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Anunță, 

Lansarea sesiunii 2/ 2013 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii: 

M411 (prin Măsura 111 din PNDR)  - ”Formare profesionala (training), informare si difuzare de 

cunoştinţe”, conform priorităților descrise în strategia GAL IALOMIȚA CENTRALĂ            

BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA         

                                                                                                                                       

Data publicării  29.10.2013 

Numărul de referință 

al sesiunii cererii de 

proiecte 

Măsura 411 (prin Măsura 111 PNDR)  din 30.10.2013. 

Data lansării apelului 

de selecție 

 30.10.2013. 

Data limită de 

depunere a proiectelor 

Sesiunea este deschisă în perioada 30.10.2013-02.12.2013. Termenul 

limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei 

măsuri este: 02.12.2013, ora 12:00. 

Locul și intervalul orar 

în care se pot depune 

proiectele 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 411 (prin Măsura 111 PNDR)  

se va face la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-

CĂZĂNEȘTI-REVIGA, din orașul Căzănești, șos. București, nr. 

3,  judeţul Ialomița, în intervalul orar: 08:00 – 14:00. 

Fondul disponibil 

alocat în această 

sesiune 

Fondurile disponibile pentru Măsura 411 (prin Măsura 111 PNDR), în 

această sesiune sunt de 30.218 euro.Valoarea finanțării nerambursabile 

ce poate fi acordată unui proiect este cuprinsă între 5.000 și 30.000 

euro, iar valoarea totală maximă a unui proiect nu poate depăși suma 

din Planul de Dezvoltare Locală. 

Model de Declarație Modelul de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze 

către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate 

de APDRP către beneficiar se găsește pe pagina web a GAL, 

www.galil.ro. 

Documente 

justificative 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru 

întocmirea proiectului sunt: 

 

      1.   Bugetul indicativ şi Fundamentarea bugetului indicativ pe 

categorii de cheltuieli eligibile (Anexa 1); 

2. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului (Anexa 2); 

3. Declaraţie pe Propria Răspundere a Solicitantului privind 

mailto:galcazanesti@yahoo.com
http://www.galil.ro/
http://www.galil.ro/


 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ 
 

   

Pagina 2 

Adresa strada București, nr. 3, Căzănești, Ialomița, cod 927065 

Telefon/FAX (+40)243.26.41.41 

Web/Email http://www.galil.ro contact@galil.ro galcazanesti@yahoo.com 

 

asigurarea cofinanţării (Anexa 3) – după caz; 

4. Documente constitutive şi de atestare fiscală (Statut juridic, Act 

Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare 

Fiscală, Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, etc.); 

5. Documente care să demonstreze expertiza solicitantului de a 

implementa activităţile proiectului (diplome, certificate, 

referinţe, atestate de formator emise conform legislaţiei 

naţionale în vigoare etc.); 

6. Copia actului de identitate al reprezentantului legal; 

7. Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare 

nerambursabilă; 

8. Proces verbal de recepţie sau document similar pentru proiectele 

de servicii incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de 

finanţare nerambursabilă; 

9. Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale şi 

graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat 

(dacă este cazul); 

10. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale 

trezoreriei/băncii şi ale contului aferent proiect FEADR 

(denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în 

care se derulează operaţiunile cu APDRP); 

11. Acord de parteneriat; 

12. Dovada deținerii spațiului unde urmează a se desfășura 

cursurile. 

13. Model Declarație prin care beneficiarul se angajează să 

raporteze către GAL 

 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii 

Cererii de finanțare, termenul de valabilitate al acestora fiind în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Mai multe informații se gasesc pe  site-ul  www.galil.ro , în Ghidul 

Solicitantului și anexele aferente Măsurii 111. De asemenea vă rugăm 

să consultati si site-ul MADR, www.madr.ro ,  pentru a vizualiza Fișa 

Măsurii 111.  

Cerințe de 

conformitate si 

eligibilitate 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL 

IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA . 

Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate 

şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului 

aferent Măsurii 111 din PNDR, cât și cele din Fișa Măsurii 111 

(www.galil.ro, www.madr.ro). 

http://www.galil.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.galil.ro/
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Modalitatea de 

anunțare a rezultatului 

procesului de selecție a 

proiectelor 
 

Comitetul de selecție al proiectelor este format din 9 membri, 3 

reprezentanți ai sectorului public, 6 reprezentanți ai sectorului privat ; 

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.galil.ro şi la sediul 

GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA. 

Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în 

cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie 

al Comitetului de selecţie – GAL IALOMIȚA CENTRALĂ 

BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA si va notifica în scris şi prin 

intermediul paginii web www.galil.ro  pe toţi solicitanţii privind 

rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la 

sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-

REVIGA. Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie vor fi 

depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau în 

maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina web a GAL 

IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA a 

Raportului de selecție intermediar. Anunţarea rezultatelor finale pe site, 

precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, se vor face  imediat după 

rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de 

la data depunerii contestaţiilor. 

Date de contact GAL GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA 

sediul: orașul Căzănești, șos. București, nr.3, județul Ialomița, pagina web: 

www.galil.ro, e-mail: galcazanesti@yahoo.com. Telefon/fax : 

0243/264.141; Pop Dumitru:0729882480;Simion Nicolae: 0729882486. 

Program: Luni-Joi : 08,00-16,30 ; Vineri : 08,00-14,00. 
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