu 
persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul GAL Podisul de Nord al Barladului. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că GAL Podisul de Nord al Barladului sau AFIR are (au) dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
Denumire operator economic  .............................. 
 
(nume, prenume, functie semnatar) ..............................                                                                   
 
(semnatura si stampila)  
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Formular 08 – Lista persoanelor implicate în proiect 
 
Denumire solicitant: .............................. 
Nume proiect: ........................ 

 
 
 

Numele și 
prenumele 

Funcţ
ia 

actua
lă 

Ani de 
experie

nţă 

Vârs
ta  

Naţionalit
atea 

Studii Domenii 
de 

specialit
ate 

Experie
nţă în 
ţara 

benefici
ară 

Limbi 
străine 

şi 
fluenţă 
(FB, B, 

S) 
         

         

         

         

 
 
 

Se va completa de către solicitant 
Nume, funcţie  Semnătura, 

Ștampila 
Data: 

 
 
 

*Se vor completa toate persoanele implicate în proiect (manager de proiect, experți 
formatori, personal tehnic și administrativ). 
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Formular 09 - Declaraţie de disponibilitate ale experţilor formatori 
 
 
Denumire solicitant:.......................................... 
Nume proiect:...................................... 
 

 
 

 
Declaraţia de disponibilitate * 

 
Titlul proiect: ............................................... 
 
Subsemnatul ............................. declar că sunt de acord să particip in calitate de expert 
formator, cu ......................... la procedura de selecţie proiecte pe masura M41.111 ............, 
organizată de GAL Podisul de Nord al Barladului. 
Declar că sunt disponibil şi de acord să lucrez în toată perioada de desfășurare a activităţilor 
proiectului (........... de ore in total reprezentand teorie – practica - testarea cunostintelor 
participantilor la proiect) şi pentru poziţia pentru care CV-ul meu a fost inclus în proiect, în cazul 
în care acest proiect va fi declarat eligibil si pentru care se va semna contract de finantare intre 
AFIR si ..................................   
 

Nume  

Semnătura  

Data  

 

 
*Se va completa de către managerul de proiect și toţi  experţii formatori. 
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Declaraţie – angajament privind locația unde urmează să desfăşoare instruirea practică a 
participantilor la proiect 
 
Denumire solicitant: .............................. 
Nume proiect: ................................. 
 

DECLARAŢIE - ANGAJAMENT 
 
SUBSCRISA, 
 

Denumirea operatorului economic: ............................ 
Adresa (domiciliul sau sediul social): .................... 
Telefon ........................ Fax ................................. 
E-mail........................... 
Data înregistrării întreprinderii  ........................... 
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .............................. 
Codul de identificare fiscală ......................... 
Forma juridică ................................... 
Obiectul principal de activitate ............................................... 
Cod CAEN ....................... 
Obiectul secundar de activitate ........................................... 
Cod CAEN ....................... 
Reprezentant legal (numele şi prenumele, funcţia persoanei mandate să reprezinte solicitantul) 
................................... în calitate de ..................................., care in calitate de 
solicitant participa la procedura de selecţie proiecte pe masura M41.111 ................, organizată 
de GAL Podisul de Nord al Barladului, in conformitate cu cerintele si prevederile  din din Apelul de 
selecţie cu număr de referinţa  M41.111 ............... lansat de “GAL Podişul de Nord al Bârladului 
(GALPNB)” începând cu data de ........................, declar pe proprie răspundere următoarele:  

- societatea: .............................. 
în conditiille in care proiectul cu denumirea sus referita va fi selectat la finantare, declaram ca ne  
angajam ca la data la data semnarii contractului de finantare, sa prezentam la AFIR(APDRP) acordul 
sau contractul pentru locația unde urmează să desfăşoare instruirea practică necesara realizarii 
obiectivelor din proiectul cu denumirea sus referita si declaram ca ne angajam ca locatia (ferma) 
unde urmează să desfăşoare instruirea practică necesara realizarii obiectivelor din proiect sa fie 
beneficiara unui proiect cu fonduri europene si declaram ca ne angajam sa prezentam copia 
contractului de finantare semnat intre locatie (ferma) si APDRP. 

Înţeleg ca în cazul în care ...............................(denumirea solicitantului) nu 
respecta acest angajament nu se va semna contractul de finantare. 

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie - angajament nu este conformă cu 
realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării 
                                                             
Operator economic, 
.............................................. 
 
Responsabil legal (Numele şi prenumele) ................................. 
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Formular nr. 16 Declaraţie privind sănătatea şi protecţia muncii 
 

 
Denumire solicitant: ............................. 
Nume proiect: .............................................. 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 
 
 
 
 
Subsemnatul ............................... (nume şi prenume), reprezentant al         

................................. (denumirea solicitantului) declar pe propria răspundere că mă angajez 

să prestez implementez proiectul cu denumirea ......................................, si declar pe propria 

raspundere ca ma angajej ca activitatile (teoretice si practice) necesare pentru atingerea 

obiectivelor proiectului, sa se desfasoare în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la 

condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea si fundamentarea bugetului proiectului 

am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii. 

 

Data completării 
                                                             
Operator economic, 
........................................... 
 
Responsabil legal (Numele şi prenumele) ................................ 
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Identificare financiară 
 

IDENTIFICARE FINANCIARA 
DETINATORUL CONTULUI 

Nume                             
 

                            
 

Adresa                             
 

                            
 

Localitatea                 Cod poştal        
 

Ţara                             
 

Cod unic de
înregistrare             Atribut fiscal           

 
Persoana de contact                             

 
Telefon             Fax           

 
E-mail                              

BANCA 
NUMELE BĂNCII                             

 
                            

 
ADRESA                             

 
                            

 
LOCALITATEA                 COD POŞTAL        

 
ŢARA              

 
CODUL IBAN                             

 
NUMĂRUL
CONTULUI              FAX           

 
 
OBSERVATII: 
 
Ştampila + Semnătura reprezentantului băncii 
(obligatoriu amândouă) 

 Data + Semnătura deţinătorului contului 
(obligatoriu) 

 


