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Avizat 

Reprezentant CDRJ Dolj 
 
 
 

APEL DE SELECȚIE 
 
 

PENTRU MĂSURA 111 – Formare profesionala (training), informare  

si difuzare de cunostinte 
 
 

 Data publicării: 28.11.2013 
 
Asociatia Grupul  de  Acțiune  Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea în  data  de  
28.11.2013 a sesiunii de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura 111 – Formare 

profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte. 

 

Perioada de depunere a proiectelor este: 28.11.2013 – 30.12.2013 

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL „Colinele Olteniei” la adresa: 

Str. Nicu Iovipale, Nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, Jud. Dolj, de luni până vineri între 

Orele 9
00

-17
00

. 
 
Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte: 

M.111 - 3/13 – 28.11.2013 

 

 Data limită  de  depunere  a  proiectelor  este  30.12.2013, ora 17.00. 
 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din Ghidul solicitantului    

disponibil   pe   site-ul   www.galcolineleolteniei.ro    și     www.apdrp.ro,    respectiv www.madr.ro. 

 

 Fondul disponibil pentru această  măsură  este de 15.030 Euro. 

 
Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 

valoarea de 15.030 euro/proiect. Valoarea maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea 

unui proiect pe Masura 111 – ”Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte”  este 

de 15.030 de euro. 

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 111 este de 5.000 de Euro – aceasta suma 

reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului. 
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 Model de declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL 

toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de către 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. 
 

 
 

MODEL 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI  

DE RAPORTARE CATRE GAL 
 

 

Subsemnatul (nume, prenume)…………….…………………………………………., posesor al C.I./B.I. 

seria……..nr……………….., CNP……………………………………….., eliberată 

de…………………………………, cu  domiciliul în localitatea………………….., 

strada……………………………., nr…., bl. …..., ap…..., et…., sc…., jud…………………, în calitate de 

reprezentant legal al……………………………………………., solicitant al finanțării Asociatia GAL 

”Colinele Olteniei” pentru Măsura……………., pentru proiectul cu 

titlul…………………………………………………………………………….. mă angajez ca: 

 după ce proiectul depus de mine va fi selectat și voi semna contractul de finanțare cu APDRP, 

să raportez către Asociația  GAL ”Colinele Olteniei” toate plațile ce vor fi efectuate de APDRP către 

mine, în calitate de beneficiar al proiectului; 

 Să realizez această raportare, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu 

privire la confirmarea plăţii şi în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii. 

Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, ca 

persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei privind falsul în declaraţii. 
 

 
 

Data    ................................... 
 

 
 
 

Semnătura   ................................... 
 

Ştampila (după caz) ........................ 
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 Modalitatea   de   anunțare   a   rezultatului   procesului   de   selecție 

(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de selecție) 
Comitetul de selecție GAL ”Colinele Olteniei” este format din 15 membri, din 
care 6 reprezentanți ai sectorului public, și 9 reprezentanți ai sectorului privat și ai societății 

civile. 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 

este necesar că în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de 

Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.  Pentru transparența procesului 

de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții 

va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean, 

din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de Directorul General care 

are în subordine CDRJ. 

 Raportul   de   Selecție   va  fi  semnat  și  aprobat  de  către  toți  membrii  prezenți  ai Comitetului  

de  Selecție,  specificându-se  apartenența  la  mediul  privat  sau  public  –  cu respectarea  

precizărilor  din  PNDR,  ca  partea  publică  să  reprezinte  mai  puțin  de  50%. De asemenea, 

Raportul de Selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă ca  observator la 

procesul de selecție. Raportul de selecție va fi datat, avizat de către președintele GAL/Reprezentantul 

legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens și va 

prezenta ștampila GAL. 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va publica pe pagina proprie 

de web  Raportul  de  Selecție  Intermediar  și îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliilor 

județene și sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre în GAL.  Beneficiarii ai 

căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL în termen de 5 zile lucratoare 

de la primirea notificării, privind rezultatul evaluarii. Contestațiile primite vor fi analizate de către 

Comisia de contestații a GAL în baza unei proceduri interne proprii, termenul de solutionare a 

contestatiilor fiind de maxim 30 de zile calendaristice de la termenul limita de depunere a 

contestatiilor, cu posibilitatea extinderii perioadei, daca este cazul. Comisia de contestații va emite un 

Raport de contestații. 

După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în 

baza Raportului de contestații, Comitetul de selecție al GAL va întocmi un Raport de selecție  final în 

care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, 

valoarea acestora și numele solicitanților. Vor fi evidențiate  proiectele declarate selectate în urma 

soluționării contestațiilor și care vor fi depuse la OJPDRP. 

GAL va publica Raportul de Selecție pe pagina proprie de web sau îl va afișa la sediul GAL-ului  și  la 

sediul  consiliilor județene și  sediile unităților  administrativ-teritoriale  ale localităților membre în 

GAL. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 

 

 Obiectivele Masurii 111 

 
Masura 111 – ”Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte” raspunde 

prioritatii nr. I a Planului de Dezvoltare Locala – Dezvoltarea economica a teritoriului si cresterea 

competitivitatii sectoarelor agricol si forestier, obiectivul 1 – Sprijinirea procesului de modernizare 

a sectoarelor agricol si forestier si imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole si 

forestiere si obiectivul 2 – Cresterea rentabilitatii economice a exploatatiilor agricole si forestiere 

prin modernizarea sectoarelor de procesare si comercializare a produselor agricole si silvice.  
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Masura 111 – „Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte” are ca 

obiectiv imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabila a 

terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de 

cunostinte innovative adresate persoanelor adulte care activeaza in aceste sectoare. 

 

    Obiectivele specifice ale masurii: 

 D

obandirea de informatii si cunostinte relevante cate sa permita gospodarirea durabila a 

terenurilor agricole si forestiere, cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, 

restructurarea si modernizarea in sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele 

agricole si forestiere, contribuind astfel la imbunatatirea conditiilor de viata si reducerea 

somajului in zonele rurale; 

 Imbunatatirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi 

implicate in activitati forestiere pentru practicarea unui management durabil al padurilor in 

vederea cresterii suprafetelor forestiere, prelucrarii lemnului si valorificarii eficiente a 

produselor padurii. 

 

  Beneficiarii Masurii 111 

 
Tipuri de beneficiari:  

 Beneficiarii directi, furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a 

cunostintelor, sunt entitati publice sau private care activeaza in domeniul formarii 

profesionale a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte care indeplinesc criteriile 

de eligibilitate si selectie. 

 Beneficiarii finali sunt personae adulte care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii 

(inclusiv proprietari de padure) si industriei agroalimentare. 

 

 Activitati eligibile 
Beneficiarul poate desfasura urmatoarele activitati eligibile: 

1. Oferirea de programe de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile agricol, silvic şi 

alimentar, ca de exemplu: 

a) Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena şi 

siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea 

plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultură în concordanţă 

cu standardele Uniunii Europene; 

b) Îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 

c) Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 

d) Pregătire tehnică (noi tehnologii informaţionale, introducerea de inovaţii, difuzarea rezultatelor 

cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.); 

e) Managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere; 

f) Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 

g) Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de producţie compatibile 

cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia mediului. 

 

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, 

expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de 

exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru acţiuni de schimb de experienţă etc. 

Lista acţiunilor prezentate la pct. 1 şi 2 nu este exhaustivă. 
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Email: galcolineleolteniei@yahoo.com, website:www.galcolineleolteniei.ro 

 Cheltuieli eligibile 

 
Pentru organizarea si desfasurarea programelor de pregatire si informare, difuzare de 

cunostinte sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli: 

a)  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 desfăşurarea acţiunilor de formare profesională; 

 Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 

 

      b)   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. 

 Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei  

bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al 

rentabilităţii. 

 IMPORTANT! TVA-ul este o cheltuială eligibilă din FEADR pentru persoana impozabilă 

(persoana fizică, grupul de persoane, instituţia publică, persoana juridică, precum şi orice entitate 

capabilă să desfăşoare o activitate economică), care îndeplineşte cumulativ condiţiile: 

- nu este înregistrată în scopuri de TVA (plătitor de TVA); 

- TVA-ul este nerecuperabil; 

- este suportat în mod real şi definitiv de către aceasta (nu recuperează TVA-ul de la bugetul de stat 

sau din alte surse).  

Nu este eligibil TVA-ul , cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi 

definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a 

din Regulamentul (CE) nr.1698/ 2005; 

 
 

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidul 

solicitantului în vigoare în momentul lansării apelului de selecție. 

 
ATENŢIE! Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru 

întocmirea proiectului, valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de valabilitate 

al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare și care se vor prezenta în copie sau în 

original, sunt: 
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 Anexa 1- Buget Indicativ si Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli eligibile  

 Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului; 

 Anexa 3 – Declarație pe Propria Răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării (după caz); 

 Anexa 4 – Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de 

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

 Anexa 5 – Documente care să demonstreze expertiza solicitantului de a implementa activitățiile 

proiectului (diplome, certificate, referințe, atestate de formator emise conform legislației 

naționale in vigoare, etc.); 

 Situatii financiare 

 Anexa 6 – Copia actului de identitate a reprezentantului legal. 

 

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit 

astfel de documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci trebuie să fie prezentată o 

declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare, sau a unei 

asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. 

 

 Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. 
 

 

Solicitanții trebuie să îndeplinească criteriile de conformitate și eligibilitate din ultima versiune a 

ghidului solicitantului aferent măsurii, emis de APDRP disponibil pe site-ul http://www.apdrp.ro , ghidul 

solicitantului pe măsura 41 și criteriile de selecție locale stabilite de Asociația GAL ”Colinele Olteniei” 

disponibile în format electronic pe site-ul propriu, www.galcolineleolteniei.ro  sau în format fizic la 

sediul GAL-ului din comuna Cotofenii din Dos. 

 

Cerințele  de  conformitate  constau în verificarea Cererii de finanţare: 

  dacă este corect completată conform indicațiilor din Ghidul solicitantului 

  dacă este prezentată atât în format tipărit, cât și în format electronic; 

  dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: 

un original și două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

 

Cerințele  de  eligibilitate  pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. 
 
 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 si au experienta in domeniu; 

 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; 

 dispun de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de formare sau 

de informare şi difuzare de cunoştinţe; 
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 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. 

 
 

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție a GAL (criterii de selecție, 

punctaj maxim pentru fiecare criteriu și punctaj minim pe care trebuie să-l obțină un 

proiect pentru a fi selectat) 
 
Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. În situaţia în care valoarea totală a  

proiectelor  eligibile  depuse  în  cadrul  unei  sesiuni,  se  situează peste valoarea  totală alocată 

acesteia, atunci proiectele prin care se solicită sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt 

supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor  

criterii  de  selecţie:  

 

 

Sistemul de punctare este următorul: 
 
Criterii de selectie locala: 

 
Nr. 

crt. 

 

              Criterii de selecție 
 

Punctaj 

 
 

 
1 

Furnizorul sa aiba experienta relevanta in sustinerea cursurilor de 

formare profesionala in domeniile agricol, industrie alimentara si 

silvicultura: ofertantul trebuie sa fi implementat cel putin 3 proiecte 

distincte de formare profesionala in domeniul agriculturii finalizate 

pana la data depunerii ofertei 

 
 

 
35 

 

 
 
 

2 

Asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de 

inchiriere etc.) echipamentelor, mijloacelor fixe si altor dotari 

considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii 

(computere portabile, videoproiector, flipchart, imprimanta) 

 

 

 
 
 

25 
 
 
 

 

 
   3 
 

 

3 

Asigurarea personalului calificat pentru indeplinirea contractului  
15 

 

 

30 
 

   4 
Furnizorul se obliga sa formeze cel putin o grupa de 10 persoane 10 

 
 
 
    5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 Sa prezinte programa de formare profesionala (teme generale de 

instruire:managementul firmei, agricultura ecologica, contabilitatea 

fermei, diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, standarde 

EU in domeniile mediu, sanatatea, bunastarea animalelor, igiena)  

 

 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

 TOTAL         100 
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Criterii de prioritizare pentru participanţii la activităţile de formare profesională în domeniul agricol: 

Aceste criterii sunt aplicate dacă numărul beneficiarilor finali identificaţi este mai mare decât cel 

prevazut inițial în Planul de Dezvoltare Locala al GAL Calafat aprobat. 

Următoarele criterii pot fi luate în considerare în funcţie de tematica instruirii: 

 să aibă vârsta de cel mult 40 de ani; 

 să fie fermier de semi-subzistenţă; 

 să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative recunoscute conform 

legislaţiei naţionale în vigoare; 

 să aibă un proiect de investiţii; 

 să aibă ferma amplasată într-o zonă defavorizată; 

 să aibă un nivel scăzut de educaţie. 

 

În domeniile forestier şi al industriei alimentare, participanţii la instruire vor fi selectaţi pe baza 

principiului „primul venit - primul servit”. 

 

Criterii de prioritizare pentru beneficiarii direcți 

Se va acorda prioritate furnizorilor de formare cu experienta specifica in dezvoltare rurala si mai 

ales in cadrul programului LEADER. 
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IMPORTANT!  Pentru  Masura  111  „Formare profesionala (training), informare si difuzare 

de cunostinte”   punctajul minim  este 25 de puncte. 

 

ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie 

atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a 

primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii. 
 
 

 Data și modul de anunțare a rezultatelor 
 

Toate proiectele selectate de către GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJPDRP 

pe raza căruia se va realiza proiectul. În cazul în care GAL acoperă localități din mai multe județe, 

iar investiția se realizează într-o localitate din județul mai puțin preponderent al teritoriului GAL, 

proiectul va fi depus la OJPDRP aferent județului unde se va implementa proiectul. 

 

Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și 

GAL-urile care au realizat selecția proiectelor, vor fi notificaţi în termen de 3 zile lucrătoare 

de către expertul OJPDRP-SVCF /CRPDRP-SEC/SVT-CPRDRP care a instrumentat 

cererea de finanţare respectivă, conform manualului de evaluare selectare, cu mențiunea că 

nu se va completa nici o informație referitoare la punctajul de selecție. 

 Raportul de evaluare (E  6.0L ), cu semnătura Directorului CRPDRP,  reprezintă  
documentul  în  baza  căruia  beneficiarul  va  fi  notificat  în  vederea  finanțării .  
 

Expertul SEC-CRPDRP întocmește și transmite beneficiarilor și GAL, din lista E6.1.L – Cereri de 

Finanțare eligibile, formularul de Notificarea beneficiarului privind semnarea contractului de 

finanțare, în funcție de tipul măsurii în care se încadrează proiectul eligibil, cu mențiunea că nu se 

vor înscrie informații referitoare la Raportul de selecție. Expertul SEC- CRPDRP poate solicita 

informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii contractului de finanțare. 
 

 
 

 Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații detaliate 
Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum şi 
investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi Ghidul solicitantului publicat pe pagina eb:  
www.galcolineleolteniei.ro. Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să consultaţi secţiunea 
Întrebări frecvente de pe pagina de internet a APDRP: www.apdrp.ro sau să formulaţi întrebări către 
GAL la adresa de e-mail:  galcolineleolteniei@yahoo.com. 
 

Asociaţia GAL „Colinele Olteniei” vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 9
00

 și 17
00

 

pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a finanţărilor prin Axa LEADER a 

PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea 

proiectelor. 

 

 

 

 

 

Asociația GAL „Colinele Olteniei” 

Str. Nicu Iovipale, nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, jud. Dolj 

Tel/fax: 0251/447.089 
 

http://www.apdrp.ro/
mailto:galcolineleolteniei@yahoo.com.

