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APEL DE SELECȚIE MĂSURA 1.2 (1C) 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos” 
Aple de selecție Nr. 1 aferent Măsurii 1.2 (1C)  

“Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă” 
 
 
 

Data lansării apelului de selecție: 20 iulie 2018  

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 

ü Data limită de primire a proiectelor: 20 Octombrie 2018  

ü Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociației Grupul de Acțiune 

Locală “Lunca Mureșului de Jos”, Oraș Pecica, str. 2, nr. 132, de Luni 

până Vineri, în intervalul orar 900-1200  

Măsura 1.2. (1C) “Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă” 

Tipuri de beneficiari eligibili: 

ü entităţile sau organismele care vor asigura transferul de cunoştinţe 

şi/sau acţiuni de informare în beneficiul persoanelor implicate în 

sectoarele agricol. 

Beneficiari indirecți: sunt reprezentați de beneficiarii măsurilor M 2.1 și M 

2.2 la care se adaugă beneficiarii potențiali activi în exploatațiile agricole 

din teritoriul GAL. 

Fonduri disponibile: 17.407 euro 

Sprijinul public nerambursabil este de 17.407 euro  

Modelul Cererii de finanțare pe care trebuie să îl folosească solicitanții, în 

format editabil este "Anexa 1 - Cerere de finantare 1.2 (1C) GAL LMJ" și 

poate fi descarcat de pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată 

cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL 

și cu Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de 

selecție a măsurii respective, sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului și pot fi 

descărcate de pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro. 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le 

îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora 
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EG 1: Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili (SRL, 

SA, Institutii Publice prestatoare de servicii de formare profesionale, 

Asociații, Fundatii). 

EG 2: Solicitantul este perosană juridică, constituită în conformitate cu 

legislația în vigoare în România. 

EG 3: Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate 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 necesare 

derulării activităţilor specifice de formare profesională. 

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

EG 8: Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor 

și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat. 

 

Acțiunile care vor fi întreprinse în cadrul Măsurii 1.2. (1C): 

a. Acţiuni de instruire profesională şi dobândire competenţe  

- Cursuri de instruire, workshop-uri şi îndrumare profesională: sesiuni 

specifice pentru a atinge obiectivele concrete de instruire pentru grupurile 

ţintă; 

b. Proiecte demonstrative / acţiuni de informare  

- Proiecte / activităţi demonstrative: sesiuni practice pentru a ilustra 

tehnologia, utilizarea unei echipament nou sau îmbunătăţit semnificativ, 

metode noi de protecţie a recoltei sau o tehnică specifică de producţie. 

 

Metodologia de verificare este disponibilă pe site-ul 

www.galluncamuresuluidejos.ro în cadrul Manualului de procedură al 

Grupului de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos” V02. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Grupului de 

Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos” 
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Selecția proiectelor se face aplicând regula de dublu “cvorum”, respectiv 

pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie 

prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 

50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul 

urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de 

selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de 

Dezvoltare Rurală Județeană. 

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. 

 

Nr.

Crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

1. 

Criteriul nivelului calitativ și tehnic cu privire la 

curricula cursului, experiența și/sau calificarea 

trainerilor 

Maxim 

30 

1.1. 

Acoperirea integrala a tematicilor de curs de catre acelasi 

formator 
10 

Acoperirea integrala a tematicilor de curs de catre 2 

formatori 
5 

1.2. 
Cuprinderea în curiculă mai mult de o vizită în teren 10 

Cuprinderea in curicula o singura vizita in teren 5 

1.3. 

Număr de activități de formare ca referințe* în CV-ul 

formatorului >5 
10 

Formatori cu număr de referințe* între 1-5 5 

*în cazul ofertelor formulate de mai mult de un formator se va lua în considerare numărul 

cel mai mare de referințe 

2. 
Criteriul implementării eficiente și accelerate a 

proiectului 

Maxim 

20 
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2.1. 

Durata propusă pentru domeniului de formare 

profesională/modul de formare/temă este de 24 ore 
20 

Durata propusă pentru domeniului de formare 

profesională/modul de formare/temă este mai mare de 24 

ore 

15 

3 

Criteriul parteneriatului cu asociații reprezentative la 

nivel național și instituții de învățământ și/sau instituții 

de cercetare dezvoltare, în cadrul lansării propunerilor 

de proiecte 

20 

3.1 

Solicitantul este un parteneriat care include o Universitate 

de științe agricole 
20 

Solicitantul este un parteneriat care include: institute de 

cercetare, Universități de alte profile, alte instituții 
10 

4 Criteriul tematicii si al grupului țintă 15 

4.1 
Tematică adaptată specific grupului țintă și teritoriului 15 

Tematică adaptată general grupului țintă sau teritoriului 5 

5. 
Criteriul eficienței utilizării fondurilor Maxim 

15 

5.1 

Cost unitar/zi/beneficiar indirect mai mic decât costul 

standard 
15 

Cost unitar/zi/beneficiar indirecti egal sau mai mare decât 

costul standard 
10 

 

Criteriile de departajare: 

- Criteriul 1 Pentru proiecte cu punctaje egale departajarea va viza 

experiența profesională anterioară a formatorului: vor fi selectate cu 

prioritate proiectele care propun ca formator o persoană cu experiență 

universitara anterioară. 

- Criteriul 2 de departajare va viza experienta profesională anterioară a 

formatorului în LEADER.  
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Metodologia de verificare este disponibilă pe site-ul 

www.galluncamuresuluidejos.ro în cadrul Manualului de procedură al 

Grupului de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos” V03. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție  

Rezultatele procesului de selecție vor fi făcute publice în termen de maxim 

60 de zile de la închiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului 

de selecție pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro. 

Datele de contact ale Asociației Grupul de Acțiune Locală “Lunca 

Mureșului de Jos”, unde solicitanții pot obține informații detaliate: Oraș 

Pecica, str. 2, nr. 132, tel: 0733-059 283, www.galluncamuresuluidejos.ro . 

Informații suplimentare privind accesarea și derularea Măsurii 1.2. (1C) din 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Asociației Grupul de 

Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos” sunt cuprinse în “ GHIDUL 

SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro.  

 


