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LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU  

MASURA 4.111. Formare profesionala, informare si consultanta 
 
 

Grupul de Actiune Locala Valea Mostistei  anunta lansarea, in perioada 29 iunie- 30 iulie 2012, a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura. 4.111. 

Formare profesionala, informare si consultanta din Planul de Dezvoltare Locala a GAL Valea Mostistei. 
 

Fondurile nerambursabile  disponibile pentru Masura 4.111. Formare profesionala, informare si consultanta in valoare totala de 36000 euro. 

 
Proiectele pot fi depuse la sediul GAL Valea Mostistei din jud  Calarasi, oras Lehliu Gara, Bulevardul Garii nr. 17(Casa de Cultura) zilnic de luni pana vineri, 
intre orele 10-15. 
 
 
Suma minima nerambursabila   care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 3000 Euro 
 
Suma maxima nerambursabila  care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 12000 Euro. 
 
In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat in teritoriul GAL Valea Mostistei. Aria geografica a teritoriului cuprinde 
localitatile: Tamadau, Ileana, Lehliu Sat, Lehliu Gara, Nicolae Balcescu, Sarulesti, Gurbanesti, Valea Argovei, Frasinet, Manastirea, Sohatu, Plataresti. 
 
Solicitantul finantarii trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Fisa Masurii si a Ghidul Solicitantului  M111,disponibile 
pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( www.apdrp.ro ) sau MADR ( www.madr.ro) in vigoare la momentu lansarii Apelului de 
Selectie si  pe site-ul GAL Valea Mostistei www.valeamostistei.ro. 
 
Odata cu depunerea proiectului, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele documente,disponibile pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit ( www.apdrp.ro ) sau MADR ( www.madr.ro) in functie de natura proiectului : 

 Formular  01 - Declaraţie privind situaţia personală a reprezentantului legal al ofertantului 
 Formular  02 – Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului 
            Formular 03 - Informaţii generale 
           Formular 04 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani 
          Formular 05 – Lista experţilor 
          Formular 06 – Model CV pentru experţii ofertanţilor 
          Formular 07 - Declaraţie de disponibilitate ale experţilor formatori 
          Formular 08  – Acord de subcontractare(daca e cazul) 
 Formular 09 - Acord de asociere (daca e cazul) 
 Formular 10 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură 
 Formular 11 – Organizare şi metodologie 
 Formular 12 - Formular de ofertă 
 Formular 13 - Scrisoare de înaintare 
 Formular nr. 14  Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale 
 Formular nr. 15 Raport de asigurare 
 Formularul nr. 16 Certificat  de participare la licitaţie cu ofertă independentă 
 Formularul nr. 17 Declaratie  privind neîncadrarea în situaţia prevazuta la art. 691 
  
          Formular nr. 18 Declaratie privind sanatatea si protectia muncii 
 Formular nr. 19 – Angajament ferm de susţinere tehnică/financiară 
 
 
 Conform Planului de Dezvoltare Locala, criteriile de selectie si punctajul aferent Masurii sunt urmatoarele: 
 

Nr. crt. Criterii de selectie Punctaj 

1. Proiecte care se adreseaza tinerilor sub 40 ani 40 

2. Proiecte care se adreseaza fermierilor din fermele de semi-subzistenta 40 

3. Proiecte care se adreseaza membrilor unui grup de productori sau a uneiforme asociative 20 

 Total 100 

 
Termenul limita de depunere a cererilor de finantare este 30.iulie.2012.ora 12.00. 
 
Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face in data 10.09.2012 dupa aprobarea Raportului de Selectie de 
catre Comitetul de Selectie al GAL Valea Mostistei.  
 
GAL Valea Mostistei va notifica in scris si prin intermediul paginii web www.valeamostistei.ro pe toti solicitantii  privind rezultatul evaluarilor cererilor de 
finantare depuse. 
 
Informatii detaliate cu privire la accesarea Masurii 4.111, pot fi obtinute la sediul GAL, zilnic intre orele 10.00-15.00 de pe pagina de internet 
www.valeamostistei.ro precum si la telefon 0726138730. 
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