
    

ASOCIAŢIA  GRUPUL  DE  ACŢIUNE  LOCALĂ  ŞTEFAN  CEL  MARE 
CUI  27675220;  Nr.  de la  Registrul  Asociaţiilor şi  Fundaţiilor:  228 / A / 02.11.2010 

Sediu social:  jud.  Iaşi,  comuna  Aroneanu,  sat  Aroneanu;  Tel.: 0729.356.262, 0740.140.704;  
Fax: 0332.818.401; web: www.galstefancelmare.ro; email: contact@galstefancelmare.ro 

 

 

 

FIŞA MĂSURII DE FINANŢARE 

41.111  Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare 

41.111  Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe 

Valoarea minimă nerambursabilă finanţată / proiect: 5.000 euro  

Valoarea maxima nerambursabilă finanţată / proiect: 30.000 euro  

Finanţare nerambursabilă (FEADR şi contribuţia naţională):  
contribuţia Guvernului României – 20% 

contribuţia Uniunii Europene – 80% 

Sprijinul public acordat în cadrul acestei masuri este de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile 

Contribuţie proprie: 0%  

Buget disponibil prezentul apel: 150.000 euro 

Număr estimativ proiecte: 5 

Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro. 

Solicitanţi eligibili: 
Persoane juridice constituite conform legislaţiei în vigoare în România care au prevăzut în obiectul lor 

de activitate formarea profesionala sau informarea şi difuzarea de cunoştinţe: 

 Entităţi publice:  

 Instituţii de învăţământ: licee, colegii sau universităţi de profil agricol, silvic sau 

alimentar,  

 Entităţi private  

- persoane juridice, care au competenţă în domeniul agricol, silvic sau alimentar, conformă cu 

obiectul măsurii 

-ONG-uri care au în obiectul de activitate /statutul propriu derularea de activităţi in domeniul 

informării, educării, formării adulţilor.  

 

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 inovative 
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adresate persoanelor adulte care activeaza in sectoarele mentionate. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Necesitatea activitatilor de formare profesionala apare, in zona STEFAN CEL MARE, in contextul 

legat de cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura si 

silvicultura, de restructurarea si modernizarea sectoarelor agricol si forestier, a sectoarelor de 

procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, de incurajarea afacerilor orientate 

spre piata, a cerintelor pentru o gama larga de aptitudini economice si de management cat si de 

indeplinirea obiectivului gestionarii durabile a terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de 

tehnologii si practici prietenoase mediului si de utilizare a energiei regenerabile. 

Masura sprijina: 

 

1. Programe de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare si specializare), cu 

perioade diferentiate de pregatire, in functie de tematica cursului, grupul tinta si nivelul existent de 

pregatire al solicitantilor de formare profesionala in vederea imbunatatirii si perfectionarii 

cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice in domeniul agricol, forestier si agro-

alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, 

cunoasterea si respectarea conditiilor de eco-conditionalitate etc. 

 2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de 

aplicare a masurilor pentru dezvoltare rurala. Actiunile prevazute a se efectua prin aceasta masura au 

un caracter colectiv si nu individual. 

 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv 

proprietari de padure) si industriei agro-alimentare. 

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 de 

selectie. 

Evaluarea numarului: 5 beneficiari directi 

                                   150 beneficiari finali 

Activităţi eligibile: 
1. Oferirea de programele de formare profesionala care cuprind actiuni din domeniile managementului 

agricol, silvic si alimentar, ca de exemplu:  

a) Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, igiena si 

siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea animalelor si sanatatea plantelor, 

siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor in agricultura in concordanta cu 

standardele Uniunii Europene;  

b) Imbunatatirea si incurajarea afacerilor 
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c) Imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului;  

d) Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor 

cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.); 

e) Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere; 

f) Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar;  

g) Insusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie compatibile 

cu intretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia mediului.  

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri, 

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

exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau pentru actiuni de schimb de experienta etc.  

Alte tipuri de actiuni eligibile  

1. Initierea de programe de educatie vocationala pentru tineri dornici sa-si dezvolte abilitatile in 

diverse domenii interdisciplinare  

2. Programe de instruire practica orientate catre membrii grupului de actiune locala STEFAN CEL 

MARE si catre echipa sa tehnica. Pentru implementarea acestei actiuni, se pot avea in vedere, de 

asemenea, si forme de instruire practica caror scop este reprezentat de asimilarea de noi cunostinte prin 

puterea exemplului, cu privire la proiecte realizate in alte zone, fie la nivel national, fie la nivel 

international.  

3. Actiuni de orientare pentru sprijinirea potentialilor agenti economici cu scopul consolidarea 

initiativei antreprenoriale in cadrul unor noi activitati care sa diminueze dependenta de agricultura: 

agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor traditionale, etc.  

4. Actiuni de orientare pentru infiintarea de microintrepreinderi care au ca scop dezvoltarea 

activitatilor de transformare /comercializare a produselor traditionale cu o valoare adaugata.  

5.Actiuni pentru introducerea noilor tehnologii in activitati non -agricole:Npepiniera de idei din partea 

tinerilor.  

6. Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor 

traditionale si, asadar, extinderea canalelor de distributie. 

7. Actiuni de formare a tinerilor pentru pastrarea identitatii teritoriului prin cunoasterea activitatilor 

traditionale si a modalitatilor de promovare. 

8. Proiecte de formare pentru realizarea si marcarea unor rute turistice de interes pentru teritoriu: de 

exemplu zone piscicole, zone agorturistice  

9. Actiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca 

teritoriale (meniuni si degustari, seminarii practice, etc)  

10. Actiuni de formare pentru e-commerce in vederea accesului la un nou canal de distributie si la 

penetrarea unor piete noi; reevaluarea nisei de piata. 11. Actiuni de formare pentru realizarea de 

campanii de comunicare si difuziune a programului in teritoriu. 

12. Programe pentru sustinerea serviciilor de calitate in agroturism in concordanta cu politica de 

protejare a mediului inconjurator. 
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Masura 41.111  Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe 

Nr. 

crt. 
Criterii de selecţie aferente Măsurii 111 Punctaj 

1. 

Relevanţa proiectului faţă de strategia de dezvoltare a teritoriului  GAL/Asociaţia 

Grupul de Acţiune Locală Stefan cel Mare 
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie, inclusiv 

argumentarea clară a acestei contribuţii; prezentarea clară a contribuţiei proiectului la 

realizarea obiectivelor măsurii 111 

10 

2 

Valoarea adăugată a proiectului  

Proiectul propune noi modalităţi/soluţii personalizate pentru a răspunde nevoilor 

identificate ale grupului ţintă, sau noi modalităţi de utilizare a instrumentelor existente; 

proiectul demonstrează cum contribuie la susţinerea dezvoltării teritoriului 

GAL/Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Stefan cel Mare  

 

10 

 

 

3. 

 

Metodologie  

Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse pentru realizarea 

obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a resurselor alocate pentru proiect 

în vederea obţinerii rezultatelor asumate; este descris clar modul în care se asigură 

monitorizarea implementării proiectului.  

 

5 

 

 

4. 

 

Promovarea modelelor de bună practică la nivel local şi regional  

Proiectul propune folosirea exemplelor locale în acţiunile de formare, informare şi 

difuzare de informaţii şi implicarea fermierilor şi antreprenorilor din teritoriu în 

promovarea bunelor practici. (teritoriul acoperit de GAL/Asociaţia Grupul de Acţiune 

Locală Stefan cel Mare)  

 

5 

 

 

5. 

 

Planificarea activităţilor  

Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic si sunt realiste; activităţile 

proiectului contribuie la atingerea rezultatelor si la realizarea obiectivelor propuse; 

claritatea si fezabilitatea planului de acţiune al proiectului.  

 

5 

 

6. 

 

Calificări şi experienţă  

Este prezentată echipa de proiect, inclusiv lista de experţi pe termen mediu şi scurt şi 

aceasta este adecvată, din punct de vedere al experienţei, calificărilor,competenţelor si 

abilităţilor pentru managementul si realizarea activităţilor proiectului; este descrisă 

clar o distribuire eficientă a responsabilităţilor în cadrul echipei de implementare; 

există experienţă anterioară de lucru în teritoriul GAL/Asociaţia Grupul de Acţiune 

Locală Stefan cel Mare  

 

15 

 

 

7. 

 

Resurse alocate  

Sunt descrise clar si identificate corect în raport cu obiectivele proiectului; resursele 

prevăzute contribuie la obţinerea rezultatelor proiectului; resursele prevăzute sunt 

suficiente, sunt specificate locaţia/locaţiile pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în 

proiect, dotările si echipamentele existente; este prezentata succint lista achiziţiilor 

previzionate a fi realizate în cadrul proiectului.  

 

5 
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Bugetul proiectului  

Proiectul prezintă clar rezultatele aşteptate în raport cu resursele utilizate, bugetul 

proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros.  

 

5 

Criterii de prioritizare pentru participantii finali la activitatile de formare profesionala in domeniul 

agricol 

9 

Sa fie tineri (sa aiba varsta de cel mult 40 de ani);   

 

Se puncteaza proportional cu numarul de tineri propus in oferta din totalul de 

participanti. Pentru 100% participanti tineri propusi sa fie selectati se acorda 10 pct. 

Max 10 

pct. 

10 

sa fie fermieri de semi-subzistenta; Se puncteaza proportional cu numarul de fermieri 

propus in oferta din totalul de participanti. Pentru 100% participanti fermieri de 

subzistenbta  propusi sa fie selectati se acorda 10 pct 

Max 10 

pct. 

11 

sa fie membru al unui grup de producatori sau altor forme asociative recunoscute 

conform legislatiei nationale in vigoare; daca cel putin 20% dintre participantii la curs 

fac parte din structuri asociative –se acorda 10 pct. Sub 20% se acorda 0. 10  

12 
sa aiba un proiect de investitii;  

0 

13 
sa aiba ferma amplasata intr-o zona defavorizata;  

0 

14 

sa fie beneficiari ai masurilor din Axele I si II; daca cel putin 20% dintre participantii 

propusi sunt beneficiari ai masurilor axelor I si II din GAL Stefan cel Mare se acorda 10 

puncte. Sub 20% se acorda 0.  10 

15 sa aiba un nivel scazut de educatie. 0 

Total puncte 100 

Pentru această măsură, punctajul minim este 60 puncte. Evaluarea si selectia furnizorilor de formare 

profesionala, informare si difuzare de cunostinte se va realiza prin selectie de proiecte, cu respectarea 

prevederilor ghidului solicitantului si a manualului de proceduri. Pentru selectia acestor proiecte Asociatia 

Grup de Actiune Locala Stefan cel Mare, va utiliza criteriile de selectie mentionate in fisa Masurii 41.111, 

adaptate la modalitatea de implementare a acestor proiecte, la care se adauga criteriile de selectie locala. 

Proiectele de servicii pe Masura  41.111 se vor selecta pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut in urma 

aplicarii criteriilor de selectie. 

 

Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate pe sesiune. La 

punctaje egale, ordinea de selectare se va face aplicand principiul primul venit, primul servit.  

 

Tipuri de cheltuieli eligibile 

Pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire şi informare sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli: 

- Diurne pentru cursanți (cazare și masă); 

 Onorarii pentru susţinătorii de cursuri (experţi pe termen lung/scurt, personal tehnic /administrativ); 

 Cheltuieli de transport: transport local (personalul proiectului), transport local pentru cursanţi 

(daca este cazul); 

 Onorarii pentru traducători; 

 Cheltuieli de funcţionare: cheltuieli pentru închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor 

de formare şi informare, cheltuieli pentru materiale didactice şi consumabile, închiriere aparatura audio 

şi video; 

http://www.galstefancelmare.ro/
mailto:galstefancelmare@gmail.com


    

ASOCIAŢIA  GRUPUL  DE  ACŢIUNE  LOCALĂ  ŞTEFAN  CEL  MARE 
CUI  27675220;  Nr.  de la  Registrul  Asociaţiilor şi  Fundaţiilor:  228 / A / 02.11.2010 

Sediu social:  jud.  Iaşi,  comuna  Aroneanu,  sat  Aroneanu;  Tel.: 0729.356.262, 0740.140.704;  
Fax: 0332.818.401; web: www.galstefancelmare.ro; email: contact@galstefancelmare.ro 

 

6 

 Alte cheltuieli şi servicii legate direct de proiect: cheltuieli pentru editarea şi distribuirea materialelor 

suport (inclusiv caiet de aplicaţii) ce se vor înmâna fiecărui cursant, taxe de eliberare a certificatelor de 

calificare, cheltuieli pentru publicaţii şi broşuri de informare, cheltuieli legate de auditare şi alte 

cheltuieli care sprijină buna implementare a proiectului. 

– elaborarea materialelor de curs, 

– elaborarea materialelor promoţionale, 

– elaborarea caietelor de curs,etc. 

 

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

financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. 

 

Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile 

Nu sunt eligibile: 

 cursurile sau activităţile de formare care intra sub incidenţa programelor sau sistemelor normale de 

învăţământ agricol şi silvic de nivel secundar sau superior inclusiv cele de calificare; 

 cheltuielile pentru activităţi de formare sprijinite prin Fondul Social European (prin programul POS-

DRU); 

 cheltuielile cu investiţiile; 

 Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro 

APDRP;  

 Contribuţia în natura; 

 TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de către 

beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. A din Regulamentul (CE) 

nr.1698/ 2005; 

Finanţare : 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100 % 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

5 
30000 

euro/proiect 
150.000 euro 

120.000 

euro 
30.000 euro 0 

 

Indicatori de monitorizare: 

Tip indicator Indicator Tinta 2013-

2015 

Realizare Numar total de beneficiari directi 5 

Realizare Numar total de cursuri 15 
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Realizare Numar total de cursuri care integreaza probleme de mediu 6 

Realizare Numar total de cursanti (beneficiari finali) 150 

Realizare Numar total de tineri cursanti 50 

Realizare Numar total de cursanti care reprezinta sau fac parte dintr-o 

forma asociativa 

50 

Realizare Numar total de cursanti care sunt fermieri de 

semisubzistenta (beneficiari finali) 

50 

Realizat Numar absolventi 150 

 
 

 Apelul de selecţie în varianta simplificată şi detaliată pentru măsura enunţată şi Fişa Măsurii vor fi 

publicate pe site-ul  GAL-ului:  www.galstefancelmare.ro.  De asemenea,  varianta simplificată a apelului de 

selecţie  41.111  va fi afişată la:  sediul  GAL  Ştefan cel Mare,  sediile  OJPDRP Iaşi si Vaslui, sediile CDRJ 

Iaşi si Vaslui, Consiliile Judeţene Iaşi şi Vaslui, precum si la sediile primăriilor  Aroneanu  – IS,  Ciorteşti  – IS, 

Comarna  – IS, Costuleni  – IS, Dobrovăţ  – IS, Golăieşti  – IS, Prisăcani  – IS, Rebricea  – IS, Ungheni  – IS, 

Codăeşti  – VS, Dăneşti  – VS, Tăcuta  – VS, Negreşti  – VS. Modelul de declaratie prin care beneficiarul se 

angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului este disponibil pe site, in varianta printata si 

pe CD la sediul GAL. 

Perioada depunere proiecte: 12 februarie 2014 - 14 martie 2014 

Locaţie:  Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.111 se va face la sediul asociatiei, comuna 

Aroneanu, sat Aroneanu, judeţul Iaşi 

 

Va rugam sa consultati GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU MASURA 111 

disponibil cu titlu gratuit www.galstefancelmare.ro sau in format printat la sediul 

Asociatiei GAL Stefan cel Mare  
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