
 
 

I. Data lansării apelului de selectie: 24 decembrie 2013 

II. Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M111 – 2/13 – 24.01.2014 

Grupul de actiune locala TRANSCARPATICA anunță lansarea, în perioada 24 decembrie 2013 – 24 

ianuarie 2014, a celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 111. “Formarea profesională 

(training), informare si difuzare de cunostinte”, finanțate prin Axa IV Leader, Măsura 41 

Implementarea strategiilor de dezvoltare locală. 

III. Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Transcarpatica din comuna Bran, Valea Grajdului nr. 2, 

de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este 24.01.2014, orele 

14.00. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 111 sunt de 40.000 de euro, iar suma maximă nerambursabilă care 

poate fi acordată unui proiect este de 40.000 de euro. 

Beneficiarii se vor angaja să raporteze către GAL toate platile 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 plății. Declarația va fi anexată la dosarul cererii de finantare, în original, conform modelului 

disponibil pe site-ul www.galtranscarpatica.ro, la sectiunea Apeluri de proiecte/Măsura 111. 

Procesul de selecție a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea raportului intermediar de 

selecție, primirea si soluționarea contestațiilor, publicarea raportului de soluționare a contestațiilor, 

publicarea raportului final de selecție, modificat ca urmare a soluționării contestațiilor. 

IV. Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul împreună cu cererea de finanțare: 

1. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului; 

2. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de  

Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor si fundațiilor, etc.); 

3. Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul  

consolidat (daca este cazul) 

4. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei/banca si ale contului aferent proiect  

FEADR (denumirea, adresa trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu  

APDRP). 

5. Documente care să demonstreze expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (diplome,  

certificate, referințe, atestate de formator emise conform legislației naționale in vigoare, etc.); 

6. Copia actului de identitate a reprezentantului legal; 
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7. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție/serviciu,  

elemente clare de identificare ale investiției/serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul  

proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de  

alte programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleasi tipuri de servicii; 

8. Proces verbal de recepție sau document similar pentru proiectele de servicii incluse în Raportul asupra  

utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate menționate în 

ghidul solicitantului aferent Măsurii 111, elaborat de GAL Transcarpatica, disponibil pe site-ul 

www.galtranscarpatica.ro. 

V.Criteriile de selectie aplicate sunt in conformitate cu urmatoarea grila: 

Nr.

crt. 

Descriere criteriu de selecție Punctaj 

1. Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic Maxim 20 

1.1. Numărul experților prevăzuți în cererea de finanțare ca făcând 

parte din echipa de implementare. Pentru a primi punctaj la 

acest criteriu de selecție, echipa proiectului va conține cel puțin  

3 experți: manager, asistent manager și responsabil financiar, 

responsabili de implementarea proiectului și minim 2 experți 
formatori. 

Formula de calcul: 

Nr. membri echipă x 0,5 puncte/persoană = nr. total de puncte 

Numărul de membri ai echipei trebuie să fie proporțional cu 

complexitatea proiectului și cu numărul previzionat de 

cursanți/participanți la activitățile de formare/informare și 
difuzare de cunoștințe.  

Pentru a nu crea situații artificiale, menite să conducă la 

creșterea punctajului la acest criteriu, pentru echipele care 

conțin mai mult de 5 persoane se va acorda un punctaj maxim 

de 2,5 puncte. 

Maxim 2,5 

1.2. Membrii echipei de management (manager, asistent manager și 
responsabil financiar) au calificarea necesară (dovedită cu 

diplome) și experiență (dovedită prin CV și 
adeverințe/recomandări) în implementarea de proiecte/derularea 

activităților propuse în proiect. 

Maxim 7,5 

http://www.galtranscarpatica.ro/


 
 

Formula de calcul: 

0,5 puncte/expert x nr. de proiecte/activități similare în care a 

fost implicat in ultimii 3 ani = nr. total puncte/expert  

Lista experților va cuprinde centralizat, pentru fiecare expert, 

care sunt proiectele/activitățile pe care solicitantul dorește să le 

evidențuieze în vederea obținerii punctajului 

Punctajul final va fi format prin cumularea punctelor obținute 

de fiecare expert, dar nu va depăși 5 puncte. 

Se acordă punctaj suplimentar - 2, 5 puncte - pentru solicitanții 
ai căror experți din echipa de management au experiență de 

lucru cu mediul rural dovedită. Pentru a obține cele 2,5 

puncte este obligatoriu ca cel puțin unul dintre membrii echipei 

(exceptând responsabilul financiar) să fi lucrat cu mediul rural, 

în activități similare celor propuse prin proiect. 

1.3. Experții formatori/speakerii cheie propuși pentru activitățile de 

formare, informare și difuzare de cunoștințe au experiență de 

lucru cu mediul rural, în activități similare celor propuse prin 

proiect. 

Formula de calcul: 

1 punct/expert x nr. de experți cu experiență de lucru cu mediul 

rural = nr. total de puncte,  

1 punct/speaker cheie x nr. de speakeri cu experiență de lucru 

cu mediul rural = nr. total de puncte, 

Punctajul final va fi format prin cumularea celor două 

punctaje, dar nu va depăși 5 puncte. 

Maxim 5 

1.4. Propunerea de proiect contribuie la depășirea indicatorilor de 

monitorizare incluși în PDL. 

Pentru componenta de formare, grupul țintă va avea 

urmatoarea componenta minimă obligatorie: 

- tineri până în 40 de ani: minim 7 participanți; 

- membri ai grupurilor de producători sau alte forme asociative: 

minim 8 participanți; 

Pentru a primi punctaj este necesar ca aceste 2 condiții să 

fie îndeplinite cumulativ. 

Maxim 5 



 
 

Punctaj: 2,5 puncte 

Pentru componenta de informare si difuzare de cunostințe, 

grupul  țintă va depăsi componența minimă obligatorie: 

- femei: minim 5 participanți 

- tineri până în 40 de ani: minim 12 participanți 

- fermieri de semisubzistență: minim 5 participanți 

Pentru a primi punctaj este necesar ca aceste 3 condiții să 

fie îndeplinite cumulativ. 

Punctaj: 2,5 puncte 

2. Planificarea activităţilor Maxim 45 de puncte 

2.1. Planificarea activităților (descrierea metodologiei de 

implementare, tehnici, instrumente de lucru) 

Pentru o planificare detaliată a activităților (activitate/experți 
implicați/resurse alocate/durata) – 15 puncte 

Pentru o planificare parțial detaliată și parțial justificată a 

activităților (activitate/experți implicați/resurse alocate/durata) 

– 10 puncte 

Maxim 15 

2.2. Proiectul include și participarea fermierilor la cel puțin două 

acțiuni cu caracter de întruniri tematice, rețele, schimburi de 

experiență, vizite la proiecte de succes, târguri, expoziții 
tematice, evenimente care pot contribui la informarea acestora. 

30 

3. Cost-eficienta 25 

3.1. Buget. Se va obtine punctaj daca cel putin 60% din valoarea 

totală a bugetului indicativ este alocat pentru capitolul II – 

Cheltuieli pentru derularea proiectelor din Bugetul 

Indicativ 

25 

4. Criterii de selecție locală 10 

4.1. Proiectul include criterii de prioritizare pentru fermierii de 

semi-subzistență, pentru persoanele cu vârstă de cel mult 40 de 

ani, pentru membrii grupurilor de producători/forme asociative, 

ca participanți la activitățile de formare profesională în 

domeniul agricol. 

10 



 
 

Se va primi punctaj în cazul în care proiectul include criterii de 

prioritizare pentru participanții la activitățile de formare 

profesională în domeniul agricol, pentru ipoteza în care numărul 

persoanelor interesate să participe la curs depășește numărul 

maxim de participanți previzionat în proiect 

PUNCTAJ TOTAL 100 

PUNCTAJ MINIM 40 de puncte  

VI. Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea solicitantilor, 

publicarea Raportului  de Selectie)  

După încheierea primei etape de verificare si selecție a proiectelor, GAL Transcarpatica va publica pe pagina 

proprie de web Raportul de Selecție Intermediara si va înstiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de 

evaluare si selecție.  

Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestatii la sediul GAL Transcarpatica in termen 

de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii Raportului 

de Selectie Intermediara pe site-ul Gal Transcarpatica. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL 

Transcarpatica iar după încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), se publica pe 

site-ul Gal Transcarpatica, Raportul de Contestatii.  

In termen de 10 zile de la data publicarii Raportului de Contestatii, Comitetul de Selecție GAL Transcarpatica 

întocmeste Raportul de Selecție Finala. Proiectele selectate vor fi depuse la OJPDRP Brasov de catre un angajat 

al GAL impreuna cu solicitantul sau de catre un angajat al GAL imputernicit de solicitant prin procura 

notariala. 

VII. Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate  

Informații detaliate privind accesarea si derularea Masurii 111 în cadrul Programului LEADER, la nivelul 

GAL Transcarpatica sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” si în Apelul de selectie accesibil pe 

pagina www.galtranscarpatica.ro si la sediul GAL. 

 

GAL Transcarpatica: 

Adresa: Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr. 2  

E-mail:  gal.transcarpatica@yahoo.ro 

Web: www.galtranscarpatica.ro  

Telefon: 0723.151.949 

  


