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APEL DE SELECȚIE
~varianta detaliată~

MĂSURA 2/1A “TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ȘI ACȚIUNI DE INFORMARE”
Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M2/1A-01/18-27.09.2018
Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI anunță lansarea, în perioada 27.09.2018 – 26.10.2018, a primei
sesiuni din anul 2018, de depunere proiecte pentru Măsura 2/1A „Transfer de cunoștințe și acțiuni de
informare”
1. Data lansării apelului de selecție: 27.09.2018
2. Data limită de depunere a proiectelor: 26.10.2018
3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul
Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până
vineri, în intervalul orar 09.00 – 14.00.
4. Fondul disponibil – alocat în sesiune 01/18: este de 48.000 euro, din care:
Componenta I - agroalimentar = 24.000 euro
Componenta II - nonagricol = 24.000 euro
Suma maximă nerambursabilă este de:
Valoarea maximă a sprijinului este de:
 Acțiuni de formare = maxim 24000 de euro/proiect;


Acțiuni de informare = maxim 24000 de euro/proiect;

 Activități demonstrative = maxim 5000 de euro/proiect.
Valoarea maximă a sprijinului este de 5000 de euro/proiect pentru activitățile demonstrative.
Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
La baza fundamentării bugetului, solicitatul trebuie să utilizeze costul unitar standard care este detaliat
în capitolul VI – Cheltuieli eligibile și neeligibile.
1)Utilizarea costurilor unitare standard pentru rambursarea cheltuielilor eligibile în cadrul
proiectelor de formare profesională poate asigura o reducere semnificativă a efortului administrativ în
verificarea proiectelor, asigurând în același timp un control eficient în ceea ce privește stabilirea valorii
proiectelor, respectarea rezonabilității prețurilor pentru servicii de formare profesională și simplificarea
procedurilor de plată către beneficiari.
La baza stabilirii valorii costului unitar standard au fost avute în vedere următoarele elemente de cost,
în conformitate cu cheltuielile eligibile legate de pregătirea și desfășurarea acțiunilor de formare
profesională stabilite prin PNDR 2014-2020, pentru durata unui curs de 8 ore/zi:
-onorarii, cazare, diurna(masa) și transport pentru experții din echipa de proiect(expert formator,
manager proiect, personal administrativ);
-cazare și diurna(masa) pentru cursanți;
-transport pentru cursanți;
-materiale didactice și consumabile;
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-închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;
-închirierea de spații adecvate pentru desfășurarea acțiunilor de formare profesională;
-alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de formare profesională, inclusiv costuri legate de
organizarea și participarea la vizite tematice de studiu.
Costul unitar standard a fost determinat în două variante, în funcție de posibilitățile de a opta pentru
includerea în structura costului unitar standard a cheltuielilor privind cazarea și transportul
participanților.
Cele 2 variante de cost standard sunt A și B.
COSTUL
proiect,
logisticii
manager

UNITAR STANDARD(A)-include costul unitar standard pentru experții formatori, manager
diurna(masa cursanți), consumabile și materiale suport, sala de conferință cu asigurarea
necesare, alte cheltuieli într-un cunatum de 15% din suma dintre costul unitar standard
proiect și costul unitar standard expert formator.

În aceste condiții valoarea COSTUL UNITAR STANDARD(A) este de 55 euro/persoană/zi
COSTUL UNITAR STANDARD(B)-include costul unitar standard pentru experții formatori, manager
proiect, diurna(masa cursanți), cazare și transport pentru participanți, consumabile și materiale suport,
sala de conferință cu asigurarea logisticii necesare, alte cheltuieli într-un cunatum de 15% din suma
dintre costul unitar standard manager proiect și costul unitar standard expert formator.
În aceste condiții valoarea COSTULUI UNITAR STANDARD(B) este de 103 euro/persoană/zi.
Valoarea costului unitar standard(B) este de 103 euro/persoană/zi față de 55 euro/persoană/zi aferent
costului unitar standard(A) deoarece cuprinde și cheltuieli de cazare și transport cursanți.
Furnizorul de formare profesională poate opta pentru utilizarea uneia dintre cele 2 variante de costuri
unitare standard.Valoarea costului unitar standard se aplică fiecărui cursant care participă la cursuri cu
durata de 40 de ore(8 ore pe zi/ 5 zile).În aceste condiții valoarea proiectului se va calcula inmulțind
valoarea costului unitar standard cu numărul cursanților și numărul zilelor de curs. Decontarea costurilor
proiectului se va face în baza documentelor încărcate de beneficiar ulterior finalizării perioadei de
implementare a activităților propuse, care vor fi verificate și avizate de către experții AFIR.
2) În cadrul acțiunilor de informare sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:
-cheltuieli cu onorariile experților solicitantului/solicitantului și partenerilor(inclusiv cheltuieli
salariale, cuprinzând contribuțiile angajatorului și angajatului, cazare , diurnă/masă și transport pentru
experți informare, manager proiect, personal administrativ);
-cheltuilei pentru derularea acțiunilor de informare, după cum urmează:
 Cazare, masă și transport participanți, duopă caz;
 Materiale didactice și comnsumabile pentru derularea activităților proiectului, inclusiv editarea și
tipărirea acestora;
 Materiale de infoarmare și promovare;
 Închirierea de echipamente necesare;
 Inchirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de informare;
 Alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de informare ;
-Cheltuieli cu auditul proiectului.
Toate cheltuielile vor fi verificate în conformitate cu instrucțiunile de plată și vor fi rambursate numai
cheltuielile eligibile stabilite în urma procesului de verificare a dosarelor de plată depuse.
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Un proiect poate conține cheltuieli eligibile și neeligibile.Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar
pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către
beneficiarul proiectului(solicitant/solicitant și parteneri).
Costul pe participant/zi de informare propus în cererea de finanțare nu poate să depășească costul
maxim de 60 euro fără TVA/partcipant/informare.
Costul maxim de 60 euro/participant informare nu reprezintă opțiuni de costuri simplificate și prin
urmare cheltuielile nu pot fi rambursate decât în baza unor documente justificative aferente costurilor
eligibile suportate și plătite în conformitate cu instrucțiunile de plată, urmând ca rezonabilitatea
costurilor să fie verificată în etapa de avizare a achizițiilor și autorizare a plăților atât global, raportat la
costul maximal pe cursant prevăzut în cererea de finanțare, cât și raportat la fiecare categorie de
costuri eligibile în parte. În detalierea resurselor financiare pentru fiecare activitate în parte vor trebui
evidențiate tipurile de cheltuieli acoperite.
În situația în care, pe parcursul implementării proiectului se depășește costul pa participant de
informare propus în cererea de finanțarepentru cheltuielile eligibile, diferența va fi suportată de
beneficiar și va reprezenta cheltuială eligibilă din PNDR.
3)În cadrul activităților demonstrative intră următoarele categorii de cheltuieli eligibile:
-Cheltuielile cu onorariile experților solicitantului/solicitantului ș i partenerilor,
managerului de proiect și a personalului implicat în implementarea proiectului (cheltuieli
salariale - inclusiv contribuțiile angajatorului și angajatului , cazare, masa și transport).
- Cheltuielile pentru derularea activităț ilor demonstrative:
• pentru participanți: cazare, minim 1 masă și 1 cofee breack l zi și t ransport după caz;
• materiale didactice și consumabile pentru derularea activităților proiectului
inclusiv editarea și tiparirea acestora;
• materiale de informare ș i promovare (exemple: gentă umăr , mapă de prezentare,
printuri, CD, block notes)
• lnchirierea de echipamente necesare;
• lnchirierea de spatii pentru sustinerea activităților demonstrative
• alte cheltuieli strict legate de implementarea activitailor demonstrative:
1.cheltuieli
generate de administratie
respectiv servicii de comunicatii
(internet, telefon, servicii poș tale
ș i de curierat) ș i plata utilitatilor (energia
electrica, apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze naturale);
2. cheltuieli privind informarea și publicitatea referitoare la proiect realizate
conform prevederilor Reg. 808/2014 și contractului de finanțare - Anexa nr. Ill;
3. cheltuieli de transport pentru materiale ș i echipamente;
4.1nchirierea de mijloace de transport pentru personalul beneficiarului
și materiale/echipamente și logistica pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului;
5. cheltuieli cu auditul proiectului.
Toate aceste cheltuieli
trebuie sa fie rezonabile, justificate ș i să corespunda
principiilor unei bune gestionari financiare, in special din punct de vedere al raportului
preț -calitate.
Un proiect poate conține cheltuieli eligibile și neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi
acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile (care vor fi verificate in
conformitate cu instrucțiunile de plată), cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate
integral de catre beneficiarul proiectului (solicitant/solicitant și parteneri).
Costul fermier/zi de activitate demontrativă nu poate să depășească 100 euro fără TVA.
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Acest plafon nu reprezinta opțiuni de costuri simplificate și prin urmare cheltuielile nu pot fi
rambursate decat în baza unor documente justificative aferente costurilor eligibile suportate și
platite în conformitate cu instrucțiunile de plată, urmând ca rezonabilitatea costurilor să fie
verificată în etapa de avizare a achizițiilor și autorizare a plaților atât raportat la costul maximal pe
participant prevazut în cererea de finanțare, cât și raportat la fiecare categorie de costuri eligibile
în parte. În detalierea resurselor financiare pentru fiecare activitate
în parte va trebui să fie
evidențiate tipurile de cheltuieli acoperite. În situația în care, pe parcursul implementarii proiectului
se depășește costul participant/ zi de instruire propus în cererea de finanțare pentru cheltuielile
eligibile sau se constata faptul că, pentru anumite categorii de costuri nu s-a respectat principiul
rezonabilității prețurilor.
5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea 1.1.pdf,
editabilă) poate fi accesat pe site-ul www.poartatransilvaniei.ro, secțiunea MĂSURI 2015-2020,
subsecțiunea Măsura M 2/1A „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”.
6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitatului elaborate de
către GAL pentru Măsura M2/1A, și disponibile pe site-ul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI.
(www.poartatransilvaniei.ro):
1.
Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu,
elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului,
perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte
programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de
servicii.
2.
Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra
utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă
3.
Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri,
diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.).
4.
Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul
solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală,
Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).
5.
Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a
Finanțelor Publice .
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile
fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după
caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar
asupra imobilelor).
Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale,
sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA
și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.
Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată.
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6. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității
prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:
Să fie datate, personalizate și semnate;
Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;
Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al
performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere
financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare,
verificabile de către experții evaluatori.
7. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că
solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fun
8.Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.dații.
9. Alte documente justificative, după caz.

Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de Finanțare:


Adresa de înaintare – Anexa 1;



Declarația specimen de semnătură (Anexa 3);



Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi desfășurate de
fiecare expert formator propus;




Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
Documentele statutare inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de
modificare, dacă este cazul (copie, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnată
de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină)



Hotărârea judecătorească de înființare (copie, cu mențiunea „conform cu originalul”,
semnată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină);



Extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sau certificat emis de Judecătorie sau
Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al persoanei juridice și situația juridică a
acesteia (original sau copie legalizată);



Orice alt document emis de către autorități/entități competente cu valoare probatorie
care atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat cu/fără scop patrimonial
constituită în conformitate cu legislația în vigoare în România;



Actul de înființare al instituției cu mențiunea „conform cu originalul”, semnat și ștampilat de
către reprezentantul legal al instituției.




Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de
activitate/activitățile specifice ale entității;
Copie după diploma de licență a fiecărui expert formator;



Declarații de disponibilitate pentru toți experții formatori implicați în proiect;



Certificat de formator /adeverință, cu mențiunea „conform cu originalul” prin care se dovedește
că profesează într-o funcție didactică la nivelul învățământului liceal, vocațional, profesional și
5
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tehnic sau adeverință prin care se dovedește că este cadru didactic la nivelul învățământului
superior – asistent/lector/conferențiar/profesor universitar și care să ateste vechimea în
muncă și disciplinele predate pentru cadrele didactice;


Lista principalelor prestări de servicii sau activități de formare profesională în ultimii 3
ani;



CV - uri care prezintă semnătura și numele în clar ale formatorilor și ale cadrelor didactice din
care să reiasă experiența similară;



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

cu originalul”, care să ateste participarea experților formatori, în ultimii trei ani, la o formă de
instruire (cursuri, conferințe, seminarii, simpozioane, etc.) în domeniul de activitate pentru care sunt
propuși în proiect sau declarație prin care se obligă ca experții formatori să urmeze acest tip de
instruire menționat anterior, în domeniul de activitate pentru care sunt propuși în proiect, formă de
instruire ce trebuie finalizată până la semnarea contractului de finanțare;


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

menţionat în listă, care probează experiența solicitată, (copii în conformitate cu originalul după
contracte și recomandări/certificări) care vor conține obligatoriu date referitoare la: beneficiarul
contractului; tipul serviciilor/activităților prestate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea
contractului;


Declarația pe propria răspundere că solicitantul/partenerul deține sau se angajează să asigure
capacitatea tehnică necesară (Anexa 6);



Situațiile financiare înregistrate la Administrația Financiară, pentru solicitant și partener, după
caz – bilanț – formularele 10 și 20 pentru anii n, n-1 și n-2 (după caz) unde n este anul 2017;



Declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că solicitantul nu se află
în procedură de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau
suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de
aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale. (se va completa Anexa 4);



Certificate de atestare fiscală care să ateste lipsa datoriilor scadente fiscale și sociale
emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice și de Primăriile pe raza cărora își au sediul
social, puncte de lucru și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat valabile la
data depunerii Cererii de finanțare;



Copia legalizată/copia lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” a extrasului de la Registrul
asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își
are sediul, valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare;



Copia legalizată/copia lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” a documentelor
relevante privind înființarea instituției, precum și documente din care să reiasă că activitatea
stabilită prin Acordul de parteneriat are corespondent în obiectul de activitate precum și
punctele de lucru;



Acord de parteneriat”, Anexa 4;



Anexa 8 – Fundamentarea bugetară;



Anexa 9 – Declarație privind auditul proiectului;



Anexa 10 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;



Alte documente relevante.
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7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare.

7.1 Cerințe de conformitate
Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează în baza
formularului ”GE 2.1L – Fișa de verificarea a conformității”.
Controlul conformității consta în verificarea Cererii de finanțare:
- dacă este corect completata;
- prezentata atât în format tipărit cât și în format electronic;
- dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în doua exemplare: unul
original și o copie, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul).
7.2 Cerințe de eligibilitate:
Pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, partenerii vor depune următoarele documente:
Persoană
Criteriu de
Persoană juridică de
Persoană juridică de drept
Juridică
eligibilitat
drept privat cu scop
privat fără scop
de
drept
public
e
patrimonial
patrimonial
EG 1

- Certificatul

constatator

eliberat

de Oficiul Național al
Registrului
Comerțului, valabil la
data

depunerii CF,

în

care

să

se menționeze
minim
următoarele
acționarii/asociații,
legali

ai societății,

punctele

de lucru,
domeniile
activitate,

de

date

privind concordatul
preventiv și
fapte

aflate

sub

incidența art. 21 lit.
e-h

din

Legea

- Actul de înființare al

instituției

respective,

semnat și ștampilat de
către

reprezentantul

legal al instituției.

-Hotărârea
judecătorească
de
înființare
(copie,
cu
mențiunea „conform cu
originalul”, semnată de
reprezentantul legal al
solicitantului, pe fiecare
pagină);

informații:
reprezentanții

-Documentele statutare
inclusiv
actele
adiționale și hotărârile
judecătorești
de
modificare, dacă este
cazul (copie,
cu
mențiunea
„conform cu originalul”,
semnată
de
reprezentantul legal al
solicitantului, pe fiecare
pagină).

nr.

-Extras actualizat din
Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor sau certificat
emis de Judecătorie sau
Tribunal, care să ateste
numărul de înregistrare
al persoanei juridice și
situația
7
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26/1990.
- Orice alt document

emis

de

către

autorități/entități
competente
valoare

cu
probatorie

care atestă încadrarea
în

categoria

de

persoană juridică de
drept privat cu scop
patrimonial
constituită

în

conformitate

cu

legislația

în

juridică
a
acesteia
(original
sau
copie
legalizată);
- Orice alt document
emis
de
către
autorități/entități
competente cu valoare
probatorie care atestă
încadrarea în categoria
de persoană juridică de
drept privat fără scop
patrimonial
constituită
în
conformitate
cu
legislația în vigoare în
România;

vigoare

în România;
EG 2
EG 3

EG 4

EG 5

Nu este cazul!(Verifcare
nivel AFIR)
Verificarea la nivel AFIR a
registrului
debitorilor
pentru SAPARD și FEADR
Cererea
de
finanțare.(Declarația
pe
proprie răspundere).
Declarație
pe
propria
răspundere din care să
reiasă faptul că partenerul
nu se află în procedură de
insolvență,
faliment,
reorganizare
judiciară,
dizolvare, lichidare sau
suspendare temporară a
activității sau nu se află în
situații similare în urma
unei proceduri de aceeași
natură
prevăzute
de
legislația
sau
de
reglementările naționale.
(se va completa Anexa 4);
-Certificatul constatator

Nu este cazul!(Verifcare nivel
AFIR)
Verificarea la nivel AFIR a
registrului debitorilor pentru
SAPARD și FEADR
Cererea
de
finanțare(Declarația
pe
propria răspundere).
Declarație
pe
propria
răspundere din care să reiasă
faptul că partenerul nu se
află
în
procedură
de
insolvență,
faliment,
reorganizare
judiciară,
dizolvare,
lichidare
sau
suspendare
temporară
a
activității sau nu se află în
situații similare în urma unei
proceduri de aceeași natură
prevăzute de legislația sau
de reglementările naționale.
(se va completa Anexa 4);
-Extras
actualizat
din
Registrul
Asociațiilor
și
Fundațiilor sau certificat

Nu este cazul!(Verifcare nivel
AFIR)
Verificarea la nivel AFIR a
registrului debitorilor pentru
SAPARD și FEADR
Cererea
de
finanțare(Declarația
pe
propria răspundere).
Declarație
pe
propria
răspundere din care să reiasă
faptul că partenerul nu se
află
în
procedură
de
insolvență,
faliment,
reorganizare
judiciară,
dizolvare,
lichidare
sau
suspendare
temporară
a
activității sau nu se află în
situații similare în urma unei
proceduri de aceeași natură
prevăzute de legislația sau de
reglementările naționale. (se
va completa Anexa 4);
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EG 6

eliberat
de
Oficiul
Național al
Registrului
Comerțului, valabil
la
data depunerii CF, în
care să
se
menționeze
minim
următoarele informații:
acționarii/asociații,
reprezentanții
legali
ai
societății,
punctele
de lucru,
domeniile
de
activitate,
date
privind
concordatul preventiv și
fapte aflate sub incidența
art. 21 lit. e-h din Legea
nr. 26/1990.
Obiectul principal sau

emis de Judecătorie sau
Tribunal, care să ateste
numărul de înregistrare al
organizației
și
situația
juridică a acesteia (original
sau copie legalizată).

Extras

din

Registrul Documente relevante privind

obiectul

secundar

de asociațiilor

activitate

autorizat,

în aflat la grefa judecătoriei în activitate/activitățile

conformitate

cu a

prevederile
359/2004,
de

Național

cărei

fundațiilor obiectul

prevăzut

în -

al

formarea profesională.

Documentele

constatator statutare
către

de

circumscripție specifice ale entității privind

Legii teritorială își are sediul;

Certificatul
emis

și

inclusiv

Oficiul adiționale

și

actele

hotărârile

Registrului judecătorești de modificare,

Comerțului, valabil la data dacă este cazul;
depunerii CF, trebuie să -

Hotărârea

cuprindă codul CAEN 8559– judecătorească de înființare.
Alte forme de învățământ, pentru

acțiunile

transfer

de

Alte

de relevante

documente
cu

valoare

cunoștințe probatorie din care să reiasă

(formare) și acțiunile de obiectul

de

informare sau codul CAEN activitate/activitățile
8230-Activități

de specifice ale entității privind

organizare a expozițiilor, formarea profesională;
9
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târgurilor și congreselor
pentru

acțiunile

demonstrative.
-Alte

documente

relevante

cu

probatorie

din

reiasă

valoare
care

obiectul

să
de

activitate/activitățile
specifice ale entității;
EG 7

Declarația
pe
propria
răspundere că partenerul
deține sau se angajează să
asigure
capacitatea
tehnică necesară (Anexa
5).
-Pentru
capacitatea
financiară
vor fi
prezentate
situațiile
financiare
înregistrate
la
Administrația
Financiarăbilanț
–
formularele 10, și 20
pentru anii n, n-1 și n-2
(după caz), unde n este
anul 2016.
Se verifică faptul că media
cifrei de afaceri pentru
anii n, n-1 și n-2 este
minim 50% din valoarea
activităților asumate de
acesta prin Acordul de
parteneriat

-Declarația
pe
propria
răspundere că partenerul
deține sau se angajează să
asigure capacitatea tehnică
necesară (Anexa 5).
Pentru
capacitatea
financiară vor fi prezentate
situațiile
financiare
înregistrate la Administrația
Financiarăbilanț
–
formularele 10, și 20 pentru
anii n, n-1 și n-2 (după caz),
unde n este anul 2016
Se verifică faptul că media
veniturilor pentru anii n, n-1
și n-2 este minim 50% din
valoarea
activităților
asumate de acesta prin
Acordul de parteneriat.

Declarația
pe
propria
răspundere că partenerul
deține sau se angajează să
asigure capacitatea tehnică
necesară (Anexa 5).
- Nu e cazul. Capacitatea
financiară va fi dovedită
ulterior
procesului
de
selecție, respectiv până la
prima cerere de plată care
conține
cheltuieli
aferente persoanei juridice
de
drept
public,
în
conformitate cu prevederile
specifice
planificării
bugetare
aplicabile entităților publice.
Cursul de schimb utilizat
pentru verificarea situațiilor
financiare este:
-Pentru situațiile financiare
aferente anului 2015: 1
euro=4,4828 lei
-Pentru situațiile financiare
aferente anului 2016: 1
euro=4,5240 lei
-Pentru situațiile financiare
aferente anului 2017:
1
euro=4,5390 lei
ATENȚIE!
•În situația în care o entitate
juridică, în calitate de
solicitant sau partener în mai
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multe proiecte este selectată
pentru implementarea mai
multor proiecte în cadrul M1,
la nivelul AFIR va fi realizată
o verificare a capacității
financiare
necesare
implementării
tuturor
proiectelor.

EG 8

Cererea de finanțare

EG 9

-Lista
personalului
implicat în proiect cu
specificarea activităților
ce
urmează
a
fi
desfășurate de fiecare
expert propus;
-Declarații
de
disponibilitate pentru toți
experții
implicați
în
proiect;
-Certificat
formator/adeverință prin
care se dovedește că
profesează într-o funcție
didactică
la
nivelul
învățământului
liceal,
vocațional, profesional și
tehnic sau adeverință prin
care se dovedește că este
cadru didactic la nivelul
învățământului superior asistent/lector/

Cererea de finanțare

•Astfel, pentru încheierea
contractelor de finanțare,
cifra de afaceri/veniturile
pentru anii n, n-1, n-2
trebuie să fie cel puțin egală
cu 50% din valoarea cumulată
a activităților asumate de
acesta prin toate acordurile
de parteneriat semnate în
cadrul M1, în cazul în care
aplică
în
parteneriat.
Verificarea va lua în calcul
inclusiv
toate
proiectele
contractate,
aflate
în
derulare
la
momentul
contractării.
Cererea de finanțare

-Lista
personalului
implicat în proiect cu
specificarea activităților
ce
urmează
a
fi
desfășurate de fiecare
expert propus;
-Declarații
de
disponibilitate pentru toți
experții
implicați
în
proiect;
-Certificat
formator/adeverință prin
care se dovedește că
profesează într-o funcție
didactică
la
nivelul
învățământului
liceal,
vocațional, profesional și
tehnic sau adeverință prin
care se dovedește că este
cadru didactic la nivelul
învățământului superior asistent/lector/

-Lista
personalului
implicat în proiect cu
specificarea activităților
ce
urmează
a
fi
desfășurate de fiecare
expert propus;
-Declarații
de
disponibilitate pentru toți
experții
implicați
în
proiect;
-Certificat
formator/adeverință prin
care se dovedește că
profesează într-o funcție
didactică
la
nivelul
învățământului
liceal,
vocațional, profesional și
tehnic sau adeverință prin
care se dovedește că este
cadru didactic la nivelul
învățământului superior asistent/lector/
11

SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63 D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368432
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANŢAT PRIN FEADR

Anexa 1 la HCD nr. 31 din 17/09/2018
conferențiar/profesor
universitar și care să
ateste vechimea în muncă
și disciplinele predate
pentru cadrele didactice;
-Copie după diploma de
licență a fiecărui expert,
cu
respectarea
specializării
pentru
activitățile derulate prin
proiect;
-Pentru cadrele didactice,
nu este necesară copia
diplomei de licență pentru
disciplinele pe care le
predau în sistemul de
învățământ.
Pentru
predarea altor discipline,
în afara celor predate în
sistemul de învățământ,
aceștia vor prezenta copie
după diploma de licență.
-CV - uri care prezintă
semnătura și numele în
clar
ale
experților,
formatorilor sau cadrelor
didactice, din care să
reiasă experiența similară;
Adeverință/certificat/oric
e alt tip de document
asimilat care să ateste
participarea experților, în
ultimii trei ani, la o formă
de
instruire
(cursuri,
conferințe,
semănării,
simpozioane,
etc.)
în
domeniul de activitate
pentru care sunt propuși
în proiect sau declarație
prin care se obligă ca
experții să urmeze acest
tip de instruire menționat
anterior, în domeniul de
activitate pentru care
sunt propuși în proiect,

conferențiar/profesor
universitar și care să
ateste vechimea în muncă
și disciplinele predate
pentru cadrele didactice;
-Copie după diploma de
licență a fiecărui expert,
cu
respectarea
specializării
pentru
activitățile derulate prin
proiect;
-Pentru cadrele didactice,
nu este necesară copia
diplomei de licență pentru
disciplinele pe care le
predau în sistemul de
învățământ.
Pentru
predarea altor discipline,
în afara celor predate în
sistemul de învățământ,
aceștia vor prezenta copie
după diploma de licență.
-CV - uri care prezintă
semnătura și numele în
clar
ale
experților,
formatorilor sau cadrelor
didactice, din care să
reiasă experiența similară;
Adeverință/certificat/oric
e alt tip de document
asimilat care să ateste
participarea experților, în
ultimii trei ani, la o formă
de
instruire
(cursuri,
conferințe,
semănării,
simpozioane,
etc.)
în
domeniul de activitate
pentru care sunt propuși
în proiect sau declarație
prin care se obligă ca
experții să urmeze acest
tip de instruire menționat
anterior, în domeniul de
activitate pentru care
sunt propuși în proiect,

conferențiar/profesor
universitar și care să
ateste vechimea în muncă
și disciplinele predate
pentru cadrele didactice;
-Copie după diploma de
licență a fiecărui expert,
cu
respectarea
specializării
pentru
activitățile derulate prin
proiect;
-Pentru cadrele didactice,
nu este necesară copia
diplomei de licență pentru
disciplinele pe care le
predau în sistemul de
învățământ.
Pentru
predarea altor discipline,
în afara celor predate în
sistemul de învățământ,
aceștia vor prezenta copie
după diploma de licență.
-CV - uri care prezintă
semnătura și numele în
clar
ale
experților,
formatorilor sau cadrelor
didactice, din care să
reiasă experiența similară;
Adeverință/certificat/oric
e alt tip de document
asimilat care să ateste
participarea experților, în
ultimii trei ani, la o formă
de
instruire
(cursuri,
conferințe,
semănării,
simpozioane,
etc.)
în
domeniul de activitate
pentru care sunt propuși
în proiect sau declarație
prin care se obligă ca
experții să urmeze acest
tip de instruire menționat
anterior, în domeniul de
activitate pentru care
sunt propuși în proiect,
12
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EG 10
EG 11

EG 12

EG 13

formă de instruire ce
trebuie finalizată până la
semnarea contractului de
finanțare.
Verificarea cererii de
finanțare.
Verificarea cererii de
finanțare.

Certificatul constatator
eliberat
de
Oficiul
Național al Registrului
Comerţului valabil la
data depunerii CF
Orice
alt
document
emis
de
către
autorităţi/entităţi
competente cu valoare
probatorie care atestă
încadrarea în categoria
de persoană juridică de
drept privat cu scop
patrimonial constituită
în
conformitate
cu
legislaţia în vigoare în
România.

Solicitantul a realizat
prestări de servicii de
activități de formare
și/sau
activități
demonstrative și de
informare în cel puțin
un contract de servicii
/contract de finanțare.

formă de instruire ce
trebuie finalizată până la
semnarea contractului de
finanțare.
Verificarea
cererii
de
finanțare.
Verificarea
cererii
de
finanțare.

formă de instruire ce
trebuie finalizată până la
semnarea contractului de
finanțare.
Verificarea
cererii
de
finanțare.
Verificarea
cererii
de
finanțare.

Extras
din
Registrul Documente
asociaţiilor și fundaţiilor privind
aflat la grefa judecătoriei instituției
în a cărei circumscripţie
teritorială îşi are sediul;
Documentele
statutare
inclusiv actele adiționale
și hotărârile judecătorești
de modificare, dacă este
cazul;
Hotărârea judecătorească de
înființare;

relevante
înființarea

Orice alt document emis
de
către
autorități/entități
competente cu valoare
probatorie
care
atestă
încadrarea în categoria
de persoană juridică de
drept privat fără scop
patrimonial constituită în
conformitate cu legislația
în vigoare în România.
Solicitantul
a
realizat
prestări de servicii de
activități
de
formare
și/sau
activități
demonstrative
și
de
informare în cel puțin un
contract
de
servicii
/contract de finanțare.

Solicitantul
a
realizat
prestări de servicii de
activități
de
formare
și/sau
activități
demonstrative
și
de
informare în cel puțin un
contract
de
servicii
/contract de finanțare.
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EG 14

Solicitantul va depune
Certificate de atestare
fiscală valabile, care să
ateste lipsa datoriilor
scadente
fiscale
și
sociale
emise
de
Direcția Generală a
Finanțelor Publice și de
Primăriile
pe
raza
cărora își au sediul
social, puncte de lucru
și
graficul
de
reeșalonare a datoriilor
către
bugetul
consolidat.

Solicitantul va depune
Certificate de atestare
fiscală valabile, care să
ateste
lipsa
datoriilor
scadente fiscale și sociale
emise
de
Direcția
Generală a Finanțelor
Publice și de Primăriile pe
raza cărora își au sediul
social, puncte de lucru și
graficul de reeșalonare a
datoriilor către bugetul
consolidat.

Solicitantul va depune
Certificate de atestare
fiscală valabile, care să
ateste
lipsa
datoriilor
scadente fiscale și sociale
emise
de
Direcția
Generală
a
Finanțelor
Publice și de Primăriile pe
raza cărora își au sediul
social, puncte de lucru și
graficul de reeșalonare a
datoriilor către bugetul
consolidat.

Parteneriatele constituite în baza Acordului de parteneriat (fără personalitate juridică) trebuie să
prezinte ca documente justificative:
‐„Acord de parteneriat”, Anexa 2 – în care se specifică faptul că, înainte de semnarea contractului de
finanțare acesta va fi autentificat.
În cazul parteneriatelor:
 Liderul și fiecare partener prin reprezentantul legal va prezenta o declarație de
eligibilitate pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de
eligibilitate solicitate. Modelul declarației de eligibilitate pe proprie răspundere
este prevăzut în Anexa 5 aferentă la prezentul ghid
 Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa 4 la prezentul ghid al
solicitantului trebuie să conţină obligatoriu informaţiile solicitate.
 Indiferent de numărul de parteneri declarat prin cererea de finanţare, dacă până
la finalizarea implementării proiectului unul sau mai mulţi dintre parteneri se
retrag, se va indica modul în care restul partenerilor preiau obligaţiile
partenerului/partenerilor retraşi cu respectarea criteriilor de selecție; totodată,
menţionăm că se poate înlocui partenerul retras cu altul, cu respectarea
criteriilor de eligibilitate și selecție şi asumarea angajamentelor partenerului
retras.
 În bugetul
şi în calendarul
de MADR
activităţi
vor implementarea
trebui să se evidenţieze
Beneficiarul
va purta proiectului
responsabilitatea
finală în fața
pentru
și managementul
distinct cheltuielile, obligaţiile şi modul de împărţire a activităților.
proiectului.
8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL.
Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit „Regulamentului de
evaluare şi selecţie” al Asociației GAL Poarta Transilvaniei, afişat pe site-ul www.poartatransilvaniei.ro
şi la sediul GAL.
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Procedura de evaluare şi selecţie este detaliatã în secţiune distinctã în Ghidul Solicitantului pentru
măsura M2/1A.
9.Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și
criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a
acestora.
Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu
poate beneficia de finanțare nerambursabilă.
Pentru realizarea selecției proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro, a
proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim este situată sub sau peste alocarea sesiunii.
Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit pragul minim se situează sub
alocarea sesiunii, ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI aprobă finanțarea tuturor proiectelor eligibile
care au întrunit pragul minim.
Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit pragul minim se situează peste
alocarea sesiunii, AFIR analizează listele proiectelor și procedează conform instrucțiunilor din ghidul
solicitantului privind selecția proiectelor.
Toate obiectivele asumate pe care solicitantul se angajează să le realizeze și pentru care a primit
punctaj în etapa de selecție devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de
valabilitate a contractului de finanțare.
Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecție aplicabile pentru măsura M2/1A - Transfer
de cunoștințe și acțiuni de informare:
Nr.

Principii de selecție

Subcriterii de selecție

PUNCTE

Observații

Crt.
CRITERII DE SELECȚIE SPECIFICE LOCAL

CS 1

Principiul diseminării
echilibrate
a
informațiilor
(participanți la acțiune
din mai multe comune
din GAL).

MAXIM 10 p
SCS 1.1

SCS 1.2

Participanții din 1-6 comune

Participanți
comune

din

peste

5p

6

10 p

Se verifică
Angajament
ul de
participare
la M2/1A,
domiciliul/
sediul/punc
tul de lucru

MAXIM 20 p
CS 2

Principiul prioritizării
proiectelor
care
SCS 2.1
propun
acțiuni
demonstrative și/sau
acțiuni de informare.
SCS 2.2

Proiecte care propun actiuni
demonstrative

20 p

Proiecte care propun acțiuni
de informare

15 p

Cererea de
finanțare
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SCS 2.3

Proiecte care propun actiuni
de formare.

5p

MAXIM 10 p

CS 3

Principiul prioritizării
proiectelor
care
vizează ca beneficari SCS 3.1
indirecți persoanele de
etnie romă.

Principiul
prioritizării
proiectelor care vizează ca
beneficari
indirecți
persoanele de etnie romă.

10 p

MAXIM 20 p

SCS 4.1

CS 4

Principiul
nivelului
calitativ și tehnic cu
privire la curricula
cursului,
experiența
și/sau
calificarea
trainerilor.

SCS 4.2

Proiectul
cuprinde
în
descrierea metodologiei toți
experții
implicați
în
activități demonstrative care
îndeplinesc condițiile:
-au participat ca experți în
minim 12 sesiuni și proiecte
și /sau contracte în care au
susținut
acțiuni
de
formare/activități
demonstrative
sau
au
desfășurat
activitate
didactică de minim 3 ani;
-au participat anterior ca
experți în minim 6 sesiuni în
proiecte și/sau contracte în
care au susținut acțiuni de
formare/activități
demonstrative
sau
au
desfășurat
activitate
didactică de minim 1 an.
Expert = formator, cadru
didactic

Prevederile
din
proiect
aferente tematicii acțiunii se
desfășoară în:
-2 locații
-1 locație

10 p

5p

10 p

5p

Proiectul
identifică și
oferă
accesibilita
te
pentru
activitățile
demonstrati
ve
către
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locații
în
care
se
desfășoară
activități
conform
tematicilor
propuse în
proiect
Maxim 10 p

CS 5

CS 6

CS 7

CS 8

Principiul
parteneriatului
cu SCS 5.1
asociații
reprezentative la nivel
national/regional
și
instituții
de
învățământ
și/sau
instituții de cercetare
dezvoltare.
SCS 5.2

Principiul tematicii și
al grupului țintă care
presupune adaptarea
și detalierea tematicii
generale stabilite la
nevoile grupului țintă
din teritoriul LEADER
”POARTA
TRANSILVANIEI”.
Principiul
implementării
eficiente și accelerate
a
proiectului/contractul
ui-Proiectul are durata
de implementare de
max 3 luni.

Proiectul este depus în
parteneriat din care fac
parte
și
o
asociație
reprezentativă din domeniul
agricol, o instituție de
învățământ și un institut de
de cercetare
Proiectul este depus în
parteneriat din care fac
parte
și
o
asociație
reprezentativă din domeniul
agricol și o institușie de
învățământ sau un institut de
cercetare.

10 p

5p

Maxim 10 de puncte
SCS 6.1

SCS 6.2

3 tematici abordate

2 tematici abordate

10 p

5p

Cererea de
finanțare

Maxim 10p
SCS 7.1
SCS 7.2

Principiul
eficienței
utilizării fondurilor.
SCS 8.1
SCS 8.1
Dimensiunea grupului

Max.75% din durata maximă
de implementare stabilită
pentru un proiect.
Peste 75% și până la max.
90% din durata maximă de
implementare
stabilită
pentru un proiect.
MAXIM 10 p
Nr. participanți /grupă între
16 și 28
persoane.

10 p

5p

10 p

17

SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63 D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368432
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANŢAT PRIN FEADR

Anexa 1 la HCD nr. 31 din 17/09/2018
țintă

SCS 8.2

Nr. participanți /grupă ≤ 15
persoane.

Total

5p
100 p

Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu
poate intra la finanţare.
Departajarea proiectelor cu punctaj egal se va face după următoarele criterii care se vor aplica în
următoarea ordine:
1. Proiecte care propun acțiuni demonstrative.
2. Valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate.
10.Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție.
10.1. Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite.
Solicitantul completează formularul de cerere de finanțare indicat de GAL (conform ultimei variante în
vigoare la momentul lansării apelului de selecție) și anexează documentele administrative și tehnice care
sunt cerute de formular. Solicitantul depune cererea de finanțare împreună cu toate anexele acesteia, în
două exemplare, la secretariatul GAL, împreună cu documentele originale (pentru care a atașat copii).
Secretarul GAL, înregistrează cererea de finanțare în Registrul de Înregistrare a Cererilor de finanțare
aferente sesiunii de cereri de proiecte respective, iar solicitantul primește un număr de înregistrare.
Verificarea conformității se efectuează în termen de maxim 2 zile lucrătoare sau 7 zile lucrătoare (în
cazul solicitării de informații suplimentare) de la data depunerii Cererii de finanțare.
Daca cererea de finanțare este conforma se trece la verificarea criteriilor de eligibilitate.
Verificarea eligibilității tehnice si financiare constă în:
 Verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului;
 Verificarea bugetului indicativ al cererii de finanțare;
 Verificarea studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate.
Dacă Cererea de finanțare este eligibila se continuă cu evaluarea și punctarea criteriilor de selecție.
Verificarea criteriilor de selecție și stabilirea scorului pentru fiecare Cerere de finanțare se va face de
către aceeași experți GAL care au efectuat evaluarea, numai pentru cererile de finanțare declarate
eligibile și acceptate pentru verificarea criteriilor de selecție, pe baza Cererii de finanțare, inclusiv
anexele tehnice și administrative depuse de solicitant și după caz, a informațiilor suplimentare
solicitate.
Termen de verificare a eligibilității și selecției este de maxim 25 de zile lucrătoare de la închiderea
sesiunii de depunere a proiectelor.
10.2. Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării.
După finalizarea verificării administrative, a criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție, în
termen de 2 zile lucrătoare se va întocmi și aproba Raportul de evaluare care va include: proiectele
eligibile, proiectele neeligibile, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim și proiectele retrase,
după caz. Pentru fiecare Cerere de Finanțare declarata eligibila, se va menționa și punctajul aferent
proiectului evaluat.
Raportul
de evaluare
a cererilor
de
finanțare
va fi publicat
pe pagina de internet
www.poartatransilvaniei.ro, în termen de o zi de la aprobare, iar într-un termen de maxim 3 zile
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lucrătoare toți solicitanții vor fi notificați prin intermediul formularului ”GE6.5L – Notificarea
solicitanților privind rezultatul evaluării”.
10.3.Componenta și obligațiile comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a contestațiilor
Componenta și obligațiile Comitetului de Selecție ”CS” și a Comisiei de Contestații ”CC” se găsesc în
Regulamentul de Organizare și Funcționare elaborat de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, acesta
putând fii găsit pe site-ul asociației.
10.4.Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de
depunerea acontestațiilor, comunicarea rezultatelor
În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare de la data
publicării Raportului de evaluarea pe site-ul GAL POARTA TRANSILVANIEI (www.poartatransilvaniei.ro),
solicitanții au posibilitatea de a depune contestație cu privire la rezultatul evaluării. În cazul în care nici
un solicitant nu a contestat rezultatul evaluării se trece direct la procedura de selecție a proiectelor.
Termenul de soluționare a tuturor contestațiilor este de 15 zile lucrătoarea de la expirarea termenului
de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit cu încă maxim 10 zile lucrătoare, dacă numărul de
contestații depuse depășește procentul de 25% din totalul proiectelor depuse.
Procesul de soluționare a contestațiilor se va desfășura în doua etape:
 în prima etapă vor fi soluționate contestațiile care privesc evaluarea criteriilor de eligibilitate.
După prima etapă se va întocmi Raportul intermediar de soluționare a contestațiilor(RISC);
 în a doua etapa se vor soluționa soluționa restul contestațiilor depuse.
După a doua etapă se va întocmi Raportul final de soluționare a contestațiilor(RFSC).
10.5. Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor.
În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI a
Raportului Final de Soluționare a Contestațiilor, secretariatul Comitetului de selecție întocmește
proiectul Raportului de selecție.
În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul Asociației GAL Poarta Transilvaniei a a RFSC
(RSC), secretariatul Comitetului de selecție întocmește proiectul Raportului de selecție.
Raportul de selecție va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificânduse apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, că partea publică să
reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De
asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă în calitate
de 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 corespunzător și s-au
respectat principiile de selecție din fișa măsurii, precum și condițiile de transparență care trebuiau
asigurate de către GAL. Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul de selecție
– își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să
reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări.
Raportul de selecție va fi aprobat de Președintele GAL.
Cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de selecție, acesta se postează pe site-ul
www.poartatransilvaniei.ro. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de
selecție/Raportului de selecție rectificat, GAL va notifica solicitanții privind rezultatele procesului de
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selecție, în baza formularului GE.6.4.-L - Notificare privind rezultatul procesului de selecție.
11. Datele de contact ale GAL.ASOCIAŢIA GAL POARTA TRANSILVANIEI
Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, Jud. Cluj
Tel/fax: 0364 802323
Tel: 0736 368437
e-mail: office@poartatransilvaniei.ro
www.poartatransilvaniei.ro
12.Alte informații pe care GAL le consideră relevante.
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