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Anunț lansare apel depunere proiecte 
 
Data publicării: 03/02/2014 
Data lansării sesiunii 04/02/2014 
Numărul de referință al sesiunii cererii de servicii: 1 
 
MĂSURA 4.111. - Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe 
 

Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului anunță lansarea,  în  perioada  04 februarie – 07 martie 2014, a primei sesiuni din 2014 de  
cereri  de proiecte  pentru  Măsura. 4.111. - Formare  profesională,  informare  și  difuzare  de  cunoștințe  din Planul de  Dezvoltare Locală a 
GAL Valea Râmnicului. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 4.111. - Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe  sunt în valoare totală de  15.000 
EURO. 

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL Valea Râmnicului din Dumitrești, județul Vrancea, zilnic de luni până vineri, între orele 900 – 1400. 
Suma maximă finanțabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 15.000 EURO. 
Valoarea maximă a unui proiect poate fi de 400.000 EURO. 
În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul GAL Valea Râmnicului. 
Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Documentația de Selecție iar 

proiectul trebuie să îndeplinească un punctaj minim de 20 puncte. 
Odată  cu  depunerea  proiectului,  solicitantul  trebuie  să  depună  următoarele documente: 

1. Anexa 1- Buget Indicativ si Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli eligibile  
2. Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului; 
3. Anexa 3 – Declarație pe Propria Răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării (după caz); 
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4. 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.). 

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

6. Anexa 6 – Copia actului de identitate a reprezentantului legal. 
 
Conform Planului de Dezvoltare Locală, criteriile de selecție și punctajul aferent Măsurii sunt următoarele: 

1. Nivelul calitativ și tehnic al ofertei (înțelegerea nevoilor, numărul de experți, experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea 
proiectului) – 50 puncte 

2. Planificarea detaliată a activităților – 20 puncte 
3. Număr de beneficiari finali cu vârsta sub 40 ani > 40 persoane – 20 puncte 
4. Număr de beneficiari finali > 50 persoane – 10 puncte 

TOTAL - 100 puncte 
 

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 07.03.2014 ora 1200. 
Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de 

către Comitetul de Selecție al GAL Valea Râmnicului. 
GAL Valea Râmnicului va notifica în scris și prin intermediul paginii web pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de 

finanțare depuse. 
Informații detaliate cu privire la accesarea Măsurii  4.111. - Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe pot fi obținute la 

sediul GAL din sat Dumitrești, com. Dumitrești, zilnic între orele 1000 - 1400 de pe pagina de internet www.galvalearimnicului.ro. 
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Declarație 
 
 

Subsemnatul/a …………………………………………........................................................, domiciliat/ă în localitatea …………………………................, str. 
………………………………..…………………...., nr. ….., bl. …..., ap. …..., et. ….., sc. ….., județul ................................, codul poștal …..................,  
posesor/posesoare al/a  actului de identitate ...... seria …..., nr. ................,  CNP  ......................................,    tel. ……………………………………………….. 
în calitate de solicitant al finanțării GAL Valea Râmnicului, pentru proiectul cu titlul ……………………………………………………………......….. 
………………………………………………………….…………………………………......................................................................... mă angajez ca: 
 După semnarea Contractului de Finanțare, să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului o copie a acestuia, în termen de 5 zile de la data 

semnării lui. 
 După selectarea proiectului, să raportez către G.A.L. Valea Râmnicului toate plățile aferente proiectului ce vor fi efectuate de APDRP. Să 

realizez această raportare după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plății și în maximum 5 zile lucrătoare de la 
data efectuării plății. 

 Să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului  copie a Declarației de Eșalonare Plăți (depusă odată cu prima Cerere de Plată). 
 Să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului copia Rapoartelor de Progres depuse pe perioada desfășurării proiectului. 
 Mă angajez ca în termen de 5 zile de la survenirea acesteia să aduc la cunoștință GAL Valea Râmnicului orice modificare intervenită în 

derularea contractului. 
Îmi asum faptul că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 

Data                                                                                            Semnătura 
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