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 06 aprilie 2021 
 

 
A P E L  D E  S E L E C Ţ I E   
cu nr. de referinţă 1/2021 

 
 

GAL / Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni prin APELUL DE SELECŢIE cu nr. de referinţă 1/2021 în perioada 
06 aprilie 2021 – 06 mai 2021 deschide sesiune a cererii de proiecte aferent  Măsurii cuprinsă în SDL, finanțat prin 
programul LEADER, sM19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală din 
cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală (PNDR). 
Fondurile nerambursabile disponibile și suma maximă nerambursabilă a unui proiect alocate de Grupul de Acțiune 
Locală (în continuare GAL) din teritoriul Asociației Târnava Mică - Bălăușeri - Sărățeni în această sesiune pentru 
finanțarea proiectelor sunt: 
 

   Măsura SDL Beneficiari eligibili 

Fonduri 
nerambursabile 

disponibile 
euro 

Valoarea 
maximă eligibilă 

a unui proiect  
euro 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

euro 

Ajutor 
public 

% 
 

11/1C „Acțiuni de 
informare și transfer de 

cunoștințe” 

Entităţi private: Furnizori de 
formare profesionala de pe 
teritoriul României 

- ONG-uri 
- Întreprinderi individuale 
- Întreprinderi familiale 
- Persoane fizice autorizate 
- Micro-entități, întreprinderi 

mici 

26.280,40 26.280,40 26.280,40 100% 

 

 
Depunerea proiectelor aferent Măsurii se va face în perioada: 06.04.2021 - 06.05.2021, la sediul GAL din orașul 
Sângeorgiu de Pădure, P-ța. Rhedey Claudia, nr. 1, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 
15:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este 06.05.2021, ora 15:00. 
Ghidul Solicitantului și Anexele acestora pentru Măsură sunt publicate pe pagina de internet a GAL 
www.leadertarnavamica.ro, care conține date complementare, specifice  aplicate de GAL, criteriile de selecţie, 
modelul Cererii de Finanțare (versiune editabilă) pe care trebuie să-l folosească solicitanții.  

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate 
menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri, care se pot descărca gratuit de pe pagina de 
internet a GAL (www.leadertarnavamica.ro). 

Selecția proiectelor se realizează de Comitetul de Selecție GAL. Comitetul de Selecție este format din președinte, 
vicepreşedinte și 5 membrii, cu apartenență sectorială de 28,5% publică, 28,5% privată, 43% societate civilă. 
Funcționarea comisiei, procedura de selecție (selecția, rezolvarea contestațiilor și toate detaliile), adică Procedura de 
evaluare şi selecţia a proiectelor și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a 
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se regăsesc pe site-ul www.leadertarnavamica.ro într-o secțiune distinctă:  
Utile >> Proceduri de lucru GAL. 
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Modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor: 

 Perioada depunerii proiectelor: 06.04.2021 – 06.05.2021;  

 Intervalul orar în care se primesc proiecte: luni – vineri: 10:00 – 15:00;  

 Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 21.05.2021;  

 Termen de contestații 5 zile lucrătoare, până în data de: 28.05.2021; 

 Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile lucrătoare, până în data de: 07.06.2021, data publicării 
Raportului de rezolvare a contestațiilor; 

 Publicarea Raportului de Selecție se face în data de: 10.06.2021 

Raportul de evaluare  şi cel de selecţie va fi publicat pe pagina de internet a GAL (www.leadertarnavamica.ro), iar 
notificarea solicitanţilor se va face prin e-mail sau prin alte căi de comunicare cu confirmare de primire, în aceeaşi zi 
cu publicarea raportului. 

 

GAL își rezervă dreptul de a modifica datele comunicatului în funcție de cerințe obiective. 
 

MĂSURA 11/1C  -  Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 dezvoltarea mentalităţii localnicilor; 

 dezvoltarea gradului de cunoaştere a metodelor utilizate în UE; 

 desfăşurarea activităţilor specifice într-un mod cât mai benefic teritoriului, mediului, etc. 

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

În cadrul măsurii 11/1C „Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe” se acordă sprijin pentru acțiuni de formare 

profesională și de dobândire de competențe, activități demonstrative și acțiuni de informare. Acțiunile de formare 

profesională și de dobândire de competențe pot include cursuri de formare şi workshop. În cadrul acestei măsuri, 

sprijinul se acordă în beneficiul persoanelor din sectoarele agricol şi alimentar al fermierilor, întreprinzătorilor. 

Beneficiarii sprijinului sunt furnizori de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni 

de informare.  

                 

 Cursuri de formare 

 Workshopuri 

 Activități demonstrative 

 Acțiuni de informare 
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 
 
 ACȚIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE 

 Îndemnare profesională (Formare specifică pentru dobândirea unor aptitudini profesionale şi cunoaşterea 
specificului şi exigenţelor ale unei unităţi sau al unui singur domeniu de activitate); 

 Schimburi în agricultură pe termen scurt privind managementul fermelor; 
 Vizite la ferme. 

 
 

Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 19.2 pentru servicii. 
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate 
cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL: 

1. Cerere de finanțare cu anexe 

2.1. Copiile SITUAȚIILOR FINANCIARE pentru anii ”n” și ”n-1”, unde ”n” este anul anterior anului în care solicitantul 
depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administrația Financiară: 
a) pentru societăți comerciale: 

 Bilanțul (cod 10) 

 Contul de profit și pierderi (cod 20) 

 Datele informative (cod 30) 

 Situația activelor imobilizate (cod 40) 

și/sau 

 Declarația de inactivitate (pentru societățile înființate în anii ”n” și/sau ”n-1”, care nu au avut activitate) 

 

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). 

În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul 

operaţional care poate fi negativ. 

Pot apărea următoarele situații:  

1) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior 

depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.  

2) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la 

Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul Cererii de 

Finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - 

formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a 

inregistrat venituri din exploatare  

b) pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:  

 Declarația privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13) 
sau  

 Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. 
 

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul depunerii 
niciunuia din documentele mai sus menționate. 

3. 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. 

4.Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe 

de finanțare nerambursabilă 

5. 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.) 

6. 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.). 



    4 

 

Proiect finanțat prin PNDR 2014-2020 - 

Măsura 19 

7. 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. 

8. 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. 

Se depun în situația în care serviciile/produsele nu se regăsesc în Baza de date AFIR 

9. 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 fundații. 

10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal 

11. Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă că în cadrul acțiunilor din proiect va promova noi 

tehnologii în domeniul agriculturii și întreprinderilor (dacă este cazul) 

12. Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă că va promova instruirea tinerilor sub 40 de ani, 

a femeilor și a grupurilor dezavantajate. (dacă este cazul) 

13. Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului 

selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății 

(Anexa 2 din Ghidul Solicitantului) 

14. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4 la GS) 

15. Alte documente relevante 

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate: 

 Persoanele beneficiare ale activităţilor de informare, transfer de cunoştinţe/ schimburi de experienţă şi de bune practici 

în domeniul agricol/economic trebuie să facă parte din grupul ţintă şi să fie din teritoriul GAL Târnava Mică Bălăușeri-

Sărățeni; 

 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate, activităţi specifice domeniului de formare profesională;  

 Solicitantul dispune de personal calificat propriu sau cooptat; 

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari direcţi; 
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 Solicitantul foloseşte materiale reciclate sau reciclabile în cadrul activităţilor 

Notă: Metodologia de verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate este detaliată în E11 - Fișa de verificare a eligibilității. 

Criterii de selecție: 

 Informările promovează noi tehnologii în domeniul agriculturii şi întreprinderilor  

 Promovează instruirea tinerilor sub 40 ani, a femeilor şi grupurilor dezavantajate. 

Notă: Metodologia de verificare a criteriilor de selecție este detaliată în S11 - Fișa de evaluare a criteriilor de selecție. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M11/1C. 

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 a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 30 de puncte. 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte:  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul obținut la: 

1.  Număr persoane instruite. Solicitantul care se angajează că va instrui un număr mai mare de persoane va fi avantajată. 

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie de valoarea 
eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate.  
Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

------------ 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție): 

GAL / Asociaţia  Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni va publica Raportul de Selecţie  pe pagina de web proprie - 
www.leadertarnavamica.ro cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării Raportului de Selecţie. 

Cel târziu în ziua următoare de la aprobarea Raportului de Selecţie, GAL / Asociaţia  Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni va notifica 
solicitanții în scris, prin email sau alte căi de comunicare cu confirmare de primire, asupra rezultatelor procesului de selecţie.  

 

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

Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni 

Sediu: Orașul Sângeorgiu de Pădure, P-ța Rhedey Claudia, nr.1 

email: kktt.leader@gmail.com 

Site: www.leadertarnavamica.ro 

Tel: 0786 899072, 0786 899073, 0786 899074, 0786 899075 

                                                           
1
 Prin noi tehnologii se înțeleg tehnologii care sunt folosite de cel mult 3 ani, și care nu se regăsesc pe teritoriul GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni. 

Nr.crt. Criteriu de selecție Punctaj 

1 Informările promovează noi tehnologii în domeniul agriculturii şi întreprinderilor
1
; 

70 

2 Promovează instruirea tinerilor sub 40 ani, a femeilor şi grupurilor dezavantajate. 
30 

Total: 100 


