Grupul de Acțiune Locală Muntele Şes Județul Bihor
Comuna Spinuș, sat Spinuş, nr.115, județul Bihor, cod poștal 417530
Număr de înregistrare în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr.1/29.01.2013
Cod de înregistrare fiscală 31186796
Decizia de autorizare MADR – AM PNDR nr.61461/06.02.2013
Contract de finanțare nr.C431.2021260546153/05.04.2013
Cont bancar RO86RZBR0000060015371599 deschis la Raiffeisen Bank – Agenția Marghita
Telefon mobil: 0728.926.835; 0740.207.498
Fax: 0259.328.726
E-mail: galmunteleses@yahoo.com

APEL DE SELECŢIE PROIECTE
Măsura 111 – Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe
Data lansării apelului de selecție: 20 mai 2014
Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M111 – 1/14 – 20.05.2014
Grupul de AcțiuneLocală Muntele Șes Județul Bihor anunță lansarea, în perioada 20 mai
2014 – 20 iunie 2014, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 111 - “Formarea
profesională, informare și difuzare de cunoștințe”, finanțată prin Axa IV Leader, Măsura 41
Implementarea strategiilor de dezvoltare locală.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor din localitatea
Spinuş, Comuna Spinuș, nr. 115, de luni până vineri, înintervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul
limită de depunere este 20.06.2014, ora 14.00.
Fondurile disponibile pentru Măsura 111 sunt de 80.000 de euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată unui proiect este de 40.000 de euro.
Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maxim 400.000 euro.
Numărul maxim de proiecte finanțate – 2.
Număr minim de beneficiari/proiect – 50.

Finanţare nerambursabilă (FEADR şi contribuţia naţională): 100%.
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 111 sunt cuprinse în „GHIDUL
SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-urile www.galmunteleses.ro, www.apdrp.ro
și www.madr.ro .
Documentele justificative, cerinţele de conformitate şi eligibilitate, descrierea criteriilor de
selecţie şi punctaj sunt menţionate în Ghidul Solicitantului care poate fi accesat pe siteurile www.galmunteleses.ro, www.apdrp.ro și www.madr.ro, precum şi la sediul Asociaţiei
Grupul de Acţiune Locală Muntele Șes Județul Bihor, pe suport electronic sau pe hârtie.
Anunţarea rezultatelor se va face prin publicarea Raportului intermediar de selecţie, pe siteul www.galmunteleses.ro, prin notificarea în scris a solicitanţilor şi prin afişare la avizierul
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune
Locală Muntele Șes Județul Bihor. Rezultatele pot fi contestate în termen de 5 zile lucrătoare de
la primirea notificării.
Comunicarea, prin e-mail şi/sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror
propuneri au fost respinse, se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei de
respingere.
Beneficiarii care au fost notificaţi de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Muntele Șes Județul
Bihor, de faptul că proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate, pot
depune contestaţii. Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor respinse ca urmare a
aplicării procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea
notificării, la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Muntele Șes Județul Bihor.
Soluționarea contestatiilor se va realiza în termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii
contestatiei.
Anunţarea rezultatelor finale ale evaluarii si selectiei realizate de GAL pentru cererile de
finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului final de Selecţie
de către Comitetul de Selecţie al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Muntele Șes Județul
Bihor.
Asociaţia GAL Muntele Șes Județul Bihor va notifica în scris şi prin intermediul paginii de
web www.galmunteleses.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare
depuse de către aceştia în termen de 5 zile lucrătoare de la întrunirea Comitetului de Selecţie.
După selectarea proiectelor în cadrul GAL, acestea vor fi înaintate către OJPDRP Bihor, în
vederea efectuării conformităţii, eligibilităţii şi realizarea verficării pe teren. După finalizarea
procesului de verificare beneficiarul va primi o notificare cu privire la aprobarea cererii de

finanţare în vederea definitivării procedurii de încheiere a Contractului de Finanţare sau
neaprobarea proiectului.
Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate
menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.
Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul împreună cu cererea de
finanțare:
1. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului;
2. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare,
Cod de Înregistrare, Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.);
3. Situaţiile financiare anuale ale Solicitantului depuse la administraţia financiară până la data
depunerii cererii de finanţare;
4. Documentul de autorizare ca furnizor de formare profesională continuă și de înscriere în
Registrul national al furnizorilor de formare profesională pentru adulți;
5. Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale și graficul de reeșalonare a datoriilor
catre bugetul consolidat (daca este cazul);
6. 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);
7. Documente care să demonstreze experienţa experților de a implementa activitățile proiectului
(diplome, certificate, referințe, atestate de formatoremise conform legislațieinaționale in vigoare,
etc.);
8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal;
9. 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);
10. Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate
menționate în Ghidul solicitantului aferent Măsurii 111 disponibil pe site-ul
www.galmunteleses.ro.
Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de
cunoştinţe:
- sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
- au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau informare şi difuzare de
cunoştinţe;

- 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-ulfiecărui expert);
- au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice de formare sau de
informare şi difuzare de cunoştinţe;
- dispun de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de formare
sau de informare şi difuzare de cunoştinţe;
- nu sunt în stare de faliment or ilichidare;
- şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetul de stat.
Criteriile de selecție sunt următoarele :
1. Proiecte localizate în teritoriul GAL-ului Muntele Şes Județul Bihor – în cadrul cărora se
vor organiza cursuri de formare profesională în localitățile aparținătoare GAL Muntele
Șes Județul Bihor – 20 de puncte.
2. Proiecte cu efect multiplicator, bune practici (diseminare, promovare, angajament pentru
a prezenta proiectul pentru oricine interesat) – 20 de puncte.
3. Proiecte cu aspecte de protectia mediului și agricultura ecologică incluse în oferta de
formare – 15 puncte.
4. Proiecte care propun metode inovative de învățare – 10 puncte.
5. Proiecte depuse în parteneriat – 10 puncte.
6. Proiecte depuse de agenți economici/organizații conduse de tineri cu vârsta sub 40 de ani
– 25 puncte.
Punctaj minim – 50 de puncte.
Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face
după aprobarea Raportului final de selecție în termen de maxim 90 de zile lucrătoare de la data
închiderii sesiunii de selecție, cel târziu în 5 zile de la finalizarea evaluarii. GAL va notifica în
scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. Raportul final de selecție va fi publicat pe site-ul
www.galmunteleses.ro și la sediul GAL.
Beneficiarii se vor angaja să raportezecătre GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor
fi efectuate de APDRP către Beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a
Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data

efectuării plății. Declarația va fi anexată la dosarul cererii de finanțare, în original, conform
modelului disponibilpe site-ul www.galmunteleses.ro.
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 111 puteți afla la sediul GAL din
localitatea Spinuş, com. Spinuș nr. 115, județul Bihor.
Persoană de contact Baicu Adela Mihaela.
E-mail: galmunteleses@yahoo.com; telefon 0728.926.835; 0740.207.498 ; fax 0259.328.726.
Model de declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile
aferente proiectului selectat :
DECLARAȚIE
Subsemnatul/a................................., domiciliat/ă în localitatea...................., str....., nr. ..., bl. ...,
ap...., et..., sc..., judeţul ................, codul poştal ................., posesor/posesoare al/a actului de
identitate ...... seria ..., nr. ............., CNP ...................................., în calitate de solicitant al
finanţării nerambursabile prin intermediul G.A.L Muntele Șes Județul Bihor, pentru proiectul cu
titlul..............................................................................................., depus în cadrul apelului de
selecție de proiecte organizat de G.A.L în perioada ................................................ mă angajez
ca:
1. După selectarea proiectului, să raportez către G.A.L. Muntele Șes Județul Bihor toate plăţile
aferente proiectului ce vor fi efectuate de APDRP;
2. 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.
Nume și prenume:
Calitate reprezentant legal
Data, Semnătura

