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ANUNȚ 

  

LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU  

MĂSURA 4.111. Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe 

 

Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est anunță lansarea, în perioada 15 

decembrie 2012 - 01 februarie 2013, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura. 4.111. 

Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe din Planul de Dezvoltare 

Locală a GAL Vrancea Sud - Est. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 4.111. Formare profesională, informare și 

difuzare de cunoștințe  sunt în valoare totală de  125.010 euro. 

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL Vrancea Sud - Est din Răstoaca, județul 

Vrancea, zilnic de luni până vineri, între orele 9-14. 

Suma maximă finanțabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 

este de 70.000 Euro. 

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie 

implementat în teritoriul GAL Vrancea Sud - Est. 

Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și 

eligibilitate menționate în Documentația de Selecție. 

Odată cu depunerea proiectului, solicitantul trebuie să depună următoarele 

documente: 

1. Formular  01 - Declaraţie privind situaţia personală a reprezentantului legal al 

ofertantului 

2. Formular  02 – Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului 

3. Formular 03 - Informaţii generale 

4. Formular 04 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 

ani 

5. Formular 05 – Lista experţilor 

6. Formular 06 – Model CV pentru experţii ofertanţilor 

7. Formular 07 - Declaraţie de disponibilitate ale experţilor formatori 

8. Formular 08  – Acord de subcontractare(dacă e cazul) 

9. Formular 09 - Acord de asociere (dacă e cazul) 

10. Formular 10 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură 

11. Formular 11 – Organizare şi metodologie 

12. Formular 12 - Formular de ofertă 
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13. Formular 13 - Scrisoare de înaintare 

14. Formular nr. 14 - Declarație de acceptare a condițiilor contractuale 

15. Formular nr. 15 - Raport de asigurare 

16. Formular nr. 16 - Certificat  de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

17. Formularul nr. 17 - Declarație  privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 

691 

18. Formular nr. 18 - Declarație privind sănătatea și protecția muncii 

19. Formular nr. 19 – Angajament ferm de susţinere tehnică/financiară 

 

Conform Planului de Dezvoltare Locală, criteriile de selecție și punctajul aferent 

Măsurii sunt următoarele: 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de selecție Punctaj 

1. 

Nivelul calitativ şi tehnic  al ofertei (înţelegerea nevoilor, numărul 

de experţi, experienţa acestora, logistica folosită pentru 

implementarea proiectului) 

50 

2. Planificarea detaliată a activităţilor 30 

3. Număr de beneficiari finali > 100 persoane 20 

 TOTAL 100 

 

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 01.02.2013.ora 12.00. 

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 

Vrancea Sud - Est.  

GAL Vrancea Sud - Est 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 Răstoaca, com 

Răstoaca, zilnic între orele 10.00 - 14.00 de pe pagina de internet 

www.galvranceasudest.ro 
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