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AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;  

c) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu 

AFIR, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății; În 

conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili 

beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în 

cadrul măsurilor PNDR 2014-2020.  

Pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/ asociații majoritari) 

poate depune mai multe proiecte de servicii simultan la două sau mai multe GAL-uri din același 

județ, județe diferite sau la același GAL, în cadrul unor apeluri de selecție diferite, respectând, pe 

lângă condițiile minime menționate mai sus, următoarele condiții:  

- acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de 

acțiuni de formare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică), inclusiv proiecte finanțate 

în perioada de programare 2007-2013;  

- acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de 

către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat. 

 

Beneficiari indirecți/ grup țintă: 

a) tineri fermieri; 

b) fermieri, persoane fizice care activează în fermele mici; 

  c) beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor M6/ 2B, M7/ 2A.    

 

Grupul țintă (beneficiari indirecți) este format exclusiv din fermieri (inclusiv persoane fizice) 

deținători de exploatații agricole (care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL Dobrogea de 

Nord Tulcea. 

Nu este permisă participarea aceluiași cursant din grupul țintă la mai multe cursuri de formare 

profesională derulate prin M2/ 1C, pe aceeași tematică sau la mai multe cursuri de formare 

profesională sprijinite prin alte programe cu finanțare nerambursabilă pe aceeași tematică. În 

acest sens participanții vor depune o declarație pe propria răspundere că nu au participat la un 

curs gratuit pe aceeași tematică. 

În vederea demonstrării apartenenței la grupul țintă, beneficiarul are obligația de a verifica 

încadrarea persoanelor din grupul țintă. În acest sens, se vor solicita o serie de documente care 

să dovedească acest aspect: CI, CUI, contracte de finanțare pentru beneficiarii măsurilor GAL 

M6/2B, și M7/2A după caz documente care să ateste dreptul de folosință sau de proprietate a 

exploatației, respectiv înscrierea exploatației la ANSVSA sau la Registrul agricol/ extras din 

Registrul exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA sau circumscripție veterinară din anul în curs sau 

anul precedent în funcție de termenul de înscriere la APIA. 
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ATENȚIE!  

Numărul minim al beneficiarilor indirecți/ grupului țintă ai unui proiect depus în cadrul măsurii 
M2/ 1C, cu valoarea maximă nerambursabilă solicitată de 25.000 euro este de 75 persoane 
instruite (participanți la programele de formare profesională). Dimensiunea minimă a grupului 
țintă reprezintă un indicator obligatoriu pe care solicitantul/ beneficiarul trebuie să îl 
îndeplinească pentru demonstrarea oportunității și necesității proiectului. 
 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Proiectele vor fi depuse la sediul Asociației G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea din sat Mineri, comuna 
Somova, strada Isaccei nr. 62, județul Tulcea, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 12.00.  

 
Alocare totală pe sesiune:  3322..995511,,3344  eeuurroo 

SSuummaa  mmaaxxiimmăă  nneerraammbbuurrssaabbiillăă  : care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 2255..000000  eeuurroo 

VVaallooaarreeaa  mmaaxxiimmăă  eelliiggiibbiillăă  : 2255..000000  ddee  eeuurroo//pprrooiieecctt 

CCoonnttrriibbuuțțiiaa  ppuubblliiccăă    : 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

  

Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată prin accesarea următorului link 
http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m2-1c-varianta-aprobata/ 
 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, 
trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M2/1C SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare la 
data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL, la secțiunea dedicată 
http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m2-1c-varianta-aprobata/ 

  

Opis documente justificative care trebuie atașate Cererii de finanțare pentru întocmirea 
proiectului: 

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 nerambursabilă1 

3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cv-uri, diplome, 

certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

                                                 
1 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, 
numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate 
etc.). 
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-Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare 

expert propus;  

-Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului pe toată durata de desfășurare 

a proiectului (declarația de disponibilitate);  

-documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile respective ( CV-uri, diplome, 

certificate, referințe, atestate ca formator emise conform legislației în vigoare) atașate Cererii de finanțare. 

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.). 

Pentru persoane juridice cu drept patrimonial se solicită: - Certificatul constatator emis de către Oficiul 

Național al Registrului Comerțului, valabil la data depunerii cererii de finanțare, ce trebuie să cuprindă codul 

CAEN pentru formarea profesională a adulților ( 8559 - Alte forme de învățământ )și alte documente 

relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de activitate/activitățile specifice ale entității. 

Pentru persoane juridice fără scop patrimonial se solicită: - Extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor 

aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul; - Documente statutare inclusiv 

actele adiționale și hotărârile judecătorești de modificare, dacă este cazul; - Hotărîrea judecătorească de 

înființare. - Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de 

activitate/activitățile specifice ale entității privind formarea profesională. 

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, 

evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le 

conțină. 

4. a) Contract de parteneriat cu ONG-uri sau asociații profesionale din domeniul agricol, agroalimentar sau 

forestier. 

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). 

c) Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA 

și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, dacă este cazul. 
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d) Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

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. 

8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 
 
9. Fundamentarea bugetară, conform modelului din anexa 7 la prezentul ghid. În completarea acestui 
document se vor avea în vedere tipurile de cheltuieli prevăzute în cererea de finanțare și plafoanele 
maximale conform anexei 6. 
 

10. Declarație privind auditul proiectului (Anexa A a CF)  

11. Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL (Anexa B a CF)  

12. Declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal GAL (Anexa C a CF) 

13. Alte documente justificative, după caz. 

 

ATENȚIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare. 

 
 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificare a acestora: 
Solicitantul trebuie să îndeplinească criteriile de conformitate și eligibilitate descrise în Ghidul solicitantului 
anexat prezentului apel de selecție, în vigoare la momentul lansării. 
Metodologia de verificare a acestora este detaliată în “Procedura Internă de evaluare și selecție a 
proiectelor în cadrul GAL Dobrogea de Nord Tulcea“ (revizia 02) - FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A 
PROIECTULUI (CES/M2) - corespondență M2/ 1C  -  anexă la Ghidul solicitantului, care poate fi consultat în 
format electronic prin accesarea următorului link http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m2-1c-
varianta-aprobata/  
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Condițiile minime pe care trebuie sa le îndeplinească un beneficiar care solicită sprijin prin această 
măsura, sunt: 

 

EG.1 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare ale solicitantului, precum și declarațiile pe proprie 

răspundere anexate la cererea de finanțare. 

 

EG.2 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare 

profesională; 

Se verifică conform Certificatului constatator ORC (care trebuie să cuprindă codul CAEN 8559 autorizat, în 

conformitate cu prevederile legii 359/2004), act constitutiv, statut sau orice document legal din care rezultă 

domeniul de activitate dacă solicitantul are în obiectul de activitate, activități specifice domeniului de 

formare profesională și/sau activitățile ce vor fi realizate conform Cererii de finanțare. 

 

EG.3 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 

Solicitantul va propune un număr de experți considerat de către acesta necesar, care vor fi implicați în 

derularea activităților proiectului a căror specializare corespunde activităților de formare derulate prin 

proiect, ce urmează a fi desfășurate de către aceștia. Vor fi nominalizați toți experții implicați în derularea 

activităților proiectului, atât experții specializați în domeniile acoperite de obiectivul proiectului cât și 

experții în atribuțiile cărora intră activitățile de organizare. Se vor atașa copii după documentele care atestă 

expertiza experților (diplome, CV-uri etc.) și declarațiile de disponibilitate ale experților (semnate și datate) 

pe întreaga perioadă de derulare a activităților proiectului. Se verifică lista personalului implicat în proiect 

specializați pe fiecare domeniu de acțiune propus in proiect și documentele anexate. 

Pentru obținerea punctajului la criteriile de selecție se vor anexa pentru formatori, recomandări privind 

experiența în domeniul tehnic vizat de proiect. 

 

 

 

EG.4 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesională; 

Se vor verifica documentele doveditoare depuse de Solicitant, de ex.: contract de servicii/ finanțare (proiect 

cu finanțare nerambursabilă în care a realizat activitatea de formare profesională). 
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EG.5 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 

specifice de formare. 

Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe propria răspundere a solicitantului (Anexa 1B a CF) 

faptul că solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară. Pentru capacitatea financiară se mai 

verifică si situațiile financiare depuse de solicitant (bilanț, contul de profit și pierderi – după caz). 

Pentru verificarea condițiilor de eligibilitate privind capacitatea tehnică, furnizorul eligibil de formare 

profesională va completa în Cererea de finanțare informații privind: 

- localitatea/ localitățile unde se va desfășura cursul și va descrie logistica necesară, respectiv 

asigurarea de săli de curs cu o capacitate suficientă pentru a asigura instruirea corespunzătoare a  

numărului de cursanți propuși, asigurarea de video-proiector, flipchart etc.; 

- consumabile (mapă, pix, marker, bloc notes etc.), număr și caracteristici tehnice; 

- materiale didactice (referiri la conținutul curriculei și obligativitatea asigurării suportului de curs 

pentru participanți), referiri la materialele de informare și publicitate (afișe, pliante, rol lup, banner 

etc), număr și caracteristici tehnice. 

În cererea de finanțare se vor completa de către furnizorul de formare activitățile proiectului, inclusiv modul 

de desfășurare a cursurilor, precizând modulele/ pachetele din fiecare zi de curs, expertul implicat în 

prezentarea lor, data și locația de desfășurare a cursurilor. 

În baza informațiilor descrise în cererea de finanțare, furnizorul de formare profesională va elabora și 

calendarul de desfășurare a proiectului. 

 

Suplimentar, vor fi avute în vedere inclusiv următoarele prevederi:  



Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR).  
Se va verifica Declarația pe propria răspundere a solicitantului – Anexa 1B a CF.  



 Solicitantul nu trebuie să fie în stare de faliment ori lichidare;  
Se va verifica Certificatului constatator ORC. Nu se verifica în cazul solicitanților înființați în baza OG 
nr.26/2000 și al entităților publice.  


Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări 
sociale către bugetul de stat;  
Se vor verifica Certificatele de atestare fiscală.  


 Nu sunt create condiții artificiale pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul 
prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 
1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului.  
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Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL.  
Procesul de evaluare și selecție la nivel de GAL Dobrogea de Nord Tulcea se derulează conform 
prevederilor cuprinse în “Procedura Internă de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul GAL Dobrogea 
de Nord Tulcea” (revizia 02), în vigoare la data lansării apelului de selecție, care poate fi consultata în 
format electronic accesând următorul link http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m2-1c-varianta-
aprobata/  
Selecția proiectelor se realizează astfel:  
- toate proiectele eligibile vor fi finanțate în limita bugetului alocat apelului de selecție, în ordinea 

descrescătoare a punctajului obținut; 

- pentru proiectele cu punctaje egale, departajarea acestora se face descrescător în funcție de populația 

deservită prin proiect. 

Selecția proiectelor se va face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 
necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care 
peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin 
de 25%. 
Termenul de verificare a eligibilității și selecției este de maximum 45 de zile pentru evaluare și 
completarea Fișelor de verificare a conformității și eligibilității.  
Dacă se consideră necesar, experții evaluatori pot solicita informații suplimentare solicitanților, termenul 
de răspuns încadrându-se în termenul total de evaluare. 
În vederea verificării veridicității datelor cuprinse în anexele tehnice și administrative ale cererii de 
finanțare, se pot efectua de către experții evaluatori vizite pe teren. Concluzia privind eligibilitatea 
proiectelor se va consemna numai după efectuarea vizitei pe teren, daca este cazul. 
Toate verificările efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv 
vor fi semnate de către minimum 2 angajați cu atribuții în acest sens stabilite - un expert care completează 
și un expert care verifică. 
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în „Raportul de selecție”. Acesta va fi semnat și aprobat 
de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție a Proiectelor. Raportul de selecție va fi datat, 
avizat și de către Managerul GAL Dobrogea de Nord Tulcea.  
 
Solicitanții ai căror proiecte au fost declarate neeligibile sau care se consideră ca au fost dezavantajați în 
procesul de evaluare, pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii 
notificării privind neselectarea proiectului, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
„Raportului de Selecție Intermediar” pe pagina de web a GAL. 

CCoonntteessttaațțiiiillee  vvoorr  ffii  ddeeppuussee  llaa  sseeccrreettaarriiaattuull  GGAALL,,  ddiinn  ssaatt    MMiinneerrii,,  ccoommuunnaa  SSoommoovvaa,,  ssttrraaddaa  IIssaacccceeii  nnrr..  6622,,  
jjuuddeețțuull  TTuullcceeaa,,  ddee  lluunnii  ppâânnăă  vviinneerrii,,  îînn  iinntteerrvvaalluull  oorraarr  0099  ::0000  ––  1122::0000..    
Termenul de soluționare a contestațiilor este de maxim 3 zile lucrătoare, de la data înregistrării acestora 
la secretariatul GAL. 
Vor fi considerate contestații și analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă 
elemente legate de neconformitatea, eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de 
selecție, stabilirea valorii/ cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarata eligibilă/ 
valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. Contestațiile vor fi 
instrumentate de către un expert GAL cu atribuțiuni specifice din cadrul Compartimentului Administrativ. 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor se reunește în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea situației 
centralizatoare privind contestațiile depuse (realizată de compartimentul tehnic din structura GAL), însoțită 
de documentele justificative aferente. 
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Raportul întocmit de Comisia de Soluționare a Contestațiilor -„Raport de analiză a contestațiilor”- pentru 
fiecare măsura în parte, care va cuprinde analiza și rezultatul contestațiilor (potrivit procedurilor AFIR în 
vigoare la momentul lansării apelului de selecție), semnat de membri, președinte și secretar va fi comunicat 
Compartimentului Administrativ din structura GAL, în vederea notificării beneficiarilor. Compartimentul 
Administrativ răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor „Raportului de analiză a contestațiilor” și 
de notificarea beneficiarilor în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia. 
 
În baza „Raportului de analiză a contestațiilor” de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor, Comitetul 
de Selecție va emite „Raportul de selecție Final”, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, 
eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele 
eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. În „Raportul de selecție Final” vor fi evidențiate 
proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluționării contestațiilor.   
În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecție, GAL Dobrogea de Nord Tulcea va 
notifica solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție, cu excepția solicitanților care au 
fost deja notificați ca urmare a aprobării raportului de selecție intermediar 
În maxim o săptămână de la publicarea „Raportului de selecție Final”, cererile de finanțare selectate, care 
corespund obiectivelor din SDL, se vor depune la AFIR în vederea verificării de conformitate și eligibilitate. 
 
 
 

Criteriile de selecție și punctajul aferent 
Criteriile privind selecția (CS) pentru proiectele finanțate prin măsura M2/ 1C - ,,Sprijin pentru dobândirea 

abilităților și competențelor profesionale în domeniul agricol” sunt în conformitate cu principiile de 

selecție din fișa măsurii M2/ 1C din SDL GAL DN TL.  

 

Punctajul și condițiile de acordare a acestuia sunt: 

 

Nr.crt. Criterii de selecție/ procedura de acordare a punctajului Punctaj Observații 

1 C.S.1. Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la 
curricula cursului, experiența și/sau calificarea trainerilor 
Proiectul cuprinde în descrierea metodologiei de instruire toți 
trainerii implicați în activitatea de formare profesională care:  

20 

Cererea de finanțare, 
Documentul 3 din partea E 
-  Lista documentelor din 
Cererea de finanțare 

a.  Au desfășurat activitate didactică de min. 3 ani sau au susținut 
anterior ca traineri minimum 12 cursuri* în cadrul unor proiecte 
și/sau contracte de formare profesională. 

20 

b. Au desfășurat activitate didactică de min. 1 an sau au susținut 
anterior ca traineri minimum 4 cursuri în cadrul unor proiecte și/sau 
contracte de formare profesională.  
Curricula identifică și dezvoltă concepte specifice domeniului de 
instruire, reflectate în exemple practice 

10 

2 C.S.2. Principiul implementării eficiente și accelerate a 
proiectului  
Proiectul are durata de implementare de: 

20 

Cererea de finanțare, 
partea A, punctul 4.4 a.  Maximum 75% din durata maximă de implementare stabilită 

pentru un proiect 

20 

b. Peste 75% și până la max.90% din durata maximă de implementare 
stabilită/un proiect 

10 
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Nr.crt. Criterii de selecție/ procedura de acordare a punctajului Punctaj Observații 

3 C.S. 3 Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune 
adaptarea și detalierea tematicii generale stabilite la nevoile 
grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție de aria de 
cuprindere zonală a proiectului  

40 

Cererea de finanțare, 
partea A, punctul 4.6. –
Descrierea rezultatelor 
anticipate. Proiectul adaptează și detaliază tematica generală stabilită la nevoile 

grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție de aria de 
cuprindere zonală a proiectului.  

40 

4 C.S.4. Programe de formare destinate beneficiarilor măsurilor 
M6/ 2B,M7/ 2A din SDL 

20 
Cererea de finanțare, 
partea A, punctul 4.6. –
Descrierea rezultatelor 
anticipate. 

Punctaj pentru grup țintă tineri fermieri, grupuri producători (forme 
asociative) 

20 

TOTAL 100 p  

 

Punctajul minim de selecție a proiectului este de 20 puncte. Sub acest punctaj, deși proiectul este eligibil, 

nu va putea fi selectat pentru finanțare. 

Selecția proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție 

 

Procedura de selecție a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice, respectă  următoarele aspecte:  

- Promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei 

discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală  

- Stabilirea unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele 

de interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt 

exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură 

scrisă.  

 

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj: 

În caz de egalitate între 2 sau mai multe proiecte, acestea vor fi departajate luându-se în considerare: 

 Curricula demonstrează efectul integrat (ajută la susținerea proiectelor finanțate prin celelalte 

Măsuri GAL: M6/2B si M7/2A) - sunt selectate cu prioritate proiectele care includ acțiuni/ grup 

țintă beneficiari direcți sau indirecți ai masurilor M6/2B si M7/2A . 

 Corelarea calendarului de implementare propus cu curricula și numărul beneficiarilor instruiți, 

proiectele care propun un număr mai mare de beneficiari finali având prioritate în selectarea 

pentru finanțare; 

 Principiul eficienței utilizării fondurilor - proiectele care propun costul cel mai mic pe cursant 

pentru o zi de instruire. 
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Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 
Rezultatele evaluării proiectelor vor fi comunicate prin postarea pe pagina web GAL, la secțiunea 
FINANȚARE PROIECTERAPOARTE DE SELECTII http://www.galdntulcea.ro/rapoarte-de-selectii-finale  
Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate solicitanților prin transmiterea de notificări, care vor 
conține, pentru proiectele declarate neeligibile, motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se 
vor menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare 
criteriu de selecție – precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. 
În urma procesului de soluționare a contestațiilor, rezultatele vor fi comunicate prin postarea pe pagina 
web GAL, la secțiunea RAPOARTE DE CONTESTAȚII http://www.galdntulcea.ro/rapoarte-de-contestatii 
După apariția Raportului de contestație pe site-ul GAL, soluția rămâne definitivă, iar rezultatele procesului 
de selecție finală vor fi consemnate în Raportul final de selecție, publicat pe site-ul GAL, în secțiunea 
RAPOARTE DE SELECȚII FINAL http://www.galdntulcea.ro/rapoarte-de-selectii-finale 
Notificările vor fi transmise cu confirmare de primire din partea solicitanților, în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data afișării Raportului de selecție final. 

 
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Sediu Administrativ: AAssoocciiaațțiiaa  GGAALL  DDOOBBRROOGGEEAA  DDEE  NNOORRDD  TTUULLCCEEAA 
Sat Mineri, comuna Somova, str. Isaccei nr. 62,  județul Tulcea 
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,  
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro  
www.galdntulcea.ro 
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