
ANUNŢ LANSARE APEL DE SELECȚIE S.1/2021 M1/1A „Ridicarea nivelului de 

cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală” 

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – AXA  LEADER – 

Data lansării apelului de selectie este 24.02.2021 - Sesiune continuă anul 2021. 

Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 

30.09.2021/ data epuizării fondurilor disponibile. 

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL Covurlui, din Oraș Berești, Str. Trandafirilor 

nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, în zilele de lucru, în intervalul orar 10:00 – 15:00. 

Fondurile disponibile pentru Măsura M1/1A, în această sesiune sunt de   14.000,00 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 

14.000,00 euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile, respectiv rambursarea costurilor suportate și plătite efectiv de 

beneficiarul direct cu pregătirea cursanților într-un modul de curs de minim cinci zile. 

Grupul țintă este format din beneficiarii proiectelor de dezvoltare rurală aferente măsurilor din 

SDL  (fermieri, aplicanți pe proiecte non-agricole, titulari de P.F.A.; I.I.; I.F., asociați, acționari, 

manageri, reprezentanți legali sau împuterniciți ai acestora); persoane desemnate de UAT-uri și 

ONG-uri care sunt aplicanți/beneficiari ai finanțărilor prin GAL. Vor fi instruite 30 de persoane. 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea editabilă), 

se găsește Click aici. 

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 pentru Măsura M1/1A  sunt următoarele: 

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[1] 

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.) 

http://gal-covurlui.ro/?page_id=87


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.). 

*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. 

5. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al 

contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). 

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 

fundații. 

8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

9. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de 

cumul a ajutoarelor de minimis 

10. Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în 

dificultate” 

11. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul 

de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor 

de selecție se găsesc în Ghidul solicitantului -Secțiunea 7 – Selecția proiectelor Click aici. 

http://gal-covurlui.ro/wp-content/uploads/2021/02/GHIDUL-SOLICITANTULUI-M1-versiunea-3-2021.pdf


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

inclusiv metodologia de verificare a acestora, se găsește în Ghidul solicitantului – Secțiunea 9 – 

Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Covurlui, se găsește în 

Regulament privind procedura de selectare a proiectelor în cadrul asociației GAL COVURLUI 

Click aici. 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente și  punctajul minim pentru selectarea unui proiect 

sunt prezentate în următorul tabel: 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

Documente 

verificate 

1 

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

stabilite prin strategie, inclusiv argumentarea clară a 

acestei contribuții 

20 

Cerere de 

Finanțare  Documente 

justificative 

2 
Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în 

proiect 
15 

Cerere de Finanțare 

Documente anexă 

3 
Proiectul definește clar grupul țintă inclus în proiect 

și nevoile sale 
15 

Cerere de Finanțare 

Documente anexă 

4 

Proiectul propune noi modalități/soluții 

personalizate pentru a răspunde nevoilor identificate 

ale grupului țintă, sau noi modalități de utilizare a 

instrumentelor existente 

20 
Cerere de Finanțare 

Documente anexă 

5 
Proiectul demonstrează cum contribuie la susținerea 

dezvoltării teritoriului Asociației GAL Covurlui 
15 

Cerere de Finanțare 

Documente anexă 

6 Principiul eficienței uitilizării fondurilor 15 
Cerere de Finanțare 

Documente anexă 

  TOTAL 100   

Punctajul minim necesar va fi de 30 puncte   

”Lista comunelor și a gradului de sărăcie aferent” este postat pe site-ul www.afir.info. 

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, se găsesc în Ghidul solicitantului –

SubSecțiunea 9.3 – Verificarea dosarului Cererii de Finanțare Click aici. 

Termenele și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție), se  găsesc în Ghidul solicitantului - Secțiunea 7 

– Selecția proiectelor Click aici. 

Comitetul de selecție se întrunește lunar pentru proiectele depuse până la sârșitul lunii 

precedente (numai dacă se depun  proiecte). 

http://gal-covurlui.ro/wp-content/uploads/2021/02/GHIDUL-SOLICITANTULUI-M1-versiunea-3-2021.pdf
http://gal-covurlui.ro/wp-content/uploads/2020/07/REGULAMENT-PRIVIND-PROCEDURA-DE-SELECTARE-A-PROIECTELOR-%C3%8EN-CADRUL-GAL-30-iunie-2020.pdf
http://www.afir.info/
http://gal-covurlui.ro/wp-content/uploads/2021/02/GHIDUL-SOLICITANTULUI-M1-versiunea-3-2021.pdf
http://gal-covurlui.ro/wp-content/uploads/2021/02/GHIDUL-SOLICITANTULUI-M1-versiunea-3-2021.pdf


Informații detaliate privind accesarea, derularea măsurii și condițiile de depunere a 

proiectelor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-

ul  www.gal-covurlui.ro , precum şi la sediul GAL Covurlui, pe suport electronic sau pe hârtie. 

În ceea ce privește monitorizarea proiectului și totodată a plăților, beneficiarul trebuie să 

aibă în vedere că activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor 

finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi 

să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 

ani de la data efectuării ultimei plăti. 

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada 

de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau 

beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de 

AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina 

beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi găsi la următoarele date de contact: 

www.gal-covurlui.ro 

Email: asgalcovurlui@gmail.com                                     

Telefon :   0753 801 729 

                    0742 292 703        

[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.). 

 

http://www.gal-covurlui.ro/
http://www.gal-covurlui.ro/
mailto:asgalcovurlui@gmail.com

