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       Data lansarii apelului de selectie:    30.03.2018 

APEL DE SELECTIE nr. 2/2018 VERSIUNE DETALIATA 
  PE MASURA 1.1/1A 

                                   SSpprriijjiinn  ppeennttrruu  aaccttiivviittaattii  ddeemmoonnssttrraattiivvee  ssii  aaccttiiuunnii  ddee  iinnffoorrmmaarree  iinn  tteerriittoorriiuull  GGAALL 
 
 

A) Măsura lansată   

Asociația GAL Ținutul Zimbrilor anunță lansarea apelului de selecție de proiecte nr. 2/2018 in perioada 
30.03.2018-29.06.2018 pentru MĂSURA 1.1/1A   SSpprriijjiinn  ppeennttrruu  aaccttiivviittaattii  ddeemmoonnssttrraattiivvee  ssii  aaccttiiuunnii  ddee  

iinnffoorrmmaarree  iinn  tteerriittoorriiuull  GGAALL. 
 

B) Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pană la   data de 29.06.2018 ora 20.30.                                                                                                           

C) Locul și intervalul orar in care se pot depune proiectele 

Sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor, din sat Lunca, comuna Vinatori- Neamț, 
județul Neamț, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 16:30 – 20:30. 
 

D) Fondurile disponibile alocate în această sesiune 
 

Pentru Masura 1.1/1A- SSpprriijjiinn  ppeennttrruu  aaccttiivviittaattii  ddeemmoonnssttrraattiivvee  ssii  aaccttiiuunnii  ddee  iinnffoorrmmaarree  iinn  

tteerriittoorriiuull  GGAALL, fondurile disponibile alocate sunt de 21.494,54 Euro. 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 18 luni (durata de 

realizare efectivă a tuturor activităților descrise în Cererea de Finanțare aprobată, de la data semnării 
prezentului contract, până la data depunerii de către beneficiar a ultimei tranșe de plată) și este de 
maxim 21.494,54 Euro. 

Intensitatea sprijinului pentru această măsură va fi de 100%.  
            Plata se poate face în mai multe tranșe, la finalizarea uneia sau mai multor grupe de instruire. 

 
E) Categoriile de beneficiari eligibili   

 
  Furnizorii de servicii de formare profesionala și dobândire de competențe  și/sau de acțiuni de 
informare și activități demonstrative. Acestia trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate si 
criteriile de selectie descrise in Ghidul Solicitantului, putând fi : 

- Persoane juridice de drept public; 
- Persoane juridice de drept privat cu scop lucrativ; 
- Persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ. 
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F) Modelul de Cerere de Finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă) 

 
Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții este publicat  in format 

editabil pe site-ul GAL Tinutul Zimbrilor,  www.gal-tinutulzimbrilor.ro. 
Masura 1.1/1A- SSpprriijjiinn  ppeennttrruu  aaccttiivviittaattii  ddeemmoonnssttrraattiivvee  ssii  aaccttiiuunnii  ddee  iinnffoorrmmaarree  iinn  tteerriittoorriiuull  GGAALL  se 

finanteaza  sub formă  de rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant, ceea 
ce înseamnă un sprijin 100% nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile. 

Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă), este 

dată in Anexa 2 la Ghidul solicitantului pentru Măsura 1.1. 

G) Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea 

proiectului  

Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odata cu depunerea proiectului 
sunt mentionate, in Ghidul solicitantului pe Măsura 1.1/1A- SSpprriijjiinn  ppeennttrruu  aaccttiivviittaattii  ddeemmoonnssttrraattiivvee  ssii  

aaccttiiuunnii  ddee  iinnffoorrmmaarree  iinn  tteerriittoorriiuull  GGAALL  , la CAP.9  COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA 
DOSARULUI CERERII DE FINANTARE. 
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul in vederea punctarii criteriilor de 
selectie sunt mentionate, de asemenea, in ghidul solicitantului pe Masura 1.1/1A- SSpprriijjiinn  ppeennttrruu  

aaccttiivviittaattii  ddeemmoonnssttrraattiivvee  ssii  aaccttiiuunnii  ddee  iinnffoorrmmaarree  iinn  tteerriittoorriiuull  GGAALL , la Cap. 7. SELECTIA PROIECTELOR. 
 

H) Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora 

Cerințele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificare a acestora sunt menționate in ghidul solicitantului pe Masura 1.1/1A- SSpprriijjiinn  

ppeennttrruu  aaccttiivviittaattii  ddeemmoonnssttrraattiivvee  ssii  aaccttiiuunnii  ddee  iinnffoorrmmaarree  iinn  tteerriittoorriiuull  GGAALL, la Cap. 5. CONDIȚII MINIME 
OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI. 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii 1.1, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii de eligibilitate: 

 să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili (EG1), 
 este persoana juridica, constituita in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania (EG2) ; 
 are prevăzut în obiectul de activitate activitățile specifice ce urmeaza a fi  derulate in cadrul 

proiectului  (EG3) 
 dispune de personal calificat propriu si cooptat, in domeniile corespunzatoare tematicilor 

prevazute (EG4);              
 dovedeste experienta  anterioara relevanta in proiecte de formare profesionala și dobândire de 

competențe  și/sau de acțiuni de informare și activități demonstrative (EG5) ; 
 dispune de capacitate tehnica si financiara necesara derularii activitatilor specifice propuse 

(EG6) ; 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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  nu este in stare de faliment ori lichidare (EG7) ; 
  si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 

bugetul de stat (EG8) 
 se asigură că prin curricula dezvoltata, proiectul depus contribuie la atingerea obiectivelor 

prevazute in SDL GAL (EG9).   
 se asigură că proiectul depus cuprinde componente inovative (valorificarea identitatii regionale)  

sau de protecția mediului (EG10). 
 grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe 

teritoriul GAL (EG11) 
 în cazul în care solicitantul aplică în parteneriat, acesta va depune un acord de cooperare care 

face referire minim la o perioadă de funcționare egală cu perioada de implementare a proiectului 
(EG12). 
 

Pentru transparența procesului de evaluare și selectie a proiectelor, pe pagina de internet a GAL 

Ținutul Zimbrilor,  www.gal-tinutulzimbrilor.ro, se regasesc publicate toate fișele de evaluare care se 

intocmesc la nivel de GAL respectiv: 

 Fişa de verificare a conformităţii 

 Fişa de verificare a eligibilităţii  

 Fişa de verificare a criteriilor de selecţie  
 

I) Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este disponibilă pe pagina de web a GAL 

Tinutul Zimbrilor,  www.gal-tinutulzimbrilor.ro. 

J) Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 
criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 
acestora.  

 
Pentru această măsură punctajul minim admis este de 30 de puncte, punctaj sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 
 Procedura de selecţie a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice, respectă următoarele 

aspecte:  
- Astfel, Comitetul de Selecție a proiectelor va avea 7 membri de drept și 7 membri supleanți, iar Comisia 
de Contestații va avea 3 membri de drept și 3 membri supleanți. Toți membrii sunt reprezentanți ai 
partenerilor și respectă următoarea împărțire pe sectoare: ponderea reprezentanților organizațiilor ce 
provin din mediul privat și societatea civilă este mai mare de 50% din totalul membrilor, conform SDL, 
cap XI „Procedura de Evaluare si Selectie”. 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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-Selecţia proiectelor se va face aplicând regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 
este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii 
Comitetului de Selecţie/Comisiei de Contestații, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate 
civilă. Deasemenea în componența comitetului de selecție/comisiei de contestații nu va exista un grup 
de interese dominant, care să dețină mai mult de 49% din drepturile de vot. 
- Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, 
membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de Contestații) are obligația de a respecta 
prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – 
”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 
 
Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 

 

 

Nr. 

crt. 
PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

1 

Principiul nivelului calitativ si tehnic cu privire la curricula cursului, experienta si/sau 

calificarea trainerilor                                                                                                        max  35 p 

1.1 ( a sau b ) si 1.2 (a sau b) 

1.1. Î n  c a d r u l  e x p e r ț i l o r  specializați în domeniile acoperite de 
obiectivul proiectului, nominalizați de către solicitant, există cel puțin unul 
care : 

 
a. A desfășurat  activitate didactică de min. 3 ani sau a susținut 

anterior ca trainer minimum 12 cursuri în cadrul unor proiecte de 
formare profesională și/sau contracte de formare profesională. 
 

b. A desfășurat  activitate  didactică  de min. 1 an sau a susținut 
anterior ca trainer minimum  4 cursuri în cadrul unor proiecte de formare 
profesională și/sau contracte de formare profesională. 
 

 
 

 
 
 
20 p 
 
 
 
 15 p 

1.2. Curricula  propusă urmărește abordarea următoarelor direcții:  
 

a. formare profesională şi dobândire de competenţe și acțiuni de 
informare şi activităţi demonstrative  
 

b. formare profesională şi dobândire de competenţe  

 
 
15 p 
 
 
10 p 

2 
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                                                                                                
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     (a și b și c și d și e și f)                                                                                                 max 15 p                                           

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 -35 
ore maximum . 
 
b.  Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul 
fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției - 24 ore 
maximum 
 
c. Diversificarea activităților în exploatațiile agricole - 24 ore maximum  
 
 
d. Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, 
etc) – 40 de ore maximum 
 
e. Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar- - 24 ore 
maximum 
 
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  - 40 ore 
maximum 
 

 

 

 

 

3 p 

 

2 p 

 

2p 

 

3 p 

2 p 

 

3 p 

 

 

 

 

 

 

 

3 Principiul eficientei utilizarii fondurilor                                                                         max  20 p 
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(a sau b)   

 a.  Punctajul  maxim  se  va  acorda  solicitantului  care  a  propus costul cel mai mic 

pentru o zi de instruire/ cursant dintre costurile s i m i l a r e  propuse de către ceilalți 

solicitanți care au depus Cereri de Finanțare în cadrul aceluiași apel de propuneri de 

proiecte. 

b.  Punctajul  pentru  ceilalți  solicitanți  se  va  acorda  aplicând următoarea formulă: 

Punctajul solicitantului  =  costul  cel  mai  mic/costul  pentru  o  zi  de  instruire/ cursant 

propus de solicitant în Cererea de Finanțare analizată x 20 p 

 

4 

Principiul implementarii eficiente si accelerate a proiectului                                   max  20 p 

(a sau b)  

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 

 

 

20 p 

 

15 p 

5 

Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative la nivel național și                 max 10 p 

instituţii de învăţământ și/sau instituţii de cercetare dezvoltare 

a sau b) 

a. Proiectul este depus de un 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. 
b. Proiectul este depus de un 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. 

10 p 

 

5 p 

 

 TOTAL 100 p 

 
Criterii de departajare 
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Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de:  
- punctajul obținut la Principiul nivelului calitativ si tehnic cu privire la curricula cursului, 

experienta si/sau calificarea trainerilor 
- punctajul obținut la Principiul eficientei utilizarii fondurilor 
-  punctajul obținut la Principiul implementarii eficiente si accelerate a proiectului 

Modul de utilizare al criteriilor de departajare este următorul: dacă după analiza primului criteriu rezultă 
egalitate se aplică cel de-al doilea criteriu, dacă nici acesta nu poate face departajarea se trece la 
următorul și așa mai departe 
 

K) Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție, notificarea solicitanților, 
publicarea Raportului de Selecție 

 
Evaluarea proiectelor se realizează după închiderea sesiunii.  
Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează în prima etapă la nivelul GAL Tinutul 

Zimbrilor de către experții angajați GAL cu atribuții în acest sens, Comitetul de Selecție a proiectelor și 
Comisia de Contestații. 

 Angajații din cadrul echipei de implementare a SDL verifică,pentru proiectele depuse la nivel de 
GAL Tinutul Zimbrilor, conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție. 

 Proiectele selectate la nivel de GAL Tinutul Zimbrilor, vor fi supuse verificării finale și de către 
OJFIR / CRFIR. 

Evaluarea și selecția proiectelor se va face respectând o procedură de selecție nediscriminatorie 
și transparentă a proiectelor, stabilită în SDL de către GAL Tinutul Zimbrilor și aprobată de AM PNDR prin 
selecția strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor publicată pe site-ul 
www.gal-tinutulzimbrilor.ro.  

Procedura de evaluare și selecție este anexa la Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 
1.1/1A. 

Organizarea și funcționarea Comitetului de Selecție a proiectelor sunt reglementate de 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție a proiectelor și a Comisiei de 
Soluționare a Contestațiilor la nivelul GAL Tinutul Zimbrilor. 

 Raportul de evaluare, pentru fiecare masura, se intocmeste in maxim 4 zile lucratoare de la 
intocmirea fiselor de evaluare a conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie. 

Rapoartele de selectie  se intocmesc si se publică la sediul GAL si pe pagina de web a GAL in 
maxim 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare. 

In maxim 5 zile lucratoare de la publicarea raportul de selecție se vor transmite solicitanților 
notificari cu privire la rezultatul procesului de evaluare si selecție. 

Contestațiile pot fi depuse la sediul GAL în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării . 

  Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 30 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor 

 Raportul de soluționare a contestațiilor va fi publicat pe www.gal-tinutulzimbrilor.ro.  

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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Reprezentanții GAL sau solicitanții vor depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai 
târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la Raportul de selecție, respectiv Raportul de 
Contestații întocmit de GAL, astfel încât să se poată realiza evaluarea de care OJFIR/CRFIR,  și 
contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al 
acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună 
proiectul, printr-un mandat sub semnătură privată. 

În cazul în care constată erori de expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații 
suplimentare (formular E3.4L), către GAL sau solicitant, în funcție de natura informațiilor solicitate. 
 

L) Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 
  

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta in fiecare zi lucratoare de la 16:30-20:30 la 
sediul GAL Tinutul Zimbrilor, din sat Lunca, comuna Vinatori-NeamȚ, județul Neamț, la numerele de 
telefon :0744524935    Nica Vasile-Reprezentant legal si 0754018140  Cosofret Elena-Manager, sau la 
adresa de e-mail: office@gal-tinutulzimbrilor.ro. 
  

M) Alte informații pe care GAL le consideră relevante   
 
Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care se 

angajează să transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la 

Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte adiționale ale contractului (deciziei) de 

finanțare cu AFIR; Copie la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către 

beneficiarul proiectului. De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de 

finanțare, beneficiarul va furniza către GAL orice document sau informaţie în măsură să ajute la 

colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe 

teren ale proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 


