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ANUNȚ PRIVIND LANSAREA UNUI APEL DE SELECȚIE ÎN
CADRUL GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCAL

BAZINUL DORNELOR SUCEAVA

Numărul sesiunii de lansare a apelului de selecție: 6/2014 GAL Bazinul Dornelor Suceava

Grupul de Acțiune Local Bazinul Dornelor Suceava anunță lansarea celei de-a doua
sesiuni de selecție pentru componenta de formare profesională și componenta de informare și
difuzare de cunoștințe din cadrul Măsurii 111 „Formare profesională în sectoarele agricol,
forestier și alimentar”.

1. Proiectele se vor depune în perioada 13 ianuarie 2014 – 13 februarie 2014 la sediul
GAL Bazinul Dornelor Suceava, situat în sat Panaci, comuna Panaci, nr. 294, zona Bazinul
Dornelor, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09 00 – 1600.

2. Fondurile disponibile sunt următoarele:

Costul total, alcătuit din contribuția publică și contribuția privată, este de 54.000 de
Euro din care:

- 27.000 de euro pentru componenta 1 - formare profesională de scurtă durată din
cadrul Măsurii 111 „Formare profesională (training), informare și difuzare de
cunoștințe”
- 27.000 de euro pentru componenta 2 - informare, difuzare și transferul de
cunoștințe (schimburi de experiență) din cadrul Măsurii 111 „Formare profesională
(training), informare și difuzare de cunoștințe”

Atenție! Ajutorul public acordat prin GAL Bazinul Dornelor Suceava în cadrul Măsurii 111
va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, în conformitate cu Fișa Măsurii 111 din
PNDR.

3. Tematica pentru acțiunile de formare profesională de scurtă durată
Măsura 111 sprijină programe de formare profesională de scurtă durată, cu perioade

diferentiate de pregătire în funcție de tematica cursului, grupul țintă și nivelul existent de
pregătire al solicitantului de formare profesională în domeniile agricol, forestier și alimentar.
Sunt excluse cursurile care fac parte integrantă din sistemele și programele normale de
educație din ciclul secundar sau superior, precum și cursurile care se pot organiza cu sprijin
financiar de la alte instrumente financiare (de exemplu prin POSDRU).

Acțiunile ce se vor efectua prin această măsură au caracter colectiv și nu individual.

Acțiunile de formare profesională de scurtă durată se vor concretiza în următoarele cursuri:
 Tema 1. Diversificarea activitatilor  in exploatatiile agricole , imbunatatirea calitatii

productiei de igiena  si siguranta alimentelor  crearea de conditii pentru a asigura
bunastarea animalelor  si sanatatea plantelor , siguranta muncii folosirea
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fertilizantilor  si amendamentelor in agricultura  in concordanta cu standardele
Uniunii Europene – 4 ore de curs

 Tema 2. Îmbunatatirea si incurajarea afacerilor – 4 ore de curs
 Tema 3. Îmbunatatirea  cunostintelor  privind protectia mediului– 4 ore de curs
 Tema 4. pregatirea tehnica – noi tehnologii informationale – 4 ore de curs
 Tema 5. Managementul  durabil al terenurilor agricole  si forestiere – 4 ore de curs
 Tema 6. Dezvoltarea  unor capacitati inovative in lantul alimentar– 4 ore de curs
 Tema 7. Insusirea  ceritelor privind  ecoconditionalitatea  si aplicarea unor metode

de productie  compatibile  cu  intretinerea  si ameliorarea peisajului  respectiv
protectia mediului – 4 ore de curs

Cursurile se vor desfășura pe o  durata de 7 zile. La aceste cursuri vor participa 40
cursanți. Beneficiarii finali care vor participa la programele de formare profesională de scurtă
durată vor fi nominalizați de Compartimentul Tehnic al GAL Bazinul Dornelor Suceava.

Acțiunile de formare profesională de scurtă durată trebuie să demareze în maxim 30 de
zile de la data semnării contractului de finanțare. Acțiunile de formare profesională de scurtă
durată trebuie să se desfășoare pe o perioadă de maxim 12 luni.

4. Tematica pentru acțiunile de informare și difuzare de cunoștințe
Domeniile de interes pentru proiectele de informare, difuzare și transfer de cunoştinţe

constau în călătorii informative organizate de solicitanții de finanțare în cadrul acestui apel de
selecție pentru grupuri formate din 7 persoane din categoria beneficiarilor finali așa cum sunt
ei definiți în Fișa măsurii 111 din PDL. Beneficiarii finali care vor participa la călătoriile
informative vor fi nominalizați de Compartimentul Tehnic al GAL Bazinul Dornelor Suceava.

Cererea de finantare va conține în mod obligatoriu următoarele aspecte :
- Trasee propuse - rute, număr total km;
- Indicarea obiectivelor ce vor fi vizitate - tipul exploatației/secției, domeniul de

activitate;
- Numar zile/deplasare;
- Descrierea condițiilor de cazare - grad de confort (stele/margarete); cazarea se va

asigura la agenți economici în condiții de minim 2 margarete/stele;
- Descrierea condițiilor de transport; transportul se va asigura cu mijloc de transport

adecvat – dotat cu aer conditionat.

Proiectul va consta în organizarea a 10 călătorii informative, cu 10 trasee, fiecare traseu
urmărind cel puțin două obiective. Fiecare traseu va cuprinde obligatoriu 1 obiectiv din
domeniul primar (producție) și 1 obiectiv din domeniul secundar (procesare) și/sau domeniul
terțiar. Constituie un avantaj includerea de expoziții, târguri în trasee.

Furnizorul de servicii va asigura participarea unui numar de minim 7 fermieri/
deplasare/targ/eveniment/instruire, din teritoriul microregiunii Gal Bazinul Dornelor
la actiuni de informare si schimb de experienta care  vizeaza urmatoarele  domenii:
- Servicii de mecanizare – 1 traseu;
- Bovine pentru carne – 1 traseu;
- Bovine pentru lapte – 2 trasee;
- Ovine și caprine – 1 traseu;
- Porcine – 1 traseu;
- Sector obținere furaje - 1 traseu;
- Sector alimentar – produse lactate – 1 traseu;
- Preparate din carne – 2  trasee;
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Fiecare traseu va cuprinde obligatoriu printre obiectivele vizate și acțiuni de mediu.

Acțiunile de informare trebuie să demareze în maxim 30 de zile de la data semnării
contractului de finanțare. Acțiunile de informare trebuie să se desfășoare pe o perioadă de
maxim 6 luni.

5. Beneficiarii măsurii 111 „Formare profesională în sectoarele agricol, forestier și
alimentar”

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii,
silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) și industriei agro - alimentare.

Beneficiarii finali ai măsurii 111 vor fi nominalizați de Compartimentul tehnic al
GAL Bazinul Dornelor luând în considerare următoarele criterii de prioritizare:

1. să aibă vârsta cel mult 40 de ani;
2. să fie fermier de semi-subzistență;
3. să fie membru al unui grup de producători sau a altor forme asociative

recunoscute conform legislației naționale în vigoare,
4. să aibă un proiect de investiții;
5. să aibă fermă amplasată într-o zonă defavorizată;
6. să fie beneficiari ai masurilor din Axele I și II;
7. fermierii nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru același tip de

activitate
8. există un modul de formare în domeniul privind protecția mediului

Beneficiarii direcți sunt furnizori ai acțiunilor de formare profesională, informare și
difuzare a cunoștințelor, sunt entități publice sau private care activează în domeniul formării
profesionale a adulților și/sau informării și difuzării de cunoștințe care îndeplinesc criteriile
de eligibilitate și de selecție.

Beneficiari direcți eligibili:
Furnizorii de formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe pot fi entități

publice sau private care activează în domeniu, sunt înființate conform legislației în
vigoare în România și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.
Astfel, furnizorii de formare profesională, informare și difuzare de cunoștinte pot fi:

o Entități publice:
 Instituții de învățământ: licee și colegii cu profil ag ricol, silvic sau alimentar.

o Entități private - persoane juridice care au competență în domeniul agricol, silvic sau
alimentar conformă cu obiectivele măsurii, respectiv să fi organizat cel putin 1
acțiune similară acestora din punct de vedere al naturii s i complexității – organizări
de programe de formare profesională de scurtă durată, participări la târguri, expoziții,
organizări de misiuni economice, schimburi de experiență etc. în domeniul agricol,
forestier sau alimentar;

o Universități cu profil agricol , silvic, alimentar sau economie agrară.

6. Obiectivele măsurii 111 „Formare profesională în sectoarele agricol, forestier și
alimentar”

Obiectiv general
Îmbunătățirea competitivității sectorelor agro-zootehnic, forestier și agro-industrial
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utilizarea durabilă a terenurilor agricole și protecția mediului, prin acțiuni de formare,
informare și difuzare de cunoștințe inovative adresate persoanelor adulte care activează în
sectoarele menționate.

Obiective specifice
 Dobândirea de informații și cunoștințe relevante care să permită gospodărirea durabilă

a terenurilor agricole și forestiere, creșterea calității managementului la nivel de fermă,
restructurarea și modernizarea în sectoarele de procesare și comercializare pentru
produsele agricole și forestiere, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață
și reducerea șomajului în zonele rurale.

 Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor necesare pentru persoanele care sunt sau
vor fi implicate în activități forestiere pentru practicarea unui management durabil al
pădurilor în vederea creșterii suprafețelor forestiere, prelucrării lemnului și
valorificării eficiente a produselor pădurii.

Obiective operaționale urmăresc realizarea unor acțiuni care vor contribui la:
a) îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice generale, specifice pentru agricultură,
silvicultură și industria alimentară;
b) pregatire generală pentru managementul și administrarea fermelor;
c) respectarea condițiilor de eco-condiționalitate și a Standardelor Pieței Agricole Comune,
diversificarea sau restructurarea producției fermelor (introducerea de noi produse și sisteme
de procesare) ;
d) conștientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol,
forestier și al industriei alimentare în scopul îmbunătățirii protecției mediului;
e) educarea și conștientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conștiinței forestiere) în
vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a
resurselor forestiere și creșterea procentului de păduri la nivel național, ce reprezintă
obiective principale ale politicii naționale forestiere;
f) informări privind introducerea de noi tehnologii informaționale și de comunicare (IT).

Furnizarea acțiunilor de formare profesională precum și a acțiunilor de informare și
difuzare a cunoștințelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără
discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă
etc.

7. Acțiuni și costuri eligibile
Măsura  111 sprijină:

1. Programe de formare profesională de scurtă durată (inițiere, perfecționare și
specializare), cu perioade diferențiate de pregătire, în funcție de tematica cursului,
grupul țintă și nivelul existent de pregătire al solicitanților de formare profesională în
vederea îmbunătățirii și perfecționării cunoștințelor privind competențele manageriale
și tehnice în domeniul agricol, silvic și alimentar, introducerea de noi tehnologii și
inovații, protecția mediului și agricultură ecologică, cunoașterea și respectarea
condițiilor de eco-condiționalitate etc.

2. Acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe privind schemele de sprijin ale PAC, a
modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltarea rurală.
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Acțiunile prevăzute a se efectua prin această măsură au un caracter colectiv și nu
individual.

Programele de formare profesională cuprind acțiuni din domeniile agricol, silvic și
alimentar, ca de exemplu:

1. Diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității
producției, igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura
bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, siguranța muncii, folosirea
fertilizanților și amendamentelor în agricultură în concordanță cu standardele
Uniunii Europene;

2. Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor;
3. Îmbunătățirea cunoștințelor privind protecția mediului;
4. Pregătire tehnică (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații,

difuzarea rezultatelor cercetării și a gestionării durabile a resurselor naturale etc.);
5. Managementul durabil al terenurilor agricole și forestiere;
6. Dezvoltarea unor capacități inovative în lanțul agro-alimentar;
7. Însușirea cerințelor privind eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de

producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu
protecția mediului.

Prin această măsura se va acorda sprijin financiar pentru participarea fermierilor la
diferite întruniri tematice, târguri, expoziții, proiecte de succes, evenimente care pot contribui
la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare sau
pentru acțiuni de schimb de experiență etc.
Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar:

a) Costuri legate de pregătirea și desfășurarea diferitelor acțiuni de formare
profesională;

1. Onorarii și diurna pentru experții din echipa de proiect a contractorului;
2. Diurne pentru cursanți (cazare și masă);
3. Cheltuieli pentru transport;
4. Materiale didactice și consumabile;
5. Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;
6. Inchirierea de spații adecvate pentru desfășurarea acțiunilor de formare

profesională;
7. Alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de formare

profesională.
b) Costuri privind diferite tipuri de acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe

(schimburi de experiență):
1. Cheltuieli de transport;
2. Onorarii și diurna pentru experții din echipa de proiect a contractorului;
3. Diurne pentru cursanți (cazare și masă);
4. Materiale informative;
5. Alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de informare și difuzare de

cunoștințe.
6. Materiale didactice și consumabile;
7. Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;
8. Inchirierea de spații adecvate pentru desfășurarea acțiunilor de formare profesională

prin schimb de experiență

Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor unei
bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate și al
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rentabilității.

Nu sunt eligibile:
1. Cursurile sau activitățile de formare care intră sub incidența programe lor sau

sistemelor normale de învățământ agricol și silvic de nivel secundar sau superior
inclusiv cele de calificare;

2. Cheltuielile cu investiții;
3. Cheltuielile pentru activități de formare sprijinite prin Fondul Social European.

8. Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii directi:
Furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe trebuie să

îndeplineacă următoarele criterii de eligibilitate:

1. - sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

- persoane juridice romane - Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei Oficiul

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde isi are sediul ofertantul din care sa

rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori precum si faptul ca

operatorul economic nu este în insolventa/faliment/lichidare/aranjament cu creditorii sau o

alta situatie similara reglementata de legislatia în domeniu.

- Certificat constatator trebuie sa fie emis cu cel mult 30 zile înainte de data prezentarii.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in activitatile autorizate si in codul CAEN

din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Acesta se va prezenta  în original, copie

legalizata sau copia conform cu originalul.

- pentru  ONG:  Copie Statut , copie  Act Constitutiv , Certificat de inregistrare in

Registrul Asociatiilor si fundatiilor  din care sa rezulte activitatile autorizate .Ofertantului

clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, i se va

solicita documentul in original/copie legalizata.

- Persoane juridice/fizice straine Documente care dovedesc o forma de înregistrare /

atestare ori apartenență din punct de vedere profesional (traducere autorizată), în conformitate

cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. Acestea vor fi prezentate în

traducere autorizata în limba romana.

2. au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau informare şi

difuzare de cunoştinţe;

3. dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acţiune furnizorul de

formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe va prezenta: lista

experţilor specializaţi pe acel domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru

participarea la serviciul de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe, CV-ul
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fiecărui expert);

Pentru  componenta  a);

Manager echipa

- Diploma de absolvire a studiilor superioare universitare de lungă  durată - în copie

conform cu originalul;

- Certificări profesionale/specializare/perfecţionare în domeniul formarii - în copie conform

cu originalul;

- Certificare in ocupatia formator (ANFP sau echivalent) - în copie conform cu originalul;

- Certificare in ocupatia Manager de proiect (ANFP sau echivalent) - în copie conform cu

originalul

- Experiență profesională în domeniul formarii de minim 3 ani – dovedita prin CV semnat şi

datat de către expert si adeverinţe din partea angajatorilor;

Participarea in calitate de manager de proiect/team leader/coordonator la implementarea de

proiecte cu componente de formare a resurselor umane pentru administratia publica finanţate

prin fonduri europene.

Formator senior

- Diploma de absolvire a studiilor superioare universitare de lungă  durată - în copie

conform cu originalul;

- Certificare in ocupatia formator (ANFP sau echivalent) - în copie conform cu originalul;

- Experienta generala de minim 5 ani;

Experienta profesionala specifica in domeniul formarii de minim 3 ani – dovedita prin CV

semnat şi datat de către expert si adeverinţe din partea angajatorilor;

Minim câte 1 formator pentru fiecare dintre domeniile:

 Managementul de proiect - abordarea LEADER;

 Competențe antreprenoriale;

 Managementul fermei;

 Pregătirea accesării finanțărilor în cadrul Politicii Agricole Comune 2014-2020;

 Achiziții publice.

- Diploma de absolvire a studiilor superioare universitare de lungă durată - în copie conform

cu originalul;

- Certificare in ocupatia formator (ANFP sau echivalent) - în copie conform cu originalul;

- experienta ca formatori minim 3 ani – dovedita prin CV semnat şi datat de către expert si
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adeverinţe din partea angajatorilor;

- certificari/ autorizari in domeniul respectiv.

Pentru  componenta  b);

1.Manager echipa

- diploma  de  absolvire  a studiilor superioare universitare  de lunga durata- copie

conform  cu originalul

- copie  certificare in ocupatia  de Manager  de proiect si  formator( eliberat  de ANFP

sau echivalent).

- copii certificari profesionale /specializari/perfectionari in domeniul agricol/

dezvoltarii rurale/ cunostinte  privind  modul  de  aplicare a schemelor  de sprijin

PAC si amodului  de aplicare a masurilor  de dezvoltare  rurala,  conform Strategiei

GAL  Bazinul Dornelor.

- experienta  profesionala in  domeniul  agricol/dezvoltarii  rurale/cunostinte  privind

modul  de  aplicare a schemelor  de sprijin  PAC si  a modului  de aplicare a masurilor

de dezvoltare  rurala  dovedita  prin CV semnat  si  datat/ adeverinta  din partea

angajatorilor  de  cel putin  5 ani.

- acord de participare  semnat  si  datat.

2.Formator senior

- diploma  de  absolvire  a studiilor superioare universitare  de lunga durata- copie

conform  cu originalul

- copie  certificare in  ocupatia  de   formator( eliberat  de ANFP sau echivalent).

- copii certificari profesionale /specializari/perfectionari in domeniul agricol/

dezvoltarii rurale,  conform Strategiei  GAL  Bazinul Dornelor.

- experienta  profesionala in  domeniul  agricol/dezvoltarii  rurale/cunostinte  privind

modul  de  aplicare a schemelor  de sprijin  PAC si  a modului  de aplicare a masurilor

de dezvoltare  rurala  dovedita  prin CV semnat si  datat/ adeverinta  din partea

angajatorilor  de  cel putin  5 ani.

- acord de participare  semnat  si  datat.

3. Minim câte 1 formator pentru fiecare dintre domeniile agricole  vizate

- diploma  de  absolvire  a studiilor superioare universitare  de lunga durata- copie

conform  cu originalul

- copie  certificare in  ocupatia  de   formator( eliberat  de ANFP sau echivalent).
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- copii certificari profesionale /specializari/perfectionari in domeniul agricol/

dezvoltarii rurale.

- experienta  profesionala in  domeniul  agricol/dezvoltarii  rurale/cunostinte  privind

modul  de  aplicare a schemelor  de sprijin  PAC si  a modului  de aplicare a masurilor

de dezvoltare  rurala  conform Strategiei  GAL  Bazinul Dornelor, dovedita  prin CV

semnat  si  datat/ adeverinta  din partea angajatorilor  de  cel putin  3 ani.

- acord de participare  semnat  si  datat.

4. au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice de formare

sau de informare şi difuzare de cunoştinţe;

5. dispun de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice

de formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe;

6. şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de

asigurări sociale către bugetul de stat și cel local

9. Criterii de selectie pentru beneficiarii directi:

Selecția proiectului se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut în urma

aplicării unor criterii de selecție pentru ofertele beneficiarilor eligibili, care se referă la:

1. Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de

experți, experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului etc.);

2. Planificarea activităților;

3. Oferta financiară.

Proiectele prin care se solicită finanțare prin FEADR, prin intermediul GAL Bazinul

Dornelor sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat,

conform următoarelor criterii de selecţie:

Nr.
crt. Criterii de selectie Punctaj

1. Cursurile se adreseaza fermierilor de semi-subzistenta 25

2. Beneficiarii au mai avut cel putin un contract pentru formare
profesionala pe FEADR pentru acelasi tip de activitate 25

3. Formarea profesionala cuprinde cel putin 2 domenii agricole 25

4. Există un modul de formare în domeniul privind protecţia
mediului. 25
Total 100
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10. Componenţa Comitetului de Selecţie: Selectarea proiectelor propuse pentru
finanţare va fi realizată de către Comitetul de Selecţie al Asociaţiei GAL Bazinul Dornelor
Suceava.

11. Modalitatea de desfășurare a procedurii de selecție este următoarea:
- perioada de selecție va dura cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la data limită de depunere
a proiectelor, iar Raportul de Selecție va fi publicat atât la sediul Asociației GAL Bazinul
Dornelor Suceava din sat Panaci, comuna Panaci, nr. 297, zona Bazinul Dornelor, județul
Suceava, cât și pe pagina de web: www.galbazinuldornelor.ro
- în termen de 3 (trei) zile de la publicare se vor transmite solicitanților de finanțare notificări
privind selectarea / neselectarea proiectelor depuse.
- în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea notificarii sau în 10 (zece) zile
lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție pe pagina de web a GAL, în intervalul
orar 0800 - 1600, solicitanții care au fost notificați că proiectele lor nu au fost selectate pot
depune contestații la sediul Asociației GAL Bazinul Dornelor Suceava din sat Panaci,
comuna Panaci, nr. 297, zona Bazinul Dornelor, județul Suceava .
- contestațiile depuse vor fi soluționate în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la termenul
limită de depunere a acestora de către Comitetul de Soluționare a Contestațiilor al Asociației
GAL Bazinul Dornelor Suceava.
- Raportul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor va fi publicat atât la sediul Asociației
GAL Bazinul Dornelor Suceava din sat Panaci, comuna Panaci, nr. 297, zona Bazinul
Dornelor, județul Suceava, cât și pe pagina de web: www.galbazinuldornelor.ro.
- Raportul Final de Selecție a proiectelor depuse spre finanțare în aceasta sesiune (după
soluționarea contestațiilor) va fi publicat atât la sediul Asociației GAL Bazinul Dornelor
Suceava din  sat Panaci, comuna Panaci, nr. 297, zona Bazinul Dornelor, județul Suceava, cât
și pe pagina de web: www.galbazinuldornelor.ro.

12. Solicitanţii de finanţare vor folosi Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 111
„Formare profesională în sectoarele agricol, forestier și alimentar” disponibil la sediile
tuturor primăriilor comunelor de pe teritoriul Asociaţiei GAL Bazinul Dornelor Suceava
(comunele Panaci, Șaru Dornei, Dorna Arini, Ciocănești, Cîrlibaba, Coșna, Crucea, Poiana
Stampei, Broșteni, Dorna Candrenilor, Iacobeni) și Bilbor (Harghita), la sediul GAL Bazinul
Dornelor, cât şi pe pagina de web: www.galbazinuldornelor.ro.

Pentru proiectele care se regăsesc în obiectivele măsurii 111 se va utiliza formularul
cadru de Cerere de Finanțare pentru servicii (Formular E1.1LS), disponibil pe site‐ul
www.apdrp.ro.

În  cadrul formularului E1.1LS sunt menționate și anexele care trebuie completate și
atașate  Cererii  de  Finanțare.  La  pct.  E  din  Cererea  de  Finanțare  sunt menționate
documentele obligatorii care vor fi prezentate de către  solicitant odată cu Cererea de
Finanțare și care, împreună, vor fi verificate (conform metodologiei din Manualul de
procedură pentru implementarea măsurii 41) prin Formularul GE2.1LA/LS‐ „Fișa de
verificare a conformității pentru măsuri atipice/ de servicii”.
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Astfel, în Cererea de Finanțare, anexele care trebuie completate și prezentate de către
solicitant sunt:

Anexa 1‐ Buget Indicativ și Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de
cheltuieli eligibile;

Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului;
Anexa 3 – Declarație pe Proprie Răspundere a Solicitantului privind asigurarea

cofinanțării (după caz);
Anexa 4 – Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod

Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și
fundațiilor, etc.).

Anexa 5–Documente care să demonstreze expertiza experților de a implementa
activitățile proiectului (diplome, certificate, referințe, atestate de formator emise conform
legislației naționale in vigoare, etc.);

Anexa 6 – Copia actului de identitate a reprezentantului legal.

La pct. E din Cererea de Finanțare sunt precizate și alte documente ce trebuie anexate
Cererii de Finanțare, acestea fiind:
- Raportul  asupra  utilizării  altor  programe  de  finanțare  nerambursabilă (obiective, tip  de
investiție/ serviciu, elemente clare de identificare ale investiției/   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 începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de servicii;
- Proces  verbal  de  recepție  sau  document  similar  pentru  proiectele  de servicii incluse în
Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă;
- Documente constitutive și de atestare fiscală;
- Certificat  care  să  ateste  lipsa  datoriilor  fiscale și  sociale  și  graficul  de reeșalonare a
datoriilor către bugetul consolidat ( daca este cazul);
- Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei/banca și   ale
contului   aferent   proiect   FEADR   (denumirea,   adresa trezoreriei, codul IBAN  al
contului în care se derulează operațiunile cu APDRP);
- Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului
(diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale in
vigoare etc.);
- Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar (extras de cont
etc.).

13. Modelul de declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL
Bazinul Dornelor toate plățile aferente proiectului selectat este postat pe site-ul
www.galbazinuldornelor. Raportarea se va realiza după primirea de la CRPDRP a
Notificării beneficiarului beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile
lucrătoare de la data efectuării plății.

Declaraţie

Subsemnatul/a......, domiciliat/ă în localitatea......., str....., nr. ..., bl. ..., ap....,
et..., sc..., judeţul ....., codul poştal ...., posesoare a actului de identitate ... seria ..., nr.
..., codul numeric personal ...., în calitate de solicitant al finanţării GAL Bazinul
Dornelor, pentru proiectul............, mă angajez:
- ca după ce proiectul depus de mine va fi selectat, să raportez către GAL Bazinul



GAL Bazinul Dornelor,Comuna  Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,
Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

Dornelor  toate plăţile aferente proiectului, ce vor fi efectuate de APDRP către mine,
în calitate de beneficiar al proiectului;
- Să realizez această raportare, după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la
confirmarea plăţii şi în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.
Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este
conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data Semnătura

14. Cerinţele de CONFORMITATE şi ELIGIBILITATE pe care trebuie să le
îndeplinească solicitantul:

Pentru CONFORMITATEA Cererii de Finanţare se va verifica:
- dacă este corect completată;
- dacă este prezentată în format tipărit şi electronic;
- dacă cererea şi anexele tehnice şi administrative solicitate sunt în două

exemplare: un original şi o copie.
La verificarea ELIGIBILITĂŢII Cererii de finanţare se vor urmări:

- eligibilitatea solicitantului;
- criteriile de eligibilitate şi selecţie;
- toate documentele anexate.

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească toate criteriile de conformitate şi
eligibilitate specificate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 111, care poate fi consultat
gratuit la sediul Asociaţiei GAL Bazinul Dornelor Suceava din sat Panaci, comuna Panaci,
nr. 297, zona Bazinul Dornelor, judeţul Suceava, cât si pe pagina de web:
www.galbazinuldornelor.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu Cererea de
Finanţare sunt specificate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 111, disponibil la sediul
Asociaţiei GAL Bazinul Dornelor Suceava din sat Panaci, comuna Panaci, nr. 297, zona
Bazinul Dornelor, judeţul Suceava, cât şi pe paginile de web: www.galbazinuldornelor.ro.

15. Pentru informaţii suplimentare, Asociaţia GAL Bazinul Dornelor Suceava vă
pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul, deschis zilnic, de luni până vineri, între
orele 0900 şi 1600, cu sediul în sat Panaci, comuna Panaci, nr. 297, zona Bazinul Dornelor,
judeţul Suceava.

16. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport
tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

Persoane de contact:
Președinte GAL: Vasile COZAN
Coordonator GAL: Mihaela Ionela SCRIPCARIU
Agenți de dezvoltare: Laura ȘTEFAN
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