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APEL DE SELECŢIE 

MĂSURA 411-11 - FORMARE PROFESIONALĂ, INFORMARE ȘI CONSULTANŢĂ 
 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte : 411-11  – 01/14/13.03.2014 

 

  Asociaţia Grupul de Acţiune Locală - DRUMUL CARELOR anunţă lansarea, în 

perioada 13 martie 2014 – 11 aprilie 2014, a primei sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura 411-11 - „Formare profesională, informare şi consultanţă“ 

 

1. Data lansării apelului de selecţie: 13 martie 2014, ora 08.30 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 11 aprilie 2014, ora 12.00  

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la 

sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL CARELOR, strada Calea Bucureşti, nr. 50-

52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500, în intervalul orar 08.30-16.30. 

4. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 9.870 euro. 

5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 9.870 

de euro. 

6. Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 5.000 

de euro. 

7. Valoarea totală a unui proiect: 400.000 de euro.  

8. Intensitatea ajutorului public:  100 % 
9. Solicitantul finanţării nerambursabile este obligat să depună o declaraţie pe propria 

răspundere prin care se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului 

selectat ce vor fi efectuate de către APDRP către beneficiar. Modelul de declaraţie este 

disponibil pe site-ul www.drumulcarelor.ro, secţiunea „Apeluri de selecţie“. 

10. Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie este prevăzută în Procedura 

de evaluare şi selecţie a proiectelor disponibilă pe site-ul asociaţiei www.drumulcarelor.ro 

secţiunea „Proceduri“ (Procedura de evaluare şi selecţie, punctul 6, paginile 14-17) şi vizează 

notificarea solicitanţilor şi publicarea Raportului de Selecţie pe site-ul propriu. 

11. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului sunt precizate în Ghidul solicitantului aferent Măsurii 411-11 - „Formare 
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profesională, informare şi consultanţă“ disponibil în format electronic pe site-ul 

www.drumulcarelor.ro şi valabil la data depunerii cererii de finanţare. 

12. Solicitantul finanţării nerambursabile trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 

de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului afrent Măsurii 411-11 - „Formare profesională, 

informare şi consultanţă“– disponibil în format electronic pe site-ul www.drumulcarelor.ro, în 

vigoare la momentul lansării apelului de selecţie. Facem precizarea că pentru selecţia 

proiectelor se vor utiliza criteriile evidenţiate prin prezentul apel. Pentru detalii accesaţi 

secţiunea „Apeluri de selecţie“ disponibilă pe site-ul www.drumulcarelor.ro. 

13. Componenţa Comitetului de Selecţie a proiectelor: Selecţia proiectelor este asigurată de 

un număr de 10 membrii (un preşedinte, un secretar, opt membrii) – reprezentanţi ai 

partenerilor din GAL (3 persoane din sectorul public, 5 persoane din sectorul privat, 2 persoane 

din sectorul civil). Componenţa nominală a membrilor Comitetului de selecţie este disponibilă 

pe site-ul Asociaţiei www.drumulcarelor.ro la secţiunea „Proceduri“. 

14. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL (descrierea criteriilor de 

selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu):  

 
Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1. Beneficiarul are acreditare din partea ANC în domeniu 5 

2. Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de 
experți, experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului, 
etc.)   
 
a. Înțelegerea nevoilor – se va puncta descrierea modului în care implementarea 
proiectului va conduce la rezultate, respectiv  cum aceste rezultate vor răspunde 
necesităților identificate în teritoriul GAL Drumul Carelor.  

 informaţii detaliate  
 informaţii suficiente  
 informaţii sumare  

 

Max. 30 
 
 
 

Max. 15 
 

 
15 
10 
5 
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 b. Număr de experți formatori cu experiență LEADER implicați în implementarea 
activităților  

 pentru un număr minim de 3 experţi formatori  
 pentru fiecare expert formator peste numărul minim se vor acorda  

2 puncte, dar punctajul maxim nu va depăşi 10 puncte 
Experții formatori trebuie să dețină experiență dobândită prin participarea lor ca 
formatori în programe de formare implementate prin PNDR, Axa IV – LEADER. 
Experiența se dovedește prin CV, precum și prin contractul individual de 
muncă/prestări servicii privind experiența specifică. 
 
Logistica folosită pentru implementarea proiectului – descrierea acesteia pe domenii 
de activitate conform activităţilor planificate 

 informaţii detaliate 
 informaţii suficiente 
 informaţii sumare 

Descrierea trebuie să vizeze toate condițiile fizice aferente organizării, respectiv 
asigurarea condițiilor optime derulării tuturor activitățiilor în cadrul programului, 
inclusiv locația propusă. 
 
 
 
 
 
 

Max. 10 
 

5 
10 

 
 
 
 
 
 

Max. 5 
 
 

5 
3 
1 

3. Proiectul se adesează formării profesionale a următoarelor categorii de beneficiari: 
- fermieri care deţin  exploataţii de semi-subzistenţă; 
- producători din sectoarele agro-zootehnic, apicol, forestier şi agroindustrial; 
- tineri sub 40 de ani, cu excepţia proiectelor prin care entităţi cu personalitate 
juridică solicită formarea profesională a propriilor angajaţi sau membrii; 
 - femei - cu excepţia proiectelor prin care entităţi cu personalitate juridică solicită 
formarea profesională a propriilor angajaţi sau membrii. 
 
 

Max. 20 
 

5 
5 
5 
 

5 

4. Proiectul solicitantului prevede acţiuni exemplare de protecţia mediului/dezvoltare 
durabilă: ex: formarea profesională include transmiterea de informaţii/cunoştinţe şi 
dezvoltarea competenţelor, aptitudinilor şi abilităţilor necesare în domeniul 
protecţiei mediului etc.  
 
Pentru a obţine punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul trebuie să prevadă și 
să descrie aceste acțiuni în Cererea de finanțare.  
 

Max. 25 
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 Se va acorda punctaj pentru acţiunile intreprinse, astfel: 
- acţiuni care includ activităţi de protecţie a mediului 
- acţiuni privind transmiterea de informaţii/cunoştinţe şi dezvoltarea 

competenţelor, aptitudinilor şi abilităţilor necesare în domeniul protecţiei 
mediului etc. 

 
20 
25 

5. Informările promovează noi tehnologii în domeniul folosirii energiei regenerabile 
 

5 

6. Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor corespunzători măsurii 411-11 
din strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Drumul Carelor.  
Pentru obţinerea punctajului maxim, numărul de beneficiari ai proiectului va fi de 
minim 15, structurat conform indicatorilor de  realizare din măsura 411-11. 

15 

Punctajul minim pentru selecţie este de 10 puncte. 
 

IMPORTANT! 

Facem precizarea că pentru selecţia proiectelor se vor avea în vedere cerinţele de 

conformitate şi eligibilitate, documentele justificative stabilite în Ghidul solicitantului şi 

precizările din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea criteriilor de selecţie și a celor de 

departajare, dacă este cazul, precum și a documentelor conexe stabilite de GAL, publicate pe 

site-ul propriu.   
 

IMPORTANT! 

  Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie 

atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a 

primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii.  

În caz că, la verificarea cererilor de plată, sau în perioada de monitorizare, se 

constată că aceste condiţii nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. 
 

Nota Bene!  

  În urma încheierii primei sesiuni de depunere aferentă primului an contractual, 

din fondul total disponibil în cadrul acestei măsuri de 36.595 de euro, GALDC are în 

implementare un proiect contractat la valoarea de 26.725 euro. Acest proiect presupune 

derularea de activităţi de formare profesională şi activităţi de informare şi difuzare de 

cunoştinţe care vizează îmbunătățirea sectoarelor agrozootehnic, apicol, silvic, alimentar și de 

servicii, utilizrea durabilă a terenurilor agricole și protecția mediului pentru un număr de 200 de 

persoane: 
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 Formare profesională - 50 de persoane; 

- Managementul exploatației; 

- Protecția mediului. 

 Acțiuni de informare, difuzare şi transfer cunoştinţe - 150 de persoane. 

Prin implementarea primului proiect indicatorii de monitorizare, stabiliți 

conform Strategiei de Dezvoltare Locală, sunt atinși în procent de 100% pentru componenta 

de informare, difuzare și transfer de cunoștințe, astfel prezentul Apel de selecție vizează 

realizarea unui proiect doar pe componenta de formare profesională pentru un număr minim 

de 15 persoane, unde indicatorii de monitorizare au fost atinși, în procent aproximativ 70%.  

 

Nota Bene!  

  Dacă valoarea publică totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea 

totală alocată măsuri în cadrul acestei sesiuni, departajarea proiectelor eligibile, cu punctaj 

egal, se va face conform precizărilor din Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor 

disponibilă pe site-ul asociaţiei www.drumulcarelor.ro secţiunea „Proceduri“ (Procedura de 

evaluare şi selecţie, punctul 6, paginile 14-16).  

 

15. Data şi modul de anunţare a rezultatelor. Rezultatele procesului de selecţie vor fi anunţate 

până la data de 24.04.2014 după aprobarea Raportului de selecţie şi vor fi publicate pe site-ul 

asociaţiei www.drumulcarelor.ro, la secţiunea „Rapoarte“. Se va transmite în aceeaşi dată 

notificare scrisă cu cofirmare de primire, prin orice mijloc de comunicare, cu semnătură şi 

ştampilă, tuturor solicitanţilor  privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare. 

16. Contestaţiile privind Eligibilitatea proiectelor se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

primirea notificării, la registratura GAL sau în maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării 

Raportului de Selecţie Intermediar pe pagina de web a asociației, la secţiunea „Rapoarte“. 

Anunţarea rezultatelor finale precum şi notificarea în scris a câstigătorilor, se va face imediat 

după  soluţinarea  contestaţiilor, dar nu mai tarziu de 10 zile calendaristice de la încheierea 

termenului de depunere a contestaţiilor. 

17. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – 

DRUMUL CARELOR, strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500, 

telefon/fax: 0248666280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com, zilnic, de luni până vineri, între 

orele 8.30 – 16.30. 
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18. Indicatori de monitorizare conform Plan de Dezvoltare Locală: 

 

Indicator Ţinta 
 2012 - 2015 

% îndeplinire 
criterii de 
selecţie 

Număr participanţi la activităţi de formare profesională, din 
care: 

- tineri sub 40 ani  

- femei 

65 
 
35 
15 

 
 
54% 

Număr de participanţi la acţiuni de informare, difuzare şi 
transfer cunoştinţe: 

- fermieri de subzistenţă 

- persoane care fac parte din structuri asociative 

150 
 
110 
40 

 
 
73% 
27% 

Tipul participanţilor (după sectorul în care activează) 
- cultura agricolă  
- zootehnie apicultură  
- mixt  
 
Număr total de zile 

- de pregătire profesională 

- de informare şi disiminare informaţii 

- întruniri tematice, schimburi de experienţă 

 
25 
15  
10 
 
16 
10 
4 
2 
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APEL DE SELECŢIE 

MĂSURA 411-11 - „FORMARE PROFESIONALĂ, INFORMARE ŞI CONSULTANŢĂ“  

 

1. Data publicării: 13.03.2014 

2. Măsura lansată prin apelul de selecţie: Măsura 411-11 - „Formare profesională, informare şi 

consultanţă“ 

         Beneficiari eligibili 

 Furnizori ai acțiunilor de formare profesională, informare și difuzare a 

cunoștintelor, entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a 

adulților și/sau informării și difuzării de cunoșținte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de 

selecție.  

3. Fondurile disponibile pentru măsura respectivă: 9.870 de euro. 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru proiecte: 9.870 de euro 
 

Nota Bene!  
Prin implementarea primului proiect indicatorii de monitorizare, stabiliți 

conform Strategiei de Dezvoltare Locală, sunt atinși în procent de 100% pentru componenta 

de informare, difuzare și transfer de cunoștințe, astfel prezentul Apel de selecție vizează 

realizarea unui proiect doar pe componenta de formare profesională pentru un număr minim 

de 15 persoane, unde indicatorii de monitorizare au fost atinși, în procent aproximativ 70%.  

 

5. Data limită de primire a proiectelor/locul depunerii proiectelor: 11 aprilie 2014, ora 12.00, 

depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL 

CARELOR, strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500. 

6. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii  sunt precizate în Ghidul 

solicitantului aferent Măsurii 411-11 - „Formare profesională, informare şi consultanţă“ 

disponibil în format electronic pe site-ul www.drumulcarelor.ro,  precum şi apelul de selecţie 

disponibil pe site-ul www.drumulcarelor.ro. 

7. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – 

DRUMUL CARELOR, strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500, 

telefon/fax: 0248666280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com, zilnic, de luni până vineri, între 

orele 8.30 – 16.30. 

8. Variantele electronică (suport CD/DVD) şi pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente 

măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GALDC. 
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