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Data publicării: 27.08.2013 

 

APEL DE SELECŢIE 
 

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR 
Anunţă lansarea  sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura 41.111 « Formare profesională, informare şi difuzare 
de cunoştinţe» 

 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 41.111 /1/13 -  27.09.2013 
Data lansării apelului de selectie: 27.08.2013 
Data limită de depunere a proiectelor: 27.09.2013 
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiecte: Sediul GAL Podişul Târnavelor, loc 
Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureş, de luni până vineri între orele: 10 :00 – 
14 :00 
 

 
 
Beneficiarii se vor angaja să raporteze către GAL 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 plății. Declarația va fi anexată la dosarul cererii de finanțare, în 
original, conform modelului disponibil pe site-ul www.podisultarnavelor.ro.  
 
 
 
 
 

 Măsura 41.111 

Perioada de depunere a proiectelor 27.08.2013 – 27.09.2013 

Fondul disponibil pentru această sesiune de 
cerere de proiecte  100.000 euro  

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru finanţarea unui proiect 

100.000 euro 

http://www.podisultarnavelor.ro/
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Declarație - angajament privind instiintarea GAL Podisul Tarnavelor 
 

 
Subsemnatul ................................................, cu domiciliul în 
………………..................................................................., legitimat cu C.I./B.I. 
seria.............numarul ...................................., în calitate de reprezentant legal al proiectului 
……………………………………………………………, măsura ....................., depus spre 
finantare la Asociatia GAL Podisul Tarnavelor, jud. Mures, Declar sub sancțiunea de fals și uz 
de fals în declarații că: 
 

 Voi notifica Grupul de Acțiune Locală Podisul Tarnavelor în maxim 5 (cinci) zile 
lucratoare, prin intermediul unei instiintari adresata GAL Podisul Tarnavelor despre aducerea 
la cunostinta mea de catre APDRP, prin intermediul CRPDRP/OJPDRP a notificarii privind 
semnarea sau refuzul semnarii contractului/deciziei de finantare a proiectului si/sau orice alte 
detalii apărute ulterior notificarii privind eligibilitatea/neeligibilitatea proiectului, emisa de 
APDRP prin intermediul agentiilor nationala, regionala sau  judeteana.  

 Voi inmana GAL Podisul Tarnavelor, in termen de 5 zile lucratoare o copie a 
contractului/conventiei/deciziei de finantare 

 Voi depune la GAL Podisul Tarnavelor, in termen de 10 zile lucratoare de la semnarea 
contractului de finantare Raportul initial de activitate (in cazul proiectelor de servicii) sau Nota 
explicativa privind solicitarea aprobarii prelungirii acestui termen. 

 Voi raporta către GAL Podisul Tarnavelor toate plățile aferente proiectului selectat, ce 
vor fi efectuate de APDRP către beneficiarul pe care il reprezint, 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.  
 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în  declarații.  
 
Reprezentant Legal 
 
Nume și prenume ……………………………… 
 
Data............................  
 
Semnatura………………….. 
 
Ștampilă 
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Modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor:  
 
Procesul de selecție a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea Raportului de 
selecție intermediar, primirea și soluționarea contestațiilor, publicarea Raportului de 
soluționare a contestațiilor, publicarea Raportului final de selecție, modificat ca urmare a 
soluționării contestațiilor. 
 
Raportul de selecţie intermediar va fi publicat pe pagina web a Asociaţiei 
www.podisultarnavelor.ro . Contestaţiile privind rezultatele Raportului de selecţie intermediar a 
proiectelor vor fi depuse, în termen de  5 zile lucrătoare de la primirea Notificării, dar nu mai 
mult de 10 zile lucrătoare de la afişarea pe site a Raportului de selecţie intermediar.  
Analizarea contestaţilor şi întocmirea Raportului privind contestaţiile depuse vor fi efectuate de 
către Comisia de Soluționare a Contestaţiilor şi va fi publicat pe pagina de internet a Asociaţiei. 
 
Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odata cu depunerea 
proiectului  

 Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă(obiective, tip de 
investiție/serviciu, elemente clare de identificare ale ivestiției/serviciului, lista cheltuielilor 
eligibile, costul și 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 aceleași tipuri de servicii; 

 Proces verbal de recepție sau document similar pentru proiectele de servicii incluse în 
Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă; 

 Documente constitutive și de atestare fiscală – în funcție de tipul solicitantului (Statut 
juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea 
în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.); 

 Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția 
Generală a Finanțelor Publice și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul 
consolidat (dacă este cazul); 

 Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /banca și ale 
contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa trezoreriei, codul IBAN al contului în 
care se derulează operațiunile cu APDRP); 

 Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului 
(diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale 
in vigoare etc.); 

 Copia actului de identitate a reprezentantului legal. 
 
 
 

http://www.podisultarnavelor.ro/
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Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. 

 
 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate 

în cadrul Ghidului Solicitantului (valabil la data publicării apelului de selecţie) aferent acestei 
măsuri, publicat pe site-ul www.podisultarnavelor.ro  

 
Beneficiarii finali sunt persoanele adulte care activează în domeniile agriculturii şi 

industriei agro-alimentare, turismului, agroturismului respectiv: 
 

 tinerii care lucrează în exploataţii agricole de semisubzistenţă precum şi în exploataţii 
agricole comerciale, în societăţi comerciale din domeniul agroalimentar, turism, 
agroturism, etc 

 
 membrii grupurilor de producători, ai asociaţiilor şi parteneriatelor,  

 
 persoanele peste 40 de ani care lucrează în exploataţii agricole de semisubzistenţă 

precum şi în exploataţii agricole comerciale,  în societăţi comerciale din domeniul 
agroalimentar, turism, agroturism, etc 

 
 membrii asociaţiilor de mediu 

 
 
Beneficiarii direcţi (solicitanți) furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi 

difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private care activează în domeniul formării 
profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de 
eligibilitate şi de selecţie.  

 
Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare 

de cunoştinţe: 
 sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare în România; 
 au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau informare şi difuzare 

de cunoştinţe; 
 dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acţiune furnizorul de formare 

profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe va prezenta: lista experţilor specializaţi 
pe acel domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la serviciul de 
formare, informare şi difuzare de cunoştinţe, CV-ul fiecărui expert); 

 au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice de formare sau 
de  informare şi difuzare de cunoştinţe; 

http://www.podisultarnavelor.ro/
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 dispun de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de  
formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe; 

 nu sunt în stare de faliment ori lichidare; 
 şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetul de stat.  
 

Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, autoritatea 
contractantă va solicita informaţii direct de la autorităţile competente. 

 

Solicitantul va depune cererea de finanţare în trei exemplare pe suport de hârtie şi trei 
exemplare în copie electronică (prin scanare) la sediul Asociatiei GAL Podişul Târnavelor 
împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii),  înaintea expirarii datei limite 
de depunere a proiectelor. Fiecare exemplar va conţine formularul Cerere de finantare corect 
completat şi anexele tehnice şi administrative. Se vor utiliza ultimele variante ale  formularelor 
de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri din PNDR, puse la dispoziţia solicitanţilor pe 
site-ul www.apdrp.ro  

  

http://www.apdrp.ro/
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Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL   
 

CRITERIU DE SELECȚIE PUNCTAJ 
MAXIM 

REGULI ȘI METODOLOGIE DE 
ACORDARE A PUNCTAJULUI 

CRITERII DE SELECȚIE NAȚIONALE 
(cf. Fișei Măsurii 111 din PNDR) 

Maxim 80 p 

Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic 

Maxim 40p 

CS 1. Experiența solicitantului în 
implementarea de proiecte de 
formare cu aceeași tematică sau 
în același domeniu 

10p. Se va acorda punctaj numai în cazul în 
care solicitantul demontrează, prin 
documente justificative, că a mai 
implementat cel puțin un proiect de 
formare  , cu o valoare cel puțin egală 
cu valoarea propusă pentru Cererea de 
finanțare depusă în cadrul Măsurii 
41.111 

CS 2. Experiența solicitantului în 
implementarea de proiecte de 
formare care au vizat un număr de 
participanți de minim 100 de 
persoane 

10p. Se va acorda punctaj numai în cazul în 
care solicitantul demontrează, prin 
documente justificative, că a mai 
implementat cel puțin un proiect de 
formare care a avut o participare de cel 
puțin 100 de persoane 

CS 3. Numărul de experţi propuși 
prin proiect și defalcarea atribuțiilor 
specifice fiecărui expert în cadrul 
proiectului 

5p. Punctajul se va acorda astfel: 
- minim 5 experți, inclusiv o 

detaliere logică și realistă a 
atribuțiilor acestora – 5 p. 

- 4 experți, inclusiv o detaliere 
logică și realistă a atribuțiilor 
acestora – 3 p. 

- mai puțin de 4 experți,  cu o 
detaliere logică și realistă a 
atribuțiilor acestora – 1 p. 

 
Atenție! În cazul în care solicitantul nu 
prezintă o detaliere clară și logică a 
atribuțiilor echipei de proiect, nu se va 
acorda punctaj pentru acest criteriu. 
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Solicitantul trebuie să prezinte echipa 
de proiect, inclusiv lista de experți din 
punct de vedere al experienței, 
calificărilor,competențelor si abilităților 
pentru managementul si realizarea 
activităților proiectului.   
 
Se va verifica dacă este descrisă clar o 
distribuire eficientă a responsabilităților 
în cadrul echipei de implementare. 

CS 4. Experiența experţilor propuși 
de solicitant, în proiecte cu 
tematici similare 
 
 

10p. Se va acorda punctaj dacă minim 5 
dintre experții propuși în proiect 
demostrează prin documente 
justificative (CV, recomandări, 
adeverințe , etc.) că au mai derulat cel 
puțin un proiect anterior, cu o tematică 
similară de instruire (în același 
domeniu) 

CS 5. Logistică și resurse pentru 
organizare 

5p. Se va primi punctaj dacă sunt descrise 
clar si identificate corect resursele 
necesare, în raport cu obiectivele 
proiectului. Se va verifica dacă 
resursele prevăzute contribuie la 
obținerea rezultatelor proiectului și sunt 
suficiente, prin analiza numărului de 
participanți estimat, în raport cu 
condițiile de organizare prevăzute. 
 
Se va verifica dacă sunt specificate 
locația/locațiile pentru desfăsurarea 
activităților prevăzute în proiect, dotările 
si echipamentele existente și dacă 
acestea sunt corelate cu numărul de 
participanți prevăzut. 

Planificarea activităţilor proiectului 

Maxim 20p 

CS 6. Numărul participanților la 
activitățile proiectului 

7p. Se va acorda punctaj dacă 
proiectul vizează instruirea a cel 
puțin 80 de persoane care au 
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domiciliul în teritoriul GAL. 

CS 7. Numărul de zile de formare 
alocat pentru fiecare participant 

3p. Punctajul se va acorda în funcție 
de numărul de zile alocate per 
sesiune de formare, astfel: 

- sesiuni cu o durată de 
minim 7zile – 3 p. 

- sesiuni cu o durată 
cuprinsă între 4 – 6 zile – 1 
p. 

- sesiuni cu o durată mai 
mică de 4 zile – 0 p. 

CS 8. Corelarea numărului 
sesiunilor de formare cu numărul 
de participanți 

5p. Punctajul se va acorda astfel: 
- pentru sesiuni dedicate 

unui număr cuprins între 15 
– 25 de participanți – 5 p. 

- pentru sesiuni care vizează 
un număr mai mic de 15 
participanți – 3 p. 

- pentru sesiuni organizate 
pentru un număr mai mare 
de 25 de participanți – 1 p. 

CS 9. Calendar rezonabil de 
implementare a priectului   

5p. Calendarul de îndeplinire a 
proiectului să fie corelat cu 
activitățile acestuia, astfel încât să 
se justifice durata de 
implementare prevăzută. 
 
Punctajul se va acorda astfel: 

- proiectul propune o durată 
de implementare de maxim 
2,5 luni (exclusiv plată) – 5 
p. 

- proiectul propune o durată 
de implementare mai mare 
de 2,5 luni – 0 p. 

Bugetul proiectului (oferta financiară) 

Maxim 20p 

CS 10. Analiza cost-eficiență a 
bugetului proiectului 

10p. Bugetul proiectului este corect 
fundamentat, urmărind eficiența 
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acțiunilor întreprise și evitând alocarea 
disproporționată între capitolele 
bugetare. 
 
Se va acorda punctaj dacă cel putin 
60% din valoarea totală a bugetului este 
încadrată în Cap. II – Cheltuieli pentru 
derularea proiectelor. 

CS 11. Proiectul contribuie la 
îndeplinirea indicatorilor din 
strategia GAL, din punct de vedere 
al numărului de proiecte estimate 
pe Măsura 41.111 

10p. Punctajul se va acorda astfel: 
- proiectul are o valoare cuprinsă 

între 90.000 și 100.000 Euro – 10 
p. 

- proiectul are o valoare cuprinsă 
între 50.000 și 90.000 Euro – 5 p. 

- proiectul are o valoare mai mică 
de 50.000 – 0p. 

CRITERII DE SELECȚIE LOCALE 
(cf. Fișei Măsurii 111 din PDL aprobat de AM PNDR) 

Maxim 20 p 

CSL 1 Proiectul include criterii de 
prioritizare pentru selecția 
beneficiarilor finali (participanților) 
care să urmărească ca cel puțin 
30% dintre beneficiarii finali ai 
proiectului vor fi tineri cu vârsta 
sub 40 de ani  

5p. Se va primi punctaj numai în cazul în 
care proiectul include criterii de 
prioritizare pentru participanții la 
activitățile de formare profesională.  
 
Pentru a primi punctaj, solicitantul va 
trebui să prezinte metodologia de 
selecție a participanților și să ofere o 
prezentare detaliată a modalității prin 
care vor identifica potențiali participanți 
la cursurile de formare care să se 
încadreze în categoria tinerilor cu vârsta 
sub 40 de ani. 

CSL 2 Proiectul include criterii de 
prioritizare pentru selecția 
beneficiarilor finali (participanților) 
care să urmărească ca cel puțin 
25% dintre beneficiarii finali ai 
proiectului vor fi fermieri de semi-
subzistență 

5p. Se va primi punctaj numai în cazul în 
care proiectul include criterii de 
prioritizare pentru participanții la 
activitățile de formare profesională.  
 
Pentru a primi punctaj, solicitantul va 
trebui să prezinte metodologia de 
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selecție a participanților și să ofere o 
prezentare detaliată a modalității prin 
care vor identifica potențiali participanți 
la cursurile de formare care să se 
încadreze în categoria fermierilor de 
semi-subzistență. 

CSL 3 Proiectul include criterii de 
prioritizare pentru selecția 
beneficiarilor finali (participanților) 
care să urmărească ca beneficiarii 
finali ai proiectului vor include 
membri ai structurilor asociative 

5p. Se va primi punctaj numai în cazul în 
care proiectul include criterii de 
prioritizare pentru participanții la 
activitățile de formare profesională.  
 
Pentru a primi punctaj, solicitantul va 
trebui să prezinte metodologia de 
selecție a participanților și să ofere o 
prezentare detaliată a modalității prin 
care vor identifica potențiali participanți 
la cursurile de formare care să se 
încadreze în categoria membrilor 
structurilor asociative. 

CSL 4 Proiectul include criterii de 
prioritizare pentru selecția 
beneficiarilor finali (participanților) 
care să urmărească ca cel puțin 
25% dintre beneficiarii finali ai 
proiectului vor fi membri ai unei 
organizații de mediu 

5p. Se va primi punctaj numai în cazul în 
care proiectul include criterii de 
prioritizare pentru participanții la 
activitățile de formare profesională.  
 
Pentru a primi punctaj, solicitantul va 
trebui să prezinte metodologia de 
selecție a participanților și să ofere o 
prezentare detaliată a modalității prin 
care vor identifica potențiali participanți 
la cursurile de formare care să se 
încadreze în categoria membrilor unei 
organizații de mediu. 

 
Punctajul minim pentru selectarea unui proiect: 50 puncte. 
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Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 
 
După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Podişul Târnavelor va 
publica pe pagina proprie de internet Raportul de selecție intermediar și va înștiința solicitanții 
asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost 
selectate, pot depune contestații la sediul GAL Podişul Târnavelor. Contestațiile primite vor fi 
analizate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor constituită la nivelul GAL Podişul 
Târnavelor 
După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de 
Selecție al GAL Podişul Târnavelor va întocmi, în termen de maxim 50 de zile lucrătoare, un 
Raport de selecție (final). 
Documentele pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului – lista 
acestora, sunt prevazute in Manualul de Procedură pentru implementarea contractelor de 
finantare aferente Masurii 41 “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” – Anexa 1- 
Formulare (valabil la data lansării apelului de selecţie) şi pot fi consultate pe pagina de internet 
www.apdrp.ro .  
. 

 
Date de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 
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