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APEL DE SELECȚIE PROIECTE 

 
GAL Ţara Secaşelor Alba-Sibiu anunţă  lansarea primei sesiunii de primire a cererilor de 

proiecte pentru Măsura 411-111 – Formare profesională (training), informare şi difuzare 
de cunoştinţe 

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 411-111  - 1/2013 

 
 Data lansării apelului de selecție: 10.01.2013  
 Data limită de depunere a proiectelor: 11.02.2013 

 
 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Biroul GAL Ţara Secaşelor, din 
Localitatea Ciugud, str. Principala  nr. 157 în intervalul orar 09:00-14:00  
 
Fondul disponibil pentru această sesiune: Fondurile disponibile pentru Măsura 111 în 
această sesiune sunt de 57.000 Euro. Numărul de proiecte ce pot fi finanțate este de 1.  
 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect și 
intensitatea sprijinului: 57.000 Euro  
 
Finanţare :  
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%  
 
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 411-111 este de 5.000 de 
Euro – această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului 
 Valoarea totală a unui proiect nu va depăşii suma de 400000 euro. 

 
Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Ţara 
Secaşelor Alba-Sibiu și vor fi dezvoltate în concordanță cu direcțiile de dezvoltare identificate la 
nivelul teritoriului, așa cum sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală, disponibil pe 
site-ul asociației (www.tarasecaselor.ro).  
 
Teritoriul GAL Ţara Secaşelor Alba-Sibiu este compus din următoarele localități:  
CIUGUD, BERGHIN, SÎNTIMBRU, CRĂCIUNELU DE JOS, VALEA LUNGĂ, MIHALŢ, 
OHABA, CENADE, ROŞIA DE SECAŞ, ŞPRING, DOŞTAT, DAIA ROMÂNĂ, CÂLNIC, 
GÂRBOVA, CERGĂU, BUCERDEA GRÂNOASĂ, PĂUCA, LOAMNEŞ, APOLDU DE JOS, 
ŞURA MICĂ, LUDOŞ, ORAŞ OCNA SIBIULUI 
 

Detalii privind accesarea şi derularea masurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe 
site-ul www.tarasecaselor.ro şi în fişa măsurii din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.  
Modelul de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plaţile 
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar, este disponibil pe 
site-ul www.tarasecaselor.ro 
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Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 111 sunt persoane juridice constituite 

conform legislației în vigoare în România care au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea 

profesională sau informare și difuzare de cunoștințe: 

 ►Publici ( comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) 

 ►Privaţi ( asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ) 

 ►Furnizori de formare profesională 

►Asociaţii de agricultori – firme, etc. 

►ONG–uri 

 

CERINŢE DE CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE PE CARE TREBUIE SA LE 

INDEPLINEASCĂ SOLICITANTUL 

Criteriile de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala, informare și difuzare de 

cunoștințe:  

►sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislația în vigoare în România;  

► au prevăzut în obiectul lor de activitate, activități de formare profesională, informare și difuzare 

de cunoștințe;  

► dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acțiune propus în proiect furnizorul de 

formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe va prezenta: lista experților specializați 

pe acel domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la serviciul de formare, 

informare și difuzare de cunoștințe, CV-ul fiecărui expert);  

► au acces la facilități administrative corespunzătoare activității specifice de formare, de 

informare și difuzare de cunoștințe;  

► dispun de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice de formare 

sau de informare și difuzare de cunoștințe;  

► nu sunt în stare de faliment ori lichidare;  

► și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale 

către bugetul de stat.  

► solicitantul sau cel puțin un membru al parteneriatului (în cazul proiectelor depuse în 

parteneriat) să aibă autorizație CNFPA pentru cel puțin un curs de formare în domeniul 

agriculturii.  
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PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ, INFORMARE, DIFUZARE DE CUNOŞTINŢE 

 Prin activităţile în cadrul măsurii agricultori vor fi încurajaţi şi sprijiniţi să se adapteze 

nevoilor pieţei şi a consumatorilor. 

INITIATIVELE DE FORMARE SI INFORMARE CE SE DORESC A FI IMPLEMENTATE AU 

CA SCOP DISEMINAREA INFORMAŢIILOR CU PRIVIRE LA:  

• Agricultură şi produse ecologice 

• Procesarea produselor agricole 

• Modalităţi noi de valorificare a resurselor locale 

• Metode de marketing 

GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL 

Este format exclusiv din persoane care au domiciliul sau reşedinţa în zona rurală a teritoriului Ţara 

Secaşelor. Proiectul se va adresa cu prioritate : 

    ● femeilor; 

     ● tineri sub 40 de ani; 

     ● persoane active în agricultură; 

     ● persoane active în industria alimentară; 

     ● persoane active în silvicultură. 

TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

� Costurile legate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de formare profesională ; 

� Onorarii şi diurna pentru experţii din echipa de proiect a contractorului; 

� Diurne pentru cursanţi (cazare şi masă); 

� Cheltuieli de transport; 

� Materiale didactice şi consumabile; 

� Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

� Închirierea de spaţii adecvate pentru desfasurarea acţiunilor de formare profesională; 

� Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 

� Costurile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe : 

� Cheltuieli de transport; 

� Materiale informative; 

� Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi difuzare de cunoştinţe. 
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DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR  

Dosarul Cererii de Finanţare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanţare 

completată şi documentele ataşate acesteia, conform Listei Documentelor. 

PROCEDURA DE SELECŢIE APLICATA DE COMITETUL DE SELECŢIE AL GAL (descrierea 

criteriilor de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu.)  

Dosarul cererii de finanţare este depus la Secretariatul GAL Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-

Sibiu, unde vor fi verificate conformitatea şi eligibilitatea proiectului. 

Comitetul de selecție a proiectelor este format din 11 membri: 5 reprezentanţi al sectorului public, 

6 reprezentanti ai sectorului privat/ong , provenind 2 din mediul urban si 9 din mediul rural, , 

totodată sunt prevăzuți 11 membrii supleanți, care respectă numărul de persoane din domeniile 

civil/public si privat.  

GAL Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de 

sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.  

 
CRITERII DE SELECȚIE:  
 
Punctajul minim pentru selecție este de 30 puncte  
 
 
1.  
 

Relevanța proiectului față de strategia de dezvoltare a teritoriului Ţarii 
Secaşelor  
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie, inclusiv 
argumentarea clară a acestei contribuții; prezentarea clară a contribuției proiectului 
la realizarea obiectivelor măsurii 111  

 
10 
 

 
 
2.  
 

Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect  
Proiectul definește clar grupul țintă inclus în proiect și nevoile sale prin furnizarea de 
date cantitative si calitative, studii sau analize statistice. Obiectivele și activitățile 
proiectului sunt corelate cu nevoile identificate și contribuie la satisfacerea acestora; 
modalitățile de identificare, recrutare, implicare si menținere în proiect a persoanelor 
aparținând grupului/grupurilor țintă sunt realiste, adecvate și corespunzătoare 
contextului local.  

 
 
5  
 

 
 
3.  
 

Indicatorii proiectului  
Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor corespunzători măsurii 111 din 
strategia de dezvoltare a teritoriului Ţării Secaşelor. Pentru obținerea punctajului 
maxim numărul de beneficiari ai proiectului va fi de minim 200, structurat conform 
indicatorilor de realizare din măsura 111.  
 

 
 
10  
 

4.  Metodologie  
Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităților propuse pentru 
realizarea obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a resurselor  alocate 
pentru proiect în vederea obținerii rezultatelor asumate; este descris clar modul în 
care se asigură monitorizarea implementării proiectului.  

 
 
5  
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5.  
 

Proiectul se realizează în parteneriat  
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza contractului de parteneriat și a cererii 
de finanțare în care se prezintă rolurile și responsabilitățile fiecărui partener  

 
15  
 

 
6.  
 

Planificarea activităților  
Activitățile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic si sunt realiste; 
prezentarea graficului de activitati cu personal si activităţile desfăşurate.  

 
10  
 

 
 
7.  
 

Calificări și experiență  
Este prezentată echipa de proiect, inclusiv lista de experți pe termen mediu și scurt și 
aceasta este adecvată, din punct de vedere al experienței, calificărilor,competențelor 
si abilităților pentru managementul si realizarea activităților proiectului; este descrisă 
clar o distribuire eficientă a responsabilităților în cadrul echipei de implementare; 
există experiență anterioară de lucru în teritoriul Ţării Secaşelor 
Modalitatea de acordare a punctajului:  
▪ pentru numarul minim de experti formatori, respectiv 5 experţi se va acorda 0 
puncte.  
▪ pentru numarul maxim de experti formatori, respectiv 10 experţi se va acorda 
punctajul maxim de 15 puncte  
▪ pentru un număr mai mic de experţi formatori implicaţi în implementarea 
activităţilor (NEFIIA) punctajul se va acorda aplicând următoarea formulă:  
SF2.1 = N EFIIA/NEFIIAmax * 15 .  

 
Max. 
15  
 

 
 
8.  
 

Resurse alocate  
Sunt descrise clar si identificate corect în raport cu obiectivele proiectului; resursele 
prevăzute contribuie la obținerea rezultatelor proiectului; resursele prevăzute sunt 
suficiente, sunt specificate locația/locațiile pentru desfăsurarea activităților prevăzute 
în proiect, dotările si echipamentele existente; este prezentata succint lista achizițiilor 
previzionate a fi realizate în cadrul proiectului. 

 
 
5  
 

 
9.  
 

Bugetul proiectului  
Proiectul prezintă clar rezultatele asteptate în raport cu resursele utilizate, bugetul 
proiectului este bine structurat pe activitati şi cuprinde costurile tuturor  materialelor  
şi  serviciilor necesare implementării. 

 
5  
 

10. Proiecte localizate în Ţara Secaşelor 
Activitaţile proiectului sunt propuse a se desfăşura în locatii din teritoriul 
Ţării Secaşelor 
Număr locaţii de instruire practică  
 Pentru numărul minim de locații de instruire, respectiv 1, se va acorda 0 puncte.  
� Pentru fiecare loca�ie de instruire practică în plus se va acorda 4 puncte 
până la un maxim de 12 puncte.  

Max. 
12 

11. Proiecte cu efect multiplicator, bune practici 
Proiectul propune folosirea exemplelor locale în acțiunile de formare, informare și 
difuzare de informații și implicarea fermierilor și antreprenorilor din teritoriu în 
promovarea bunelor practici. 

4 

12. Proiecte care asigura o contributie proprie mai mare 4 

    TOTAL 100 
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ANUNȚAREA REZULTATELOR ȘI DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR 

În termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului pentru primirea proiectelor, lista 

candidaturilor primite va fi disponibilă pe site-ul GAL. 

In termen de maxim 45 de zile de la data limită de primire a proiectelor, toti solicitanții 

care au înregistrat proiecte la Secretariatul GAL vor fi informați cu privire la rezultatele selecției. 

Anunțarea rezultatelor se va face prin afișare la sediul GAL și pe pagina web a asociației. 

Beneficiarii vor primi o notificare scrisă, prin care vor fi informați cu privire la selectarea 

sau respingerea proiectului propus. 

Contestaţiile vor putea fi depuse la Secretariatul GAL Ţara Secaşelor Alba-Sibiu, în termen 

de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Ţara 

Secaselor în baza unei proceduri interne proprii (Regulament de functionare Comisie de selectie si 

Comisiei  de Soluţionare a Contestatiilor  GAL Ţara Secaşelor Alba-Sibiu) 

După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în termen de 

5 zile Comitetul de Selecție GAL Ţara Secaşelor Alba-Sibiu va întocmi un Raport de selecție în care 

vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate și eligibile selectate. 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 
GAL ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU 
Adresa: str. Principală, nr.157, Ciugud, jud. Alba 
Tel: 0258841205 
 e-mail: asociatiatarasecaselor@yahoo.com 
 


