
 

1 | P a g e  
Adresa: Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu Serban Voevod nr. 258, judetul Prahova 
E-mail: manager@gal-plaiurile-ramidavei.ro 
Tel.: 0721 377 775 
 

APEL DE SELECTIE NR. 1/2021 

M1/1A - FURNIZAREA DE SERVICII DE INFORMARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ DE CALITATE PENTRU 

PERSOANELE ACTIVE DIN SECTOARELE AGRICOLE PRIORITARE DIN TERITORIUL GAL „PLAIURILE 

RAMIDAVEI” 

- VERSIUNE DETALIATA- 

 

Măsura lansata 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Plaiurile Ramidavei” anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte 

pentru masura M1/1A - FURNIZAREA DE SERVICII DE INFORMARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ DE 

CALITATE PENTRU PERSOANELE ACTIVE DIN SECTOARELE AGRICOLE PRIORITARE DIN TERITORIUL GAL 

„PLAIURILE RAMIDAVEI”. 

Data lansării apelului de selecție 

Proiectele se vor depune începând cu data de 10 iunie 2021, ora 08.00. 

Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pana la data de 10 iulie 2021, ora 16.00. 

Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Plaiurile Ramidavei”, din Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu 

Serban Voevod nr. 258, judetul Prahova, în intervalul orar 08.00 - 16.00. 

Fondul disponibil pentru măsură 

Fondul disponibil alocat: 63.491,53 Euro 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi de maxim 25.000 Euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului. 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă) 

Modelul de cerere de finantare pentru masura M1/1A, pe care trebuie sa il foloseasca solicitantii se 

regaseste publicat in format editabil pe site-ul GAL „PLAIURILE RAMIDAVEI”, GAL http://gal-plaiurile-

ramidavei.ro , sectiunea MASURI DE FINANTARE. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului sunt: 

Nr. crt. Lista documentelor 

1. 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, 

elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul 

proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai 

beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, 

pentru aceleași tipuri de servicii. 

http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/
http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/
admin
Ştampilă nouă
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2. 
Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării 

altor programe de finanțare nerambursabilă1 

3. 

Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, 

diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare 

etc.) 

4. 

Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul 

solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 

Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.) 

5. 

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 

prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al 

performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de 

vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile 

de calificare, verificabile de către experții evaluatori. 

6. 

Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că 

solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și 

fundații. 

7. Copia actului de identitate a reprezentantului legal 

8. Anexa 3 –  Declaraţia pe propria răspundere privind asigurarea capacității tehnice și financiare  

9. Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere privind raportarea la GAL 

10. Anexa 5 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

11. Alte documente justificative, după caz 

 

                                                           
1
 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, 

numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate 
etc.). 
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Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare 

a acestora 

Cerintele de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a 

acestora sunt mentionate in ghidul solicitantului aferente masurii M1/1A, la Capitolul 5 - Conditii minime 

obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

EG1 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

EG2 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare 

profesională; 

EG3 Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor specifice de 

formare angajându-se în acest sens printr-o declaraţie pe propria răspundere; 

EG4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 

EG5 Solicitantul sau personalul cooptat dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare 

profesională prin minim 2 contracte; 

EG6 Experţii formatori să fi participat în ultimii 5 ani la cel puţin o formă de instruire în domeniul cursului; 

EG7 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate 

pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului; 

EG8 Grupul țintă respectă condițiile de eligibilitate și este format din persoane care își desfășoară 

activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL; 

EG9 Activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și cel puțin puțin condițiile generale de 

eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, 

precum și legislația națională specifică. 

Pentru transparenta procesului de evaluare a proiectelor, pe pagina de internet a GAL „PLAIURILE 

RAMIDAVEI”, http://gal-plaiurile-ramidavei.ro, se regaseste publicata fisa de verificare E1.2LG Fișa de 

verificare a criteriilor de eligibilitate, insotita de metodologia de verificare aferenta. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este disponibila pe pagina de internet a GAL 

„PLAIURILE RAMIDAVEI”, http://gal-plaiurile-ramidavei.ro, sectiunea APELURI DE SELECTIE. 

 

http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/
http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/
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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 

CS 1 

Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul 

de experți, experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea 

proiectului etc.) 

Majoritatea experților implicați au: 

Maxim 20 

a. Peste 5 ani experienta 20 

b. Între 3-5 ani experienta 15 

c. Între 1-3 ani experienta 10 

Metodologie de verificare: Se prezintă lista de experți inclusiv lista de experți 

pe termen mediu si scurt, aceasta este adecvată, din punct de vedere al 

experienței, calificărilor, competentelor 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. 

Documente de verificat: Cererea de finanțare; Documente care să ateste 

expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, 

certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale 

în vigoare etc.). 

 

CS 2 

Tematica: atinge priorităţile de dezvoltare rurală la care contribuie acesta 

măsură, este adaptată la nevoile grupului țintă identificat 

Metodologie de verificare: Criteriul va fi punctat dacă solicitantul se angajează 

să adapteze tematica cursului la specificul local teritoriului GAL Plaiurile 

Ramidavei, respectiv prin utilizarea exemplelor locale de bună practică (minim 

1 exemplu de bună practică din teritoriul GAL Plaiurile Ramidavei) și/sau 

implicarea fermierilor și/sau întreprinzătorilor locali în promovarea bunelor 

practici (minim 1 activitate practică de promovare a bunelor practici 

identificate). Se verifică justificările prezentate de solicitant în cererea de 

finanțare, subcapitolul 4.4.  

Documente de verificat: Cererea de finanțare; Suportul de curs (la ultima 

tranșă de plată). 

20 

CS 3 

Proiecte in cadrul carora furnizorul de formare profesională deține 

experiență în proiecte implementate în mediul rural şi în relaționarea cu 

agricultorii şi silvicultorii 

Metodologie de verificare: Se acordă punctaj, dacă solicitantul face dovada ca 

20 
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a implementat cel putin 1 proiect în mediul rural şi în relaționarea cu 

agricultorii şi silvicultorii. 

Documente de verificat: Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 

nerambursabilă si Documente justificative pentru proiectele de servicii 

finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 

nerambursabilă. 

CS 4 

Proiecte ce promovează preluarea de metode moderne şi inovative în 

practica agricolă şi silvică 

Metodologie de verificare: Se acordă punctaj, dacă solicitantul se angajează să 

includă în curricula cursului, un modul/capitol în care vor fi prezentate 

elemente inovatoare care să favorizeze transferul de practici noi, accesul la 

tehnologii inovatoare și importanța utilizării de echipamente și utilaje 

moderne specifice tematicii cursului, conform fișei Măsurii M1/1A. Se verifică 

justificările privind caracterul inovator al acțiunilor de formare propuse 

prezentate de solicitant în cererea de finanțare, subcapitolul 4.4.  

Documente de verificat: Cererea de finanțare; Suportul de curs la ultima 

tranșă. 

20 

CS 5 

Proiecte ce promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi 

aspecte legate de protecţia mediului 

Metodologie de verificare: Criteriul va fi punctat dacă solicitantul se angajează 

că va include în cadrul curriculei de curs un modul/capitol în care vor fi 

prezentate practici ce contribuire la o mai bună protejare a mediului și 

adaptare la schimbările climatice respectiv: înţelegerea şi asumarea de către 

fermieri a angajamentelor privind protecţia mediului, inclusiv protejarea 

biodiversității, precum şi a acţiunilor de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice și de reducere a concentrației de GES din atmosferă, etc. Se verifică 

justificările prezentate de solicitant în cererea de finanțare, subcapitolul 4.4.  

Documente de verificat: Cererea de finanțare; Suportul de curs (la ultima 

tranșă de plată). 

20 

 TOTAL 100 

 

Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte și reprezintă 

pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție, în cadrul alocarii 

disponibile pentru selecție.  

În situația în care vor exista proiecte cu punctaj egal, departajarea se va realiza astfel:  
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- Criteriul de departajare 1: Proiecte ce promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi 

aspecte legate de protecţia mediului 

- Criteriul de departajare 2: Proiecte ce promovează preluarea de metode moderne şi inovative în 

practica agricolă şi silvică 

- Criteriul de departajare 3: Dimensiunea grupului tinta, proiectele cu cel mai mare numar de 

participati vor avea prioritate. 

În situaţia în care şi în urma realizării acestei departajări, se menţine egalitatea, criteriul de selecție pentru 

proiectele cu acelaşi puntaj este în ordinea depunerii proiectelor, avand prioritate primele proiecte depuse.  

De asemenea, pentru transparenta procesului de evaluare a proiectelor, pe pagina web a GAL „Plaiurile 

Ramidavei”, http://gal-plaiurile-ramidavei.ro, Sectiunea Masuri de finantare, se regaseste publicata fisa  

E1.3LG Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia aferenta. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție) 

Evaluarea proiectelor trebuie sa se realize si finalizeze in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la 

inchiderea apelului de selectie de proiecte. 

In termen de maxim 5 zile lucratoare de la finalizarea evaluarii proiectelor, la nivelul GAL se elaborează și se 

publică Raportul de evaluare al proiectelor, care include proiectele eligibile, proiectele neeligibile și 

proiectele retrase. 

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie şi după caz, a celei de departajare, Comitetul de Selecţie a 

Proiectelor va emite un Raport de Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele 

eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie 

Raportul de selectie intermediar se intocmeste si se publica la sediul GAL si pe pagina web a GAL in maxim 

15 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare. 

Raportul de Selecţie intermediar va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selecţie 

reprezentanti legali sau alte persoane mandatate in acest sens de catre respectivele entitati juridice, in 

conformitate cu prevederile statutare), specificandu‐se apartenenta la mediul privat sau public si de catre 

reprezentantul legal/presedintele GAL.  

In baza Raportului de Selectie Intermediar, GAL va transmite o notificare beneficiarului cu privire la 

rezultatul procesului de evaluare si selectiei. Notificările vor fi transmise de GAL  prin 

fax/posta/email/personal, cu confirmare de primire din partea solicitanţilor. Notificarile cu privire la 

rezultatul procesului de evaluare si selectiei vor fi transmise solicitantilor in maxim 3 zile lucratoare de 

publicarea raportului de selectie. 

Solicitanții ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și neselectate, pot 

depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii (confirmarii) notificării. 

http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/
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Termenul de evaluare a tuturor contestaţiilor depuse este de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea 

contestaţiei/înregistrarea ei la GAL şi include notificarea solicitantului.  

În urma soluţionării eventualelor contestaţii, Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va elabora un Raport 

de Contestaţii iar GAL-ul va notifica solicitanții în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia. 

În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a Raportului de contestaţii, 

Comitetului de Selecţie a Proiectelor se reuneşte şi validează Raportul de Selecţie Final. 

În cazul în care după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul 

intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de selecție în vederea aprobării unui Raport de selecție 

final (aprobare prin procedură scrisă sau prin teleconferință/videoconferință) sau GAL poate emite o Notă 

asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în 

care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea 

tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind 

Raport final de selecție la data semnării Note. 

În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecţie Final, GAL va notifica solicitanţii 

asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie, cu excepţia solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca 

urmare a aprobării raportului de selecţie intermediar 

In cazul in care toate proiectele depuse sunt eligibile sau daca valoarea publică totală a proiectelor eligibile 

care au îndeplinit punctajul minim, se situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni 

de depunere, se va realiza direct Raportul de Selecţie Final, nemaifiind necesara realizarea Raportului de 

Selecţie Intermediar. 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 08.00-16.00, la sediul GAL 

„Plaiurile Ramidavei” din Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu Serban Voevod nr. 258, judetul 

Prahova sau prin telefon 0724 547 533 sau e-mail: info@gal-plaiurile-ramidavei.ro. 

Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților) 

Durata de execuţie a contractului nu poate depași 31.12.2023 iar termenul de depunere al ultimei cereri 

de plata nu poate depasi data de 30.09.2023. 

Odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declaratiei pe propria raspundere, beneficiarul isi ia 

angajamentul, ca: 

 va informa GAL cu privire la sumele autorizate si rambursate in cadrul proiectului, pentru toate 

cererile de plata aferente proiectului, dupa primirea de la AFIR a Notificarii cu privire la confirmarea 

plații, in termen de maximum 5 zile. 

 va furniza Asociatiei Grupul de Actiune Locala „PLAIURILE RAMIDAVEI” orice document sau 

informatie in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti 

proiectului. 
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