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HOTĂRÂREA NR. 9   

a ADUNĂRII GENERALE dată în temeiul  PROCESULUI – VERBAL incheiat la data de 

31.05.2018, cu ocazia Adunării Generale a Asociației Grupul de Acțiune Locală  

„Dealurile Bohotinului”  

privind lansarea apelului de selecție pentru  

MĂSURA 1- „Formare și informare pe tot parcursul vieții, în domeniul agricol”  

 

 

Membrii asociați, constituiți în Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului”, 

convocați în cadrul Adunării Generale din data de 31.05.2018. 

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv, precum și ale art. 6 din Statutul 

Asociației, înregistrată la Judecătoria Raducaneni în registrul special sub nr. 1/A/10.07.2014, 

cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului și a Manualului de procedură 

aferente sub-Măsurii 19.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

În temeiul dispozițiilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, adoptă 

următoarea: 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1  Se aproba lansarea apelului de selecție pentru MĂSURA 1-„Formare și informare pe 

tot parcursul vieții, în domeniul agricol”  

 

Art.2  Lansarea Sesiunii 1/2018 –19.06.2018, Sm19.2, MĂSURA 1-„Formare și informare 

pe tot parcursul vieții, în domeniul agricol”  

Data lansării apelului de selecție: 19.06.2018 

 Perioada de depunere a proiectelor este 19.06.2018- 20.08.2018 

 Fondul nerambursabil disponibil pentru masura: 21,960.09 euro. 

 Tipul sprijinului: Servicii 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant; 

Având în vedere că acțiunile eligibile sunt negeneratoare de venit, sprijinului public 

nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului 

UE nr. 1407/2013. 

 Data limită de primire a proiectelor: 20.08.2018, orele 12.00. 
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  Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul GAL 

din Comuna Răducaneni, sat Bohotin, Județul Iași, de Luni până Vineri, în intervalul orar 

08.00-12.00 

 Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 1, și disponibile la sediul asociației GAL Dealurile 

Bohotinului, din Comuna Răducaneni, Județul Iași, și pe site-ul www.dealurile-bohotinului.ro. 

 

Grila de punctaj aferenta măsurii 1-„Formare și informare pe tot parcursul vieții, în 

domeniul agricol” este stabilită și aprobată conform tabelului prezentat mai jos: 

 

Nr. Crt.  Criterii de selecție  Punctaj  

1. CS1. Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula 

cursului, experiența și/sau calificarea trainerilor (Beneficiarii care 

depun proiect pe măsura M1 vor trebui să aibă experiență anterioară 

în derularea unor astfel de activități pentru a asigura implementarea 

cât mai eficientă a proiectelor) 

Max 35 p  

 

1.1. Proiectul cuprinde în descrierea metodologiei de instruire toți 

trainerii implicați în activitatea de formare profesională care: 

a. Au desfășurat activitate didactică de minimum 3 ani sau au susținut 

anterior ca traineri minimum 12 cursuri* în cadrul unor proiecte de 

formare profesională și/sau contracte de formare profesională. 

25P 

b. Au desfășurat activitate didactică de minimum 1 an sau au susținut 

anterior ca traineri minimum 4 cursuri* în cadrul unor proiecte de 

formare profesională și/sau contracte de formare profesională. 

15P 

1.2. Curricula identifică și dezvoltă concepte specifice domeniului de 

instruire, reflectate în exemple practice. 

10P 

2. CS2. Relevanta proiectului fata de grupul tinta inclus in proiect Max 15 p  

2.1. includerea  în grupul persoanelor care participă la acțiunile 

propuse, a beneficiarilor de fonduri cu proiectele finanțate prin GAL 

15p 

 

 2.2 includerea în grupul persoanelor care participă la acțiunile 

propuse, a persoanelor tinere 

10p 

3. 

 

 

CS3. Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune 

adaptarea și detalierea tematicii generale stabilite la nevoile 

grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție de aria de 

cuprindere zonală a proiectului (Proiectele depuse pe această 

măsură vor trebui să demonstreze că aduc valoare adăugată și răspund 

nevoilor teritoriului identificate in cadrul SDL. Solicitanții vor ilustra 

în proiectul depus modul de adaptare și detaliere a tematicii generale 

stabilite la nevoile grupului țintă.) 

Max 20 p  

 



 

3 

 

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „DEALURILE BOHOTINULUI” 
CIF 33374796, sat BOHOTIN/com. RĂDUCĂNENI, județul Iași, tel/fax: 0372.017.222 

Tel.Presedinte 0743 201 007 Tel. Manager: Nechita Cornelia – 0745.503.664 
w.w.w.dealurile-bohotinului.ro/ e-mail: gal_dealurilebohotinului@yahoo.com 

 

 3.1. Proiectul adaptează și detaliază tematica generală stabilită la 

nevoile grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție de aria de 

cuprindere zonală a proiectului. 

20 p 

4. CS4. Principiul eficienței utilizării fondurilor (Criteriile de selecție 

propuse urmăresc să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai 

bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 

rurală.La stabilirea și aplicarea criteriilor de selecție se va ține seama 

de principiul proporționalității în ceea ce privește dimensiunea 

operațiunii) 

Max 20 p  

4. Costul cel mai mic pe cursant pentru o zi de instruire. 

Metodologie de acordare a punctajului: 

a. Punctajul pentru costul pentru o zi de instruire pe cursant propus în 

Cererea de finanţare analizată se va calcula după următoarea formulă: 

Punctaj CS5.1. = punctajul maxim acordat/ (Costul maximal pentru o 

zi de instruire pe cursant stabilit în Ghidul Solicitantului – Costul minim 

de la care începe punctarea maximă) X (Costul maximal pentru o zi de 

instruire pe cursant stabilit în Ghidul Solicitantului - Costul propus în 

cererea de finanțare) 

20 p 

5. CS5. Principiul diseminarii informatiilor privind obiectivele 

transversale mediu, clima si inovare 

10p 

TOTAL  100 p 

 

Punctajul minim al unui proiect pentru a intra in procedura de selectie al acestei masurii este 

de minim 10 puncte. 

 

Metodologia de verificare a criteriilor de selecție se regăsește in formularul Fișa de verificare 

a  criteriilor de selecţie, anexă la Ghidul solicitantului MĂSURA 1 –„Formare și informare pe 

tot parcursul vieții, în domeniul agricol” 

 

 

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Managerul Asociatiei. 

 

Art.4  Hotararea Adunarii Generale a Asociației G.A.L. Dealurile Bohotinului va fi comunicată 

tuturor persoanelor implicate, institutiilor cu care Asociatia relationeaza precum si la cerere 

tuturor persoanelor interesate. 

 

Adoptată cu ……… voturi PENTRU. 

 

Drept pentru care semnăm,  








