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Asociatia Grupul de Actiune Locala "Lunca Mure~ului de Jos'; 
Apel de selectie Nr.2/2019 aferent Masurii 1.2 (1 C) L / 

"Transfer de cuno~tinte, formare ~i invatare continua" _/ 

Data lansarii apelului de selec\ie: 31 octombrie 2019 
Data limita de primire a proiectelor ~i locul unde se pot depune proiectele_: 

Data limita de primire a proiectelor: 04 decembrie 2019 
Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociatiei Grupul de Actiune 
Locala "Lunca Mure~ului de Jos", Ora~ Pecica, str. 2, nr. 132, de Luni 
pana Vineri, 'in intervalul orar 900 .. 1200 

Masura 1.2. (1 C) "Transfer de cuno~tin\e, formare ~i inva\are continua" 

Tipuri de beneficiari eligibili: 
entitatile sau organismele care vor asigura transferul de cuno~tinte 
~i/sau actiuni de informare 'in beneficiul persoanelor implicate 'in 

sectorul agricol. 
Beneficiari indirec\i: sunt reprezentati de beneficiarii masurilor M 2.1 ~i M 
2.2 la care se adauga potentiali beneficiarii activi 'in exploatatiile agricole 

din teritoriul GAL. 
Fonduri disponibile: 17.407 euro 
Sprijinul public nerambursabil este de 17.407 euro 
Modelul Cererii de finan\are pe care trebuie sa 'il foloseasca solicitantii, 'in 
format editabil este "Anexa 1 - Cerere de finantare 1.2 (1() GAL LMJ" ~i 
poate fi descarcata de pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro. 
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata 
cu depunerea proiectului, 'in conformitate cu cerintele fi~ei masurii din SDL 
~i cu Ghidul Solicitantului 'in vigoare la momentul lansarii apelului de 
selectie al masurii respective, sunt prevazute 'in Ghidul Solicitantului ~i pot 
fi descarcate de pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro. 
Cerin\ele de conformitate ~i eligibilitate pe care trebuie sa le 

indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 
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EG 1: Solicitantul se incadreaza in categoria de beneficiari eligibili (SRL, 
SA, lnstitutii Publice prestatoare de servicii de formare profesionala, 
Asocia\ii, Fundatii). 

Solicitantul trebuie sa se regaseasca 1n categoria de beneficiari eligibili 
mentiona\i 1n Fi~a masurii de servicii din Strategia de Dezvoltare Locala a 
GAL care a selectat proiectul. 
Verificarea este bazata pe informatiile mentionate 1n formularul de Cerere 
de finantare ~i din documentele anexate din care sa reiasa statutul juridic ~i 
obiectul de activitate al solicitantului. Se verifica documentele de 
1nfiintare/ certificare ale solicitantului, 1n functie de 1ncadrarea juridica a 
acestuia. 
In situatia 1n care GAL depune proiect 1n cadrul apelului de selectie lansat 
pentru o masura de interes public (ce vizeaza minoritati) pentru comunitate 
~i teritorul respectiv, expertul verifica daca GAL se 1ncadreaza 1n categoria 
de beneficiari eligibili pentru masura lansata 1n cadrul apelului de selectie, 
pentru care niciun alt solicitant nu ~i-a manifestat interesul 1n cadrul 
apelurilor de selectie anterioare. . ' 
Daca, 1n urma verificarii documentelor, reiese ca solicitantul se 1ncadreaza 
1ntr-una din categoriile de solicitanti eligibili pentru masura, expertul 
bifeaza casuta DA. in cazul 1n care solicitantul nu se 1ncadreaza 1ntr-una din 
categoriile eligibile pentru masura, expertul bifeaza casuta NU, motiveaza 
pozitia Lui 1n liniile prevazute 1n acest scop la rubrica Observatii, iar Cererea 
de finantare va fi declarata neeligibila. 
EG 2: Solicitantul este persoana juridica, constituita in conformitate cu 
legisla\ia in vigoare in Romania. 

Se verifica: 
- Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului 
Comertului valabil la data depunerii CF; 
- Pentru asociatii ~i fundatii: Extras din Registrul asociatiilor ~i fundatiilor 
a flat la gref a judecatoriei 1n a carei circumscriptie teritoriala 1~i are sediul, 
documentele statutare inclusiv actele aditionale ~i hotararile judecatore~ti 
de modificare, daca este cazul, Hotararea judecatoreasca de ,nfiintare; 
- Pentru institutii publice: document privind atestarea/ 1nfiintarea UAT ~i 
Certificatul de 1nregistrare fiscala. 
EG 3: Solicitantul are prevazut in obiectul de activitate, activitati 

specifice domeniului de formare profesionala. 

2 



Grupul de Actiune LocaUi Lunca Muretulul de Jos 
lnformain supllmentare la sedlul GAL: Adresa • ora, Peclca Jud.Arad 
str. 2, nr. 132, e-mall: plluncamuresululdeJostDvahoo.ro, tel: 0745-855 633 
www.galluncamuresululdeJos.ro 

Se verifica daca solicitantul are dreptul de a desfa~ura activitatile specifice 
mentionate 'in Cererea de finantare, conform Certificatului constatator ORC, 
actului constitutiv, statutului sau al oricarui document legal din care rezulta 
domeniul de activitate anexate la Cererea de finantare. 
EG 4: Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat. 

Se verifica punctul 4. 5 din cererea de finantare 'in care sunt descrise 
resursele umane implicate 'in proiect, cu precizarea activitatilor ce urmeaza 
a fi desfa~urate de fiecare expert propus. De asemenea, se verifica 'in 
anexele cererii de finantare acordul scris al fiecarui expert pentru 
participarea la activitatile proiectului pe toata durata ·de desfa~urare a 
proiectului ~i documentele care sa ateste expertiza expertilor de a 
implementa activitatile respective (cv-uri, diplome, certificate, referinte, 
atestare ca formator emisa conform legislatiei 'in vigoare etc.). Cerinta se 
verifica 'in functie de activitatile ce vor fi realizate conform Cererii de 
finantare. 
EG 5: Solicitantul dovede~te experienta anterioara relevanta in proiecte 

de formare profesionala. 

- Lista principalelor prestari de servicii; 
- Documente suport pentru contractele mentionate 'in lista, care 

probeaza experienta solicitata. 
EG 6: Solicitantul dispune de capacitate tehnica ~i financiara necesare 

derularii activitatilor specifice de formare profesionala. 

Se verifica daca din Declaratia pe propria raspundere reiese ca solicitantul 
se angajeaza sa asigure capacitatea tehnica ~i financiara. 

Pentru verificarea capacitatii financiare vor fi analizate situatiile financiare 
pentru solicitant 'inregistrate la Administratia Financiara - bilant -
formularele 10 ~i 20 pentru anii ultimii trei ani fiscali. Se verifica faptul ca 
media cifrei de afaceri/ veniturilor pentru anii n, n-1 ~i n-2 (unde este 
cazul) este eel putin 50% din valoarea finantarii 'in cazul 'in care aplica 
individual sau 50% din valoarea activitatilor asumate de acesta prin Acordul 
de parteneriat 'in cazul 'in care aplica 'in parteneriat. 

In situatia in care o entitate juridica, 'in calitate de solicitant sau partener 
'in mai multe proiecte este selectata pentru implementarea mai multor 
proiecte, la nivelul AFIR va fi realizata o verificare a capacitatii financiare 
necesare implementarii tuturor proiectelor. 

Astfel, pentru 'incheierea contractelor de finantare, media cifrei de afaceri/ 
veniturile pent ru anii n, n-1, n-2 trebuie sa fie eel putin egala cu eel putin 
50% din valoarea cumulata a activitatilor asumate de acesta prin toate 
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acordurile de parteneriat semnate, 'in cazul 'in care aplica 'in parteneriat. 
Verificarea va lua 'in calcul inclusiv toate proiectele contractate, aflate 'in 
derulare la momentul contractarii. 

Verificarea aferenta capacitatii financiare nu se aplica 'in cazul 'in care 
solicitantul este o persoana juridica de drept public. In cazul acestora, 
capacitatea financiara va fi dovedita ulterior semnarii contractului, 
respectiv pana la prima cerere de plata care contine cheltuieli aferente 
persoanei juridice de drept public, 'in conformitate cu prevederile specifice 
planificarii bugetare aplicabile entitatilor publice. 

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

Expertul verifica documentul ata~at la Cererea de finantare, respectiv 
certificatul constatator emis pe numele solicitantului 'in conformitate cu 
prevederile legislatiei nationale 'in vigoare, semnat ~i ~tampilat de catre 
autoritatea emitenta, emis cu eel mult o luna 'inaintea depunerii Cererii de 
finantare, din care rezulta ca acesta nu se afla 'in proces de lichidare sau 
faliment. 

Nu se verifica 'in cazul solicitantilor 'infiintati 'in baza OG nr. 26/2000 ~i al 
entitatilor publice. 

EG 8: Solicitantul ~i-a indepUnit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor 
~i contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat. 
Se verifica: 
-Certificatul de atestare fiscala privind lipsa datoriilor la bugetul consolidat 
~i bugetele locale. 

Actiunile care vor fi intreprinse in cadrul Masurii 1.2. (1C): 
a. Actiuni de instruire profesionala ~i dobandire competente 
- Cursuri de instruire, workshop-uri ~i 'indrumare profesionala: sesiuni 
specifice pentru a atinge obiectivele concrete de instruire pentru grupurile 
tinta; 
b. Proiecte demonstrative / actiuni de informare 
- Proiecte I activitati demonstrative: sesiuni practice pentru a ilustra 
tehnologia, utilizarea unei echipament nou sau 'imbunatatit semnificativ, 
metode noi de protectie a recoltei sau o tehnica specifica de productie. 
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Metodologia de verificare este disponibila pe site-ul 
www.galluncamuresuluidejos.ro in cadrul Manualului · de procedura al 
Grupului de Actiune Locala "Lunca Mure~ului de Jos" V04. 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al Grupului de 
Actiune Locala "Lunca Mure~ului de Jos", selec\ia proiectelor se face 
aplicand regula de dublu "cvorum", respect iv pentru validarea voturilor, 
este necesar ca in momentul selec\iei sa fie prezen\i eel pu\in 50% din 
membri Comitetului de Selec\ie, din care, peste 50% sa fie din mediul privat 
~i societate civila, organiza\iile din mediul urban reprezentand mai putin de 
25%. Pentru transparen\a procesului de selec\ie a proiectelor, la aceste 
selec\ii va lua parte responsabilul CDRJ cu monitorizarea GAL-ului respectiv 
~i coordonatorul/un consilier desemnat de coordonator. 
Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru 
selectarea unui proiect ~i criteriile de _ departajare ale proiectelor cu 
acela~i punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora. 

Ml~l~ ~~•:;.,,.~B:it~Ii.th"mK"!:-"i/~1 i"ltt1:"1 t.{~ Yt ;=- . \~~.:~ ;· · .. 7_·:· : .. :'.:; {{\·. ·,{;:t~kr~tiff:-~-::<-:;t.-> .. :· . ·. ;_ 
· ! ::.- '° •~J.. .. .. ,, .,;•· .. ,,,., .. • ,.,.~.\ i o,.t-·';:•;.,,r.~ -·~·r .•. ~-;,,,.,._. 

Criteriul nivelului ca itativ ~i tehnic cu privire la 
Maxim 

1. curricula cursului, experienta ~i/sau calificarea 
30 

trainerilor 

Acoperirea integrala a tematicilor de curs de catre acelasi 
formator 

10 
1. 1. 

Acoperirea integrala a tematicilor de curs de catre 2 
formatori 

5 

1.2. 
Cuprinde in curicula mai mult de o vizita in teren 10 

Cuprinde in curicula o singura vizita in teren 5 

1. 3. 
Numar de activitati de formare ca referinte* in CV-ul 

10 
formatorului >5 
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Formatori cu numar de referinte* 1ntre 1-5 5 

'1n cazut ofertelor formulate de mai mutt de un formator se va tua in considerare numiirul 

eel mai mare de referinte 

2. 
Critenul fmplementarii eficiente ~i accelerate a 

proiectului 
Se vor acorda 20 puncte pentru proiectele care pro pun o durata a 

Maxim 

20 

20 
implementarii de maxim 6 !uni 

2.1. I I I 
Se vor acorda 15 puncte pentru proiectele care propun o durata a 

3 

3.1 

4 

4.1 

5. 

implementarii de maxim 12 luni. 

Criteriul parteneriatului cu asociatii reprezentative la 

nivel national ~i institutii de fnvatamant ~i/sau institutii 
de cercetare dezvoltare, fn cadrul lansarii propunerilor 

de proiecte 
Solicitantul a depus un parteneriat care include o Universitate de 

~iinte agricole 

Solicitantul a depus un parteneriat care include: institute de 

cercetare, Universitati de alte profile, alte institutii 

Criteriul tematic;ii si al grupului tinta 
Grupul tinta este format din eel putin SO de participanti. 

Criteriul eficientei utilizarii fondurilor 

5.1 I Proiectul propune utlilizarea eficienta a fondurilor. 

15 

20 

20 

10 

15 

15 

M~im 

15 
15 

Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este de 

30 pct. 

1. Criteriul nivelului calitativ ~i tehnic cu privire la curricula cursului, 

experienta ~i/sau calificarea trainerilor 
Se verifica cap. 4.4 ~i cap. 4.5 din CF, curricula cursurilor, CV-urile ~i 

diplomele expe~iilor. Se vor puncta acele proiecte care propun o abordare 

integrata a componentelor teoretice ~i practice ale cursurilor care ~i care 

dispun de trainer cu experienta ~i/sau calificare corelafcu tematicile 
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abodate prin proiect. Se verifica cap 4.4 din CF cuprinderea 1n curicula mai 

mult de o vizita 1n teren. 

Se verifica cap. 4.5 din CF ~i documentele ata~ate la acesta privind numar 

de activitati de formare ca referinta 1n CV-ul formatorului. in cazul 1n care 

se constata 1ndeplinirea acestui criteriu, proiectul va primi maxim 30 de 
puncte. 

2. Criteriul implementarii eficiente ~i accelerate a proiectului 
Se verifica sectiunea 4.8 din CF. Se vor acorda 20 puncte pentru proiectele 

care propun o durata a implementarii de maxim 12 luni. 

Se vor acorda 15 puncte pentru proiectele care propun o durata a 
implementarii de maxim 18 luni. 

3. Criteriul parteneriatului cu asocia\ii reprezentative la nivel national ~i 
institu\ii de inva\amant ~i/sau institu\ii de cercetare dezvoltare, in 

cadrul lansarii propunerilor de proiecte 
Se va acorda 20 puncte pentru proiectul depus 1n parteneriat care include o 
Universitate de ~tiinte agricole. 

Se va acorda 10 punte pentru proiectul depus 1n parteneriat care include 

institute de cercetare, Universita\i de alte profile, alte institutii. 
Se verifica Anexa 4 Acord de parteneriat. 

4. Criteriul tematicii si al grupului \inta 

Se verifica capitolul 4.4 corelat cu capitolul 4. 7 ~i sectiunea F a CF, 

respectiv lndicatorul de monitorizare " Numarul total al participantilor 

instruiti". daca grupul tinta este format din eel putin 50 persoane, proiectul 
va primi 15 puncte. 

5. Criteriul eficien\ei utilizarii fondurilor 

Se verifica cap 4. 7 Bugetul lndicativ Anexa 1 la CF. Daca valoarea capitolului 

II este maxim 50% din valoarea publica eligibila a proiectului, se considera 
criteriul 1ndeplinit. 
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Criteriile de departajare: 

- Criteriul 1 Pentru proiecte cu punctaje egale departajarea va viza 

experienta profesionala anterioara a formatorului: vor fi selectate cu 

prioritate proiectele care propun ca formator o persoana cu experienta 
universitara anterioara. 

- Criteriul 2 de departajare va viza experienta profesionala anterioara a 

formatorului 1n LEADER. 

Metodologia de verificare este disponibila pe site-ul 

www.galluncamuresuluidejos.ro 1n cadrul Manualului de procedura al 

Grupului de Actiune Locala "Lunca Mure~ului de Jos" V04. 
Data ~i modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie 
Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice 1n termen de maxim 

60 de zile de la 1nchiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului 

de selectie pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro. 
Datele de contact ale Asociatiei Grupul de Actiune Locala "Lunca 

Mure~ului de Jos", unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Ora~ 
Pecica, str. 2, nr. 132, tel: 0733-059 283, www.galluncamuresuluidejos.ro . 

lnformatii suplimentare privind accesarea ~i derularea Masurii 1.2. (1 C) din 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Asociatiei Grupul de 

Actiune Locala "Lunca Mure~ului de Jos" sunt cuprinse 1n " GHIDUL 

SOLICITANTULUI" - publicate pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro. 
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