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APEL DE SELECŢIE 

Măsura 41.111: Formare profesională (training), 
informare şi difuzare de cunoştinţe 

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 41.111/1-13 – 29.11.2013 

Asociaţia GAL POARTA TRANSILVANIEI anunţă lansarea, în perioada 28.10.2013 – 29.11.2013, a 
primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Sub-măsura 41.111 “ Formare profesională (training), 
informare şi difuzare de cunoştinţe” 

1. Data lansării apelului de selecţie: 28.10.2013 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 29.11.2013, orele 14.30 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la 
sediul Asociaţia GAL POARTA TRANSILVANIEI, din loc. Negreni, nr. 63, Comuna Negreni, jud. Cluj, de 
luni până vineri în intervalul orar 08.30 – 14.30. 

4. Fondul disponibil pentru Sub-măsura 41.111 este de 14.700 euro pentru acest apel de selecţie. 

- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 14.700  
euro 

- Suma maximă a unui proiect 14.700 euro 

5. Modelul de Declarație prin care beneficiarul se angajează sa raporteze către GAL toate plățile 
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este anexată la Apelul de 
Selecție. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la 
confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății. 

6. Modalitatea de anunțare a rezultatului procesului de selecție 

Selecția proiectelor va fi realizată de către Comitetul de Selecție, format din membrii Asociației GAL Poarta 
Transilvaniei. În ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum", 
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% 
din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.  

Beneficiarii vor fi notificați  atât în scris de către Asociația GAL Poarta Transilvaniei dacă proiectele au 
fost selectate sau nu, cât și prin publicarea unui Raport de Selecție Intermediar pe 
www.poartatransilvaniei.ro in data de 06.12.2013.   

Contestațiile privind rezultatele Raportului de Selecție Intermediar vor fi depuse, în termen de 5 
zile lucrătoare de la primirea Notificării, respectiv pana la data de 13.12.2013, dar nu mai mult de 
7 zile lucrătoare de la afișarea pe site a Raportului de Selecție Intermediar, respectiv data de 
17.12.2013. Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor 

http://www.poartatransilvaniei.ro/
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care va emite și publica pe www.poartatransilvaniei.ro, Raportul de Contestații in termen de 3 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, respectiv data de 20.12.2013. 

Dacă nu există contestații în sensul că după primirea notificării solicitantul acceptă decizia luată 
de comitetul de selecție, Asociația GAL Poarta Transilvaniei poate oricând publica Raportul de 
Selecție Final. 

7. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului sunt menționate în Ghidul Solicitantului al Măsurii 41.111  disponibil pe site-ul 
Asociației GAL Poarta Transilvaniei (www.poartatransilvaniei.ro) şi www.apdrp.ro : 

Dosarul Cererii de Finanțare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanțare completată și 
documentele atașate acesteia, conform Listei Documentelor. Pentru mai multe informații consultați 
Ghidul solicitantului si manualul de procedura aferenta masurilor de servicii din cadrul măsurii 41.111 

Lista documentelor: 
7.1 Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investiţie / 
serviciu, elemente clare de identificare ale investiţiei / serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul şi 
stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanţii care au mai 
beneficiat de alte programe de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleaşi tipuri 
de servicii. 
7.2 Proces verbal de recepţie sau document similar pentru proiectele de servicii incluse în Raportul 
asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă. 
7.3 Documente constitutive şi de atestare fiscală. 
7.4 Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale şi graficul de reeşalonare a datoriilor către 
bugetul consolidat ( daca este cazul). 
7.5 Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei / banca şi ale contului 
aferent proiect FEADR (denumirea, adresa trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează 
operaţiunile cu APDRP).  
7.6 Documente care să ateste experiența solicitantului de a implementa activităţile proiectului (diplome, 
certificate, referinţe, CV, atestare ca formator emise conform legislaţiei naţionale în vigoare etc.) 
7.7 Lista experţilor specializaţi pe domeniul vizat şi acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la 
serviciu de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe. 
7.8 Copia actului de identitate a reprezentantului legal.  
7.9 Beneficiarul va anexa un rezumat în care va detalia modul în care proiectul se încadrează în 
strategie și criteriile de selecție specifice pe care le îndeplinește.  

8. Scopul si obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu strategia de 

dezvoltare pentru teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Obiectivul general 

http://www.poartatransilvaniei.ro/
http://www.galzonasatmarului.ro/
http://www.apdrp.ro/
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Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor 
agricole şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative 
adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate. 

Obiectivele specifice 

Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor 
agricole şi forestiere, creşterea calităţii managementului la nivel de fermă, restructurarea şi 
modernizarea în sectoarele de procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, 
contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în zonele rurale. 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în 
activităţi forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea creşterii 
suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a produselor pădurii. 

Obiectivele operaţionale urmăresc realizarea unor acţiuni care vor contribui la: 

□ îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru agricultură, silvicultură 

şi industria alimentară; 

□ pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor; 

□ respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, 

diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de 

procesare); 

□ conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier şi al 

industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 

□ educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conştiinţei forestiere) în vederea 

asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor 

forestiere şi creşterea procentului de păduri la nivel naţional, ce reprezintă obiective principale ale 

politicii naţionale forestiere; 

□ informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

Măsura are ca scop sprijinirea de: 

□ Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi specializare), cu 

perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă şi nivelul existent de 

pregătire al solicitanţilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării 

cunoştinţelor privind competenţele manageriale şi tehnice în domeniul agricol, forestier şi agro-

alimentar, introducerea de noi tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi agricultură ecologică, 

cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate etc. 

□ Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de 

aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală. 

9. Intensitatea ajutorului 
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Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% 
din totalul cheltuielilor eligibile, conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005. 

10. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

Criteriile de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala, informare și difuzare de cunoștințe:  

 au prevăzut în obiectul lor de activitate, activități de formare profesională, informare și difuzare 
de cunoștințe;  

 sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislația în vigoare în România;  

 dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acțiune propus în proiect furnizorul de 
formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe va prezenta: lista experților specializați 
pe acel domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la serviciul de formare, 
informare și difuzare de cunoștințe, CV-ul fiecărui expert);  

 au acces la facilități administrative corespunzătoare activității specifice de formare, de informare 
și difuzare de cunoștințe;  

 dispun de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice de formare sau 
de informare și difuzare de cunoștințe;  

 nu sunt în stare de faliment ori lichidare;  

 și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către 
bugetul de stat.  

11. Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 

 dacă este corect completată 

 dacă este prezentată în format tipărit şi electronic 

 documentele justificative solicitate sunt prezente în trei exemplare: un original si două copii, 
verificându-se valabilitatea acestora la data depunerii de catre solicitant. 

IMPORTANT! În cazul în care expertul verificator descopera o eroare de forma, proiectul nu este 
considerat neconform. 

Erorile de formă sunt erorile facute de catre solicitant în completarea Cererii de Finanţare care sunt 
descoperite de experţii verificatori ai GAL POARTA TRANSILVANIEI şi Serviciului Verificare Cereri de 
Finanţare (SVCF) de la OJPDRP, cu ocazia verificarii conformitaţii si care pot fi corectate si semnate de 
catre acestia din urma în prezenţa solicitantului, pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în 
documentele justificative anexate Cererii de Finanţare (exemplu: date de identificare ale solicitantului 
scrise incorect). 

Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria raspundere situatie in care proiectul este 
declarat neconform. 

Dupa evaluarea conformitaţii Dosarului Cererii de Finanţare solicitantul este înstiinţat de catre expertul 
verificator daca acesta este conform sau daca nu i se vor explica cauzele neconformitaţii. 

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunostinţa prin semnatura data pe fisa de verificare a conformitaţii. 
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Aceeasi Cerere de Finanţare poate fi declarata neconforma de maximum doua ori pentru aceeasi 
licitaţie de proiecte. 

Dupa verificarea conformitaţii Cererii de finanţare, pot exista doua situaţii: 

 Cererea de Finanţare este declarata neconforma; 

 Cererea de Finanţare este declarata conforma; 

Daca Cererea de Finanţare este declarata conforma, se trece la urmatoarea etapa de verificare. 

Verificarea CONDIŢIILOR MINIME de acordare a sprijinului 

Verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului, se efectueaza de catre: 

 OJPDRP şi GAL POARTA TRANSILVANIEI pentru toate Cererile de Finanţare; 

 APDRP - nivel central - pentru Cererile de Finanţare verificate prin sondaj. 

Verificarea condiţiilor minime se realizează pe baza documentaţiei conforme depuse de solicitant 
şi constă în: 

 verificarea eligibilitaţii solicitantului 

 verificarea documentelor justificative anexate Cererii de Finanţare; 

 evaluarea criteriilor de selecţie. 

ATENŢIE! Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) şi GAL POARTA 
TRANSILVANIEI poate solicita documente (altele decât cele obligatorii) sau informaţii suplimentare în 
etapa de verificare a eligibilitaţii proiectului, daca se constata ca este necesar. În etapa de selecţie a 
proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare. 

La verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului la nivel OJPDRP şi GAL POARTA 
TRANSILVANIEI, în situaţia în care sunt condiţii care necesita lamuriri suplimentare, expertul evaluator 
poate cere informaţii suplimentare.  

În urma verificarii Dosarului Cererii de Finanţare pot exista doua situaţii: 

 proiectul este neeligibil; 

 proiectul este eligibil si are un punctaj. 

12. Tipuri de actiuni eligibile: 
1. Oferirea programelor de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile agricol, 

silvic şi alimentar, ca de exemplu:  

 Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena 
şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi 
sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în 
agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii Europene; 

 Îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 

 Pregătire tehnică (noi tehnologii informaţionale, introducerea de inovaţii, difuzarea 
rezultatelor cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale, etc.); 
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 Managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere; 

 Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 

 Însusirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de producţie 
compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia mediului. 

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, 
târguri, expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea 
acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru 
acţiuni de schimb de experienţă etc.  

13. Tipuri de beneficiari:  
– Publici (comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele)  
– Privaţi (asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ)  
– Furnizori de formare profesională  
– Asociaţii de agricultori – firme, etc.  
– ONG–uri 

Grupul tintă eligibil  
Este format exclusiv din persoane care au domiciliul sau resedinta în zona rurală a teritoriului GAL 
Poarta Transilvaniei 

14. Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar:  
Costurile legate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de formare profesională si informare:  

 Onorarii şi diurna pentru experţii din echipa de proiect a contractorului;  

 Diurne pentru cursanţi (cazare şi masă);  

 Cheltuieli de transport;  

 Materiale didactice şi consumabile;  

 Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;  

 Închirierea de spaţii adecvate pentru desfășurarea acţiunilor de formare profesională;  

 Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională.  

 Costurile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe  

 Cheltuieli de transport;  

 Materiale informative;  

 Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi difuzare de cunoştinţe.  

 Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune 
gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţcalitate şi al rentabilităţii. 

15. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL Poarta Transilvaniei 

Proiectele prin care se solicita finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie,  în baza căruia 
fiecare proiect este punctat, ţinând seama de criteriile naţionale şi locale de selecţie. 
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Criterii de selecţie ale PNDR şi GAL Poarta Transilvanieipe Sub-măsura 41.111 
Nr.crt.  Criteriu  Punctaj propus 

1 Relevanța proiectului față de strategia de dezvoltare a  teritoriului GAL 
POARTA TRANSILVANIEI 
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin  strategie, inclusiv 
argumentarea clară a acestei contribuții;  prezentarea clară a contribuției proiectului 
la realizarea obiectivelor măsurii 41.111 

15 

2 Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect  
Proiectul definește clar grupul țintă inclus în proiect și nevoile sale prin furnizarea de 
date cantitative si calitative, studii sau analize statistice. Obiectivele și activitățile 
proiectului sunt corelate cu nevoile identificate și contribuie la satisfacerea acestora; 
modalitățile de identificare, recrutare, implicare si menținere în proiect a persoanelor 
aparținând grupului/grupurilor țintă sunt realiste, adecvate și corespunzătoare 
contextului local. 

5 

3 Valoarea adăugată a proiectului  
Proiectul propune noi modalități/soluții personalizate pentru a răspunde nevoilor 
identificate ale grupului țintă, sau noi modalități de utilizare a instrumentelor existente; 
proiectul demonstrează cum contribuie la susținerea dezvoltării teritoriului GAL 
POARTA TRANSILVANIEI 

10 

4 Indicatorii proiectului  
Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor corespunzători  măsurii 41.111 din 
strategia de dezvoltare a teritoriului GAL. Pentru obținerea punctajului maxim 
solicitantul trebuie sa contribuie la atingerea fiecărui indicator din cadrul fisei măsurii 
41.111, pentru obtinere punctajului maxim numarul de beneficiari ai proiectului va fi 
de: 

 Minim 20 participanti care au terminat cu succes cursuri de formare 
profesionale 

 Minim 35 participanti care au beneficiat de actiuni de informare si difuzare 
de cunostinte. 

10 

5 Metodologie 
Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităților propuse pentru realizarea 
obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a resurselor alocate pentru 
proiect în vederea obținerii rezultatelor asumate; este descris clar modul în care se 
asigură monitorizarea implementării proiectului.  

5 

6 Promovarea modelelor de bună practică la nivel local și  regional  
Proiectul propune folosirea exemplelor locale în acțiunile de  formare, informare și 
difuzare de informații și implicarea fermierilor și antreprenorilor din teritoriu în 
promovarea bunelor practici. (teritoriul acoperit de GAL POARTA TRANSILVANIEI) 

10 

7 Bugetul proiectului 
Proiectul prezinta clar rezultatele asteptate in raport cu resursele utilizate, bugetul 
proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros si 
al rezonabilitati costurilor. 

5 

8 Expertii prevazuti in proiect trebuie sa aibe experienta si calificare relevanta pentru 
tipul de activitate prevazut in proiect  
Număr de ani de experienta a expertilor implicaţi în implementarea activităţilor va fi 
realizată astfel:  
- 5 ani experienta -10 puncte  
- Sub 3 ani experienta – 7 puncte  
- Sub 1 an experienta 4 puncte  

10 
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9 Prezentarea graficului (programarea activităţilor – tehnici, metode, instrumente de 
lucru) de derulare a contractului  

 pentru un grafic detaliat şi justificat (activitate/expert/tema) (în conformitate 
cu cerinţele Apelului de selectie si a fisei masurii) se acordă 10 puncte;  

 pentru un grafic parţial detaliat si justificat parţial se acordă 5 puncte  

 pentru un grafic nedetaliat şi nejustificat se acordă 0 puncte.  
 
Comisia de selecție va analiza în detaliu propunerile aplicantilor acordând punctajul 
în funcţie de punctele tari descrise şi justificate ale acestora.  

10 

10 Număr locaţii de instruire practică  

 Pentru numărul minim de locații de instruire, respectiv 1, se va acorda 0 
puncte.  

 Pentru fiecare locație de instruire practică în plus se va acorda 5 puncte 
până la un maxim de 20 puncte.  

15 

11 Costurile prevăzute în proiect sunt sub 245 euro/participant  5  

 TOTAL  100 

Punctaj minim realiza sub care niciun proiect nu va fi finanţat: 20 puncte 

Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei 
sesiuni, Comitetul de selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selecţia se face în 
ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim şi 
suma alocată. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a 
proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele minime de conformitate şi eligibilitate 
menţionate în Fișa Măsurii, Ghidului Solicitantului și Apelul de Selecție, aferente fiecărei măsuri. Pentru 
a fi selectat pentru finanțare proiectul trebuie să depășească punctajul minim prevăzut pentru fiecare 
măsură, conform criteriilor de selecție locale. 

16. Data şi modul de anunţare a rezultatelor 

După finalizarea procesului de selecție beneficiarii vor fi notificați  atât în scris de către Asociația GAL 
Poarta Transilvaniei dacă proiectele au fost selectate sau nu, cât și prin publicarea unui Raport de 
Selecție Intermediar pe www.poartatransilvaniei.ro, in data de 06.12.2013.   

Contestațiile privind rezultatele Raportului de Selecție Intermediar vor fi depuse, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea Notificării, respectiv data de 13.12.2013 dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de 
la afișarea pe site a Raportului de Selecție Intermediar, respectiv data de 17.12.2013. Contestațiile 
primite vor fi analizate de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor care va emite și publica pe 
www.poartatransilvaniei.ro, Raportul de Contestații in termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere a contestațiilor, respectiv data de 20.12.2013 

Dacă nu există contestații în sensul că după primirea notificării solicitantul acceptă decizia luată de 
comitetul de selecție, Asociația GAL Poarta Transilvaniei poate oricând publica Raportul de Selecție 
Final. 

http://www.poartatransilvaniei.ro/
http://www.poartatransilvaniei.ro/
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 17. Datele de contact ale GAL Poarta Transilvaniei unde solicitanţii pot obţine informaţii 
detaliate: 

ASOCIAŢIA GAL POARTA TRANSILVANIEI 
Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj 
Tel/fax: 0364802323 
e-mail: office@poartatransilvaniei.ro 
www.poartatransilvaniei.ro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@poartatransilvaniei.ro
http://www.poartatransilvaniei.ro/
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Anexă 

 
 

DECLARAŢIE 
 
 
 
Date de identificare a beneficiarului  

Numele prenumele/Denumirea solicitantului :…………………………………………..  

Statutul juridic ………………………………………………………………........................ 

Date personale (reprezentant legal)  

Nume:…………………………………………………………………………………………..  

Prenume:……………...………………………………………………………………………. 

Funcția reprezentantului legal: …………………………...............................................  

Adresa (domiciliul sau sediul social) .............................................................................,  

cod poştal ..............Telefon ......................... Fax ........................  

E-mail ...........................................................  

Beneficiarul declară pe propria răspundere că se angajează să raporteze către GAL Poarta Transilvaniei 

toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se 

va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în 

maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.  

Numele ..............................  

Funcţia ...............................  

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului...........................  

Data semnării ......................... 

 


