
Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud

Comuna Fântânele, Str. Şoseaua Turnu Măgurele, nr. 21, Judetul Teleorman
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Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală, Axa Leader

APEL DE SELECTIE
SESIUNE DESCHISĂ PENTRU DEPUNERE A CERERILOR DE PROIECTE

MASURA 41.111 – Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M41.111-1/2014
Grupul de  Acţiune Locală Dunărea de Sud anunta  lansarea in perioada 21 iulie – 31 iulie

2014 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 41.111 – Formare profesională, informare
și difuzare de cunoștințe .

1. Data lansarii apelului de selectie: 21 iulie 2014
2. Data limita de depunere a proiectelor: 31 iulie 2014
3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru Masura 111 - “ Formare profesională, informare și difuzare de

cunoștințe” se va face la sediul Grupului de Actiune Locală Dunărea de Sud din comuna Fântânele,
Str. Şoseaua Turnu Măgurele, nr. 21, in intervalul orar 09.00-16.00.

4.  Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: - 55.988 euro.
5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect :

55.988 euro.
6. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum: 400.000 euro.
7. Solicitantul trebuie să depună o Declaraţie prin care se angajează să raporteze către GAL

toate plăţile 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 plătii. Modelul acesteia de găseşte pe site-ul
www.galdunareadesud.ro

8. Rezultatele procesului de selecţie vor fi anuntaţe dupa aprobarea Raportului de
Selecţie, prin publicarea pe site-ul GAL Dunărea de Sud - www.galdunareadesud.ro.

Se va transmite în aceeaşi dată notificare scrisă tuturor solicitanţilor prin mail şi/sau fax
privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare.

9. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului sunt cele în conformitate cu Ghidul Solicitantului care se găseşte pe site-ul
www.galdunareadesud.ro și în Fișa măsurii din Programul Național de Dezvoltare Rurală.

10. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinască solicitantul
odată cu depunerea proiectului sunt cele în conformitate cu Ghidul Solicitantului care se găseşte pe
site-ul www.galdunareadesud.ro și în Fișa măsurii din Programul Național de Dezvoltare Rurală.

11. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL Dunărea de Sud:
Descrierea criteriilor de selecţie şi punctajul acordat   pentru fiecare criteriu sunt disponibile pe site-
ul GAL Dunărea de Sud www.galdunareadesud.ro.

Acestea sunt afişate la sediul GAL, sediile primăriilor partenere şi sediul Consiliului Judeţean



Teleorman și Giurgiu.

12. CRITERII DE SELECTIE – Măsura 41.111

Nr.
crt. Descriere criteriu de selecție Punctaj

1. Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic Maxim 20

1.1

Numărul experților prevăzuți în cererea de finanțare ca făcând parte
din echipa de implementare
Pentru a primi punctaj la acest criteriu de selecție, echipa proiectului va
conține cel puțin  de 3 experți: manager, asistent manager și
responsabil financiar, responsabili de implementarea proiectului și
minim 2 experți formatori.

Formula de calcul:
Nr. membri echipă x 0,5 puncte/persoană = nr. total de puncte

Numărul de membri ai echipei trebuie să fie proporțional cu complexitatea
proiectului și cu numărul previzionat de cursanți/participanți la activitățile
de formare/informare și difuzare de cunoștințe.

Pentru a nu crea situații artificiale, menite să conducă la creșterea
punctajului la acest criteriu, pentru echipele care conțin mai mult de 5
persoane se va acorda un punctajmaxim de 2,5 puncte.

Maxim
2,5

1.2

Membrii echipei de management (manager,  asistent manager și
responsabil financiar) au calificarea necesară (dovedită cu diplome) și
experiență (dovedită  prin CV și adeverințe/recomandări) în
implementarea de proiecte/derularea activităților propuse în proiect.

Formula de calcul:
0,5 puncte/expert x nr. de proiecte/activități similare în care a fost
implicat in ultimii 3 ani = nr. total puncte/expert
Lista experților va cuprinde centralizat, pentru fiecare expert, care sunt
proiectele/activitățile pe care solicitantul dorește să le evidențuieze în
vederea obținerii punctajului
Punctajul final va fi format prin cumularea punctelor obținute de fiecare
expert, dar nu va depăși 5 puncte.
Se acordă punctaj suplimentar – 2, 5 puncte - pentru solicitanții ai căror
experți din echipa de management au experiență de lucru cu mediul rural
dovedită. Pentru a obține cele 2,5 puncte este obligatoriu ca cel puțin unul
dintre membrii echipei (exceptând responsabilul financiar) să fi lucrat cu
mediul rural, în activități similare celor propuse prin proiect.

Maxim
7,5

1.3

Experții formatori/speakerii cheie propuși pentru activitățile de formare,
informare și difuzare de cunoștințe au experiență de lucru cu mediul
rural, în activități similare celor propuse prin proiect.
Formula de calcul:
1 punct/expert x nr. de experți cu experiență de lucru cu mediul rural =
nr. total de puncte,

Maxim 5



1 punct/speaker cheie x nr. de speakeri cu experiență de lucru cu mediul
rural = nr. total de puncte,
Punctajul final va fi format prin cumularea celor două punctaje, dar nu va
depăși 5 puncte.

1.4

Propunerea de proiect contribuie la depășirea indicatorilor de
monitorizare incluși în PDL.

Pentru componenta de formare, grupul țintă /curs va avea
depăși componența minimă obligatorie:
 tineri până în 40 de ani: minim 4 participanți;
 membri ai grupurilor de producători sau alte forme asociative:
minim 4 participanți;
 participanți la un modul de formare profesională în domeniul

privind protecția mediului: minim 11 participanți.
Pentru a primi punctaj este necesar ca aceste 3 condiții să fie îndeplinite
cumulativ.
Punctaj: 2,5 puncte

Maxim 5

Pentru componenta de informare și difuzare de cunoștințe, grupul
țintă / curs va avea depăși componența minimă obligatorie:
 femei: minim 4 participanți
 tineri până în 40 de ani: minim 8 participanți
 fermieri de semisubzistență: minim 4 participanți

Pentru a primi punctaj este necesar ca aceste 3 condiții să fie
îndeplinite cumulativ.
Punctaj: 2,5 puncte

2. Planificarea activităţilor Maxim 45
de puncte

2.1

Planificarea activităților (descrierea metodologiei de implemnetare, tehnici,
instrumente de lucru)
Pentru o planificare detaliată a activităților (activitate/experți
implicați/resurse alocate/durata) – 15 puncte

Pentru o planificare parțial detaliată și parțial justificată a activităților
(activitate/experți implicați/resurse alocate/durata) – 10 puncte

Maxim 15

2.2
Proiectul include și participarea fermierilor la diferite întruniri tematice,
rețele, schimburi de experiență, vizite la proiecte de succes, târguri, expoziții
tematice, evenimente care pot contribui la informarea acestora.

30

3. Cost – eficiență 25

3.1
Buget
Se va obtine punctaj daca cel putin 60% din valoarea totală a bugetului
indicativ este alocat pentru capitolul II – Cheltuieli pentru derularea
proiectelor din Bugetul Indicativ.

25

4. Criterii de selecție locală

10



4.1

Proiectul include criterii de prioritizare pentru fermierii de semi-
subzistență, pentru persoanele cu vârstă de cel mult 40 de ani, pentru
membrii grupurilor de producători/forme asociative, pentru fermierii care
au un proiect de investiții, sa fie beneficiari ai masurilor din Axele I si II și un
nivel scăzut de educație, ca participanți la activitățile de formare
profesională în domeniul agricol.
Se va primi punctaj în cazul în care proiectul include criterii de prioritizare
pentru participanții la activitățile de formare profesională în domeniul
agricol, pentru ipoteza în care numărul persoanelor interesate să participe
la curs depășește numărul maxim de participanți previzionat în proiect

10

PUNCTAJ TOTAL 100
PUNCTAJ MINIM – 40 de puncte

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal.
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea

eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare (vor avea prioritate proiectele care
au bugetul mai mare).

13. Rezultatele procesului de selecţie vor fi anuntaţe dupa aprobarea Raportului de
Selecţie, prin publicarea pe site-ul GAL Dunărea de Sud - www.galdunareadesud.ro.

Se va transmite în aceeaşi dată notificare scrisă tuturor solicitanţilor prin mail şi/sau fax
privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare.

14. Contestaţiile privind Decizia de Finanţare a proiectelor se depun, in termen de 5 zile
lucratoare de la primirea notificării, la registratura GAL sau în maximum 10 zile lucrătoare de la
data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe pagina de web a GAL.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILERE se pot obţine la sediul GAL Dunărea de
Sud din Str. Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 21, comuna Fântânele, județul Teleorman, de luni până
vineri, în intervalul orar 8,00 – 16,00, email: dunareadesud@yahoo.com sau telefon 0274.435.417.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILERE se pot obţine la sediul GAL Dunărea de
Sud din comuna Suhaia, email: dunareadesud@yahoo.com sau telefon 0274.451.474.


