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APEL DE SELECŢIE 
 

MĂSURA 411-43 - „FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE ȘI CONSULTANŢÃ PENTRU 
AGRICULTORI“ 

 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 411-43 – 01/13/29.04.2013 
 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală - DRUMUL CARELOR anunţă lansarea, în perioada 29 

aprilie – 07 iunie 2013, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 411-43 – „Furnizarea 

de servicii şi consultanţă pentru agricultori“  

 
1. Data lansării apelului de selecţie: 29 aprilie, ora 08.30 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 07 iunie, 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. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 

15.000 euro  

5. Număr proiecte finanţate:2 

6. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 30.000 euro. 

7. Intensitatea ajutorului public: 100 % din cheltuielile eligibile numai pentru fermele de 

semi-subzistenţă. (Conform Deciziei 664/CE din 19 iunie 2006 privind adaptarea anexei VIII la 

Tratatul de aderare a României şi Bulgariei). 

8. Solicitantul finanţării nerambursabile este obligat să depună o declaraţie pe propria 

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

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

proiectului sunt precizate în Ghidul solicitantului aferent Măsurii 411-43 - „Furnizarea de 

servicii şi consultanţă pentru agricultori“ disponibil în format electronic pe site-ul 

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

10. Solicitantul finanţării nerambursabile trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate 

şi de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului aferent Măsurii 411-43 - „Furnizarea de 

servicii şi consultanţă pentru agricultori“   – 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.  

11. 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“. 

12. 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“. 

 

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

selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu) 

 

http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
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Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin 

strategie, inclusiv argumentarea clară a acestei contribuţii; 

prezentarea clară a contribuţiei proiectului la realizarea obiectivelor 

măsurii 411-43. 

10 

2. Relevana proiectului faţă de grupul ţintă inclus în proiect.   

Proiectul defineşte clar grupul ţintă inclus în proiect şi nevoile sale 

prin furnizarea de date cantitative şi calitative, studii sau analize 

statistice.  

Obiectivele şi activităţile proiectului sunt corelate cu nevoile 

identificate şi contribuie la satisfacerea acestora; modalităţile de 

identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a 

persoanelor aparţinând grupului/grupurilor ţintă sunt realiste, 

adecvate şi corespunzătoare contextului local. 

10 

3. Valoarea adăugată a proiectului  

Proiectul propune modalităţi/soluţii noi, personalizate, pentru a 

răspunde nevoilor identificate ale grupului ţintă, sau modalităţi noi 

de utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstrează cum 

contribuie la susţinerea dezvoltării teritoriului GAL Drumul Carelor. 

10 

4. Indicatorii proiectului 

Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor corespunzători  

măsurii 411-43 din strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Drumul 

Carelor.  

10 
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Pentru obţinerea punctajului maxim numărul de beneficiari ai  

proiectului va fi de minim 10, structurat conform indicatorilor de  

realizare din măsura 411-43. 

5. Metodologie  

Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor 

propuse pentru realizarea obiectivelor; este prezentat clar modul de 

organizare a resurselor alocate pentru proiect în vederea obţinerii 

rezultatelor asumate; este descris clar modul în care se asigură 

monitorizarea implementării proiectului. 

10 

6. Proiectul vizează furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă a 

următoarelor categorii de beneficiari:  

- tineri până în 40 de ani; 

- fermieri care deţin ferme de semi-subzistenţă; 

- femei. 

10 

7. Promovarea modelelor de bună practică la nivel local şi regional. 

Proiectul propune folosirea exemplelor locale în acţiunile de 

informare şi difuzare de informaţii şi implicarea fermierilor şi 

antreprenorilor din teritoriu în promovarea bunelor practici. 

10 

8. Planificarea activităţilor 

Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi sunt  

realiste; activităţile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor şi 

la realizarea obiectivelor propuse; claritatea şi fezabilitatea planului 

de  acţiune al proiectului. 

10 
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9. Calificări şi experienţă 

Este prezentată echipa de proiect, inclusiv lista de experţi pe termen  

mediu şi scurt, aceasta este adecvată, din punct de vedere al 

experienţei, calificărilor, competenţelor şi abilităţilor pentru  

managementul şi realizarea activităţilor proiectului; este descrisă 

clar o distribuire eficientă a responsabilităţilor în cadrul echipei de  

implementare; există experienţă anterioară de lucru. 

10 

10. Resurse alocate  

Sunt descrise clar şi identificate corect în raport cu obiectivele  

proiectului; resursele prevăzute contribuie la obţinerea rezultatelor  

proiectului; sunt suficiente; se specifică  locaţia/locaţiile pentru 

desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect, dotările şi 

echipamentele existente; este prezentată succint lista achiziţiilor 

previzionate a fi realizate în cadrul proiectului. 

10 

TOTAL 100 

 
Punctajul minim pentru selecţie este de 20 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 Planul de Dezvoltare Locală, cu respectarea criteriilor de selecţie  şi a 

documentelor conexe stabilite de GAL, publicate pe site-ul propriu.  
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IMPORTANT!  

 Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul 

proiectului şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru 

obţinerea sprijinului şi pe toată perioada contractului de finanţare. 

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

anunţate până la data de 27.06.2013 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 posta sau în format electronic dar 

cu semnătură şi ştampilă (în format pdf), tuturor solicitanţilor privind rezultatul evaluării 

cererilor de finanţare. 

 

14. Contestaţiile privind Decizia de Finanţare a 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. 

 

15. 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. 

 

 

 

http://www.drumulcarelor.ro/
mailto:galdrumulcarelor@yahoo.com
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17. Indicatori de monitorizare conform Plan de Dezvoltare Locală: 
 

Indicator Ţinta 
 2012 - 2015 

% 
îndeplinire 
criterii de 
selecţie 

Număr de fermieri consiliaţi: 

- tineri sub 40 ani  

- femei 

40 
30 
15 

 
75% 

Tipul participanţilor (după sectorul în care activează) 
- cultura agricolă  
- zootehnie apicultură  
- mixt  
 

 
 
20 
20  
10 

 

Număr de proiecte care vizează acţiuni de protecţia 
mediului 

2 100% 

Număr de proiecte proiecte care promovează înfiinţarea 
structurilor asociative, grupurilor de producători 

2 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


