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Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  

 

Nr inregistrare: 25/15.02.2019  

         Data publicării: 01.03.2019 

Sesiunea nr. 4/2019, apelul de selecție nr. 4/2019 - Măsura 1 /1C 
 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada  01 Martie  2019 – 01 Aprilie 2019 a apelului de selecție nr.4  

pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 1 „Formare profesională în sectorul agricol” din Strategia de Dezvoltare Locală a 

Asociației GAL Valea Șomuzului. 

 

 

Data lansării apelului de selecție: 01.03.2019  

Data limită de depunere a proiectelor: 01.04.2019 

 

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei GAL „Valea Șomuzului”, localitatea Rădășeni, Strada Principală, Nr. 29, Judeţul Suceava, de Luni 

până Vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00. 

 

Termenul limită de primire a proiectelor: 01.04.2019, ora 14:00 

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 1 „ Formare profesională în sectorul agricol” sunt de 16.591,64 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 16.591,64  euro. 

 

Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.  

 

Beneficiari eligibili: 
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Beneficiari direcți  

- Entitățile publice sau private ce activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.  

Beneficiari finali 

- Fermierii care activează în domeniul agricol sau industriei agro alimentare din teritoriul GAL Valea Șomuzului 

- Tânărul fermier din teritoriul GAL Valea Șomuzului ce a accesat măsura M3/2B- Instalarea tânărului fermier (Astfel se asigură complementaritatea 

dintre măsura M1/1C și măsura M3/2B). 

 

Cheltuieli eligibile: 
Vor fi eligibile următoarele costuri: 

 Onorarii, cazare, diurna (masa) și transport pentru experții din echipa de proiect (expert formator, manager proiect, personal administrativ); 

 Cazarea și diurna (masa) pentru cursanți  

 Transport pentru cursanți  

 Materiale didactice și consumabile  

 Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului  

 Închirierea de spații adecvate pentru desfășurarea acțiunilor de formare profesională 

 alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de formare profesională, inclusiv costuri legate de organizarea și participarea la vizite 

tematice de studiu. 

Costul unitar standard a fost determinat în două variante, în funcție de posibilitățile de a opta pentru includerea în structura costului unitar 

standard a cheltuielilor privind cazarea și transportul participanților. 

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în versiunea la zi a Ghidului Solicitantului aferent 

acestei măsuri.  

 

EG 1: Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili. 

 

EG 2: Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România; Submăsura 1.1. „Sprijin pentru 

formarea profesională, precum şi a acţiunilor pentru dobândirea de competenţe” 
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EG 3: Solicitantul are prevăzut activităţi specifice domeniului de formare profesională. 

 

EG 4: Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat. 

 

EG 5: Solicitantul dovedește experienţă anterioară relevantă în proiecte de formare profesională. 

 

EG 6: Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor specifice de formare profesională.  

 

EG 7: Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare. 

 

EG8: Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat. 

 

 

Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul GAL   

www.galvaleasomuzului.ro 

 

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul pentru Cererea de Finanțare:  

* Cererea de Finanțare – prezentată în anexa 1 la Ghidul Solicitantului și disponibilă pe site: www.galvaleasomuzului.ro 

Împreună cu Cererea de Finanțare sunt necesare: 

 

1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 

2. Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării 

altor programe de finanțare nerambursabilă. 

3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestate ca 

formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
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4. Documente constitutive/Documente care să ateste forma de organizare – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod 

Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.) 

5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice 

6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, 

adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). 

7. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. 

8. Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar: 

    a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă  

  b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte,în cazul existenței unor surse de cofinanţare  

  c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin tit luri de stat cu o scadenţă mai 

mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi contractul de credit vizat de bancă, în 

cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 

9. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de 

lichidare sau faliment.  

10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal.  

11. Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind structura și mărimea grupului țintă cu referire la următoarele puncte. 

12. Alte documente justificative, după caz 

 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 

 

Criterii de selecție a proiectelor sunt: 

Nr. 

crt. 

PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

Max. 100p 
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1. 

 

 

 

Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula 

cursului, experienţa și/sau calificarea trainerilor 

Max. 30p 

1.1. Proiectul cuprinde în descrierea metodologiei de instruire toţi trainerii implicaţi în 

activitatea de formare profesională care: 

   a. Au desfășurat activitate didactică de min. 3 ani sau au susţinut anterior ca traineri 

minimum 12 cursuri în cadrul unor proiecte de formare profesională și/sau contracte de 

formare profesională. 

  b. Au desfășurat activitate didactică de minim 1 an sau au susţinut anterior ca traineri 

minimum 4 cursuri în cadrul unor proiecte de formare profesională și/sau contracte de 

formare profesională. 

 

 

10p 

 

 

10p 

 

0 puncte dacă criteriul nu este 

îndeplinit 

1.2. Curricula identifică și dezvoltă concepte specifice domeniului de instruire, 

reflectate în exemple practice. 

1.3 Dacă se respectă toate criteriile de selecție se vor acorda 30  de puncte  

 

 

10p 

0 puncte dacă criteriul nu este 

îndeplinit 

 

 

 

 

2. 

Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului/  

contractului de formare profesională 

Max.10p 

2.1. Proiectul are durata de implementare de: 

a. Maximum 75% din durata maximă de implementare 

stabilită pentru un proiect. 

b. Peste 75% și până la maximum 90% din durata maximă de implementare stabilită 

pentru un proiect. 

 

10 p 

 

7 p 

0 puncte dacă criteriul nu este 

îndeplinit 
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3. 

 

Principiul parteneriatului cu entități publice/private, autorizate/constituite juridic la 

momentul depunerii cererii de finanțare 

Max. 20p 

3.1. Proiectul este depus în parteneriat din care fac parte și o asociaţie reprezentativă 

pentru unul dintre sectoarele naţionale din care face parte grupul ţintă, o instituţie de 

învăţământ și un institut de cercetare. 

3.2. Proiectul este depus în parteneriat din care fac parte și o asociaţie reprezentativă 

pentru unul dintre sectoarele naţionale din care face parte grupul ţintă și o instituţie de 

învăţământ sau un institut de cercetare. 

20p 

 

 

 

10p 

 

0 puncte dacă criteriul nu este 

îndeplinit 

 

 

 

 

4. 

Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea tematicii 

generale stabilite la nevoile grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție de aria de 

cuprindere zonală a proiectului 

Max. 25p 

 

  

Solicitantii vor ilustra in proiectul depus modul de adaptare si detaliere a tematicii 

generale stabilite la nevoile grupului tinta, dovedind că aduce valoare adaugata si 

raspunde nevoilor teritoriului. Se va puncta abordarea următoarelor tematici: 

 

 a.Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și 

tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării.  

b. Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, 

 

 

20p 
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gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției  

c. Diversificarea activităților în exploatațiile agricole  
d. Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc) e. 

Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar  

f. Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al 

terenurilor agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de 

agro-mediu şi climă și agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele legate de 

completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management 

aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la 

cerinţele specifice ale angajamentelor, precum și însușirea de metode de producție 

compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și 

adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din 

atmosferă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principiul eficientei utilizării fondurilor  

 

Costul total pe cursant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 puncte  

 

0 puncte dacă criteriul nu este 

îndeplinit 
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a. <400 euro / cursant 

b. 400 - 600 euro / cursant 

c. 600 - 800 euro / cursant 

d. 800 – 1000 euro / cursant 

 

 

 

 

 

 

15 pct 

TOTAL 100p 

 

Pragul minim de punctaj este de 40 puncte. Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul 

proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea 

următoarelor criterii de departajare: 

CD. 1 - În funcţie de punctajul obţinut la criteriile de selecţie, respectiv: 

 Asociaţie reprezentativă pentru unul dintre sectoarele naţionale din care face parte grupul ţintă,o instituţie de învăţământ și un institut de 

cercetare 15 p; 

 Asociaţie reprezentativă pentru unul dintre sectoarele naţionale din care face parte grupul ţintă și o instituţie de învăţământ sau un institut de 

cercetare – 10 p ; 

Va avea prioritate beneficiarul care va obține cel mai mare punctaj la criteriile de selecție prezentate. 

 

CD. 2 - În funcţie de Costul cel mai mic pe cursant pentru o zi de instruire 

 Va avea prioritate solicitantului care a propus costul cel mai mic pentru o zi de instruire pe cursant (costul cel mai mic) dintre costurile pentru 

o zi de instruire pe cursant propuse de către ceilalţi solicitanţi care au depus Cereri de Finanţare în cadrul aceluiași apel de propuneri de 

proiecte. 

 

CD. 3- Proiectul are durata de implementare de Maximum 75% din durata maximă de implementare stabilită pentru un proiect. 
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Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației GAL Valea Șomuzului 
 
La nivelul Asociației GAL Valea Șomuzului selecția proiectelor va fi realizată de către Comitetul de Selecție conform Procedurii de evaluare și 

selecție a proiectelor publicate pe pagina proprie a GAL www.galvaleasomuzului.ro. Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de 

faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare se regăsește în  obiectivele  propuse  în  SDL  și  se  încadrează  în  planul  financiar  al  

GAL.  Proiectele  care  nu  corespund  obiectivelor  și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în 

vederea depunerii la AFIR. 
 
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL www.galvaleasomuzului.ro.  

GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul propriu și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin 

notificări scrise, transmise cu confirmare de primire sau predate personal. 

După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții  au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor putea fi depuse la GAL, în termen de  

5 zile lucrătoare de la notificare, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea Raportului intermediar de selecţie pe site-ul Gal-ului 

www.galvaleasomuzului.ro. 

Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul GAL. după Publicarea Raportului de analiză a 

contestațiilor, și notificarea beneficiarilor în legătură cu contestația depusă,  Preşedintele GAL Valea Șomuzului convoacă Comitetul de Selecţie, 

care în urma analizei raportului E4.2L - RAPORT de analiză a contestației, în şedinţa publică, elaborează Raportul  de selecţie final.   
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului v.01 – distribuit GRATUIT pe suport 

tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galvaleasomuzului.ro. 

 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: 

 telefon 0230/5471150, e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com, adresa: Sat Rădășeni,com. Rădășeni. Str. Principală, nr 29, jud. Suceava. 

 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.gal-rediu-prajeni.ro/

