
ÎNTREBARE RĂSPUNS 
Experții formatori trebuie să aibă diplome de studii în domeniul agricol și 
experiență de lucru în proiecte smilare implementare în zona rurală? 

În ghidului solicitantului, la pagina 7, se menţionează “pentru fiecare domeniu de 
acţiune furnizorul de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe 
va prezenta lista experţilor specializaţi pe acel domeniu”. 
Experții formatori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
- să dețină atestat de formator; 
- să aibă experiență ca formator în domeniul respectiv; 
- să fie specializați (studii universitare sau cursuri de pregătire) în domeniul 
tematicii pe care o vor susține. 
 

Nu este o condiţie de eligibilitate experienţa de lucru în proiecte similare 
implementate în zona rurală, insă este un criteriu de selecţie, conform grilei de 
evaluare de la pagina 11 din ghidul solicitantului. 

Experiență de lucru cu mediul rural dovedită – cum trebuie detaliată? Prin lista 
de proiecte implementate care respectă această cerință? Trebuie anexate și 
recomandări? 

Furnizorul va întocmi o listă cu experţii propuşi în proiect (atât membrii echipei 
de management, cât şi experţii formatori) în care va centraliza pentru fiecare 
expert proiectele/activităţile pe care solicitantul doreşte să le evidenţieze în 
vederea obţinerii punctajului. Pentru fiecare expert se vor prezenta documente 
care să ateste expertiza acestuia de a implementa activităţile proiectului (CV-ul, 
diplome, certificate, referinţe/recomandări, atestare ca formator etc.) . 

În fișa măsurii se precizează că numărul de beneficiari finali este de 100. Pe 
proiect trebuie să avem 100 de beneficiari finali sau pentru toate cele trei 
proiecte pe care le finanțați trebuie atins acest număr de beneficiari finali? 

 

Conform ghidului solicitantului, pagina 7, “pentru fiecare proiect, grupul ţintă 
va fi format din minim 35 de persoane, din care 11 persoane vor participa la 
activităţi de formare profesională şi 24 de persoane vor participa la activităţi 
de informare şi difuzare de cunoştinţe”. 

Beneficiarii finali vor fi identificați și instruiți de entitatea care o să 
implementeze proiectul sau ei sunt selectați de către GAL ATBN? 
 
 

 

Identificarea și selectarea membrilor grupului țintă, precum şi derularea 
activităţilor proiectului (formare profesională, informare) vor reveni obligatoriu 
în sarcina furnizorului de formare profesională. Aceste activități vor fi descrise, 
conform ghidului solicitantului, pagina 9, punctul 2.3.4.  

Locația sau locațiile de instruire? Trebuie să avem mai multe locații pentru 
sesiunile de informare și apoi pentru cele de instruire sau este suficient o 
singură locație? 

Furnizorul de formare profesională trebuie să asigure minim o locatie pentru 
desfășurarea activităților proiectului. 

În apelul de selecție la punctul 2.2 este precizat că fermierii trebuie să 
participe la diferite întruniri tematice, rețele, schimburi de experiență, târguri, 
expoziții tematice – întrebarea noastră este dacă prin proiect trebuie atinse 
cumulativ toate aceste elemente sau putem să atingem mai puține dintre ele? 
 

Conform punctului 2.3 din ghidul solicitantului, “în cadrul măsurii 111 lanasată 
de GAL ATBN se vor depune proiecte integrate, care vor conține obligatoriu 
componentele de formare profesională și informare și difuzare de cunoștințe. 
Proiectele care vor cuprinde una sau mai multe acțiuni menționate la punctul 3, 
vor obține punctaj suplimentar (conform grilei de evaluare).” Nu este obligatorie 
includerea în proiect a componentei  de la punctul 3. 
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Pentru a obține punctaj suplimentar, furnizorul de formare profesională va 
include în proiect minim o acțiune din cele menționate la punctul 3. 

 
Care este suma maximă pe care o putem bugeta pentru un beneficiar al 
proiectului? 

 

 

Conform ghidului solicitantului, pagina 11, suma maximă nerambursabilă ce 
poate fi acordată unui proiect este de 25.000 de euro, fără să fie precizată o 
limită maximă / beneficiar final. Acest aspect rămâne la latitudinea furnizorului 
de formare si trebuie sa fie corelat cu numarul si tipul de activitati care vor fi 
realizate pentru beneficiarul final. 

Valoarea maximă a unui proiect este de 25.000 de euro cu TVA sau fără TVA? 
 

Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată unui proiect este de 25.000 
de euro fără TVA. Pentru beneficiarii publici și ONG-urile care nu sunt plătitoare 
de TVA, acesta va fi trecut pe linia de cheltuieli neeligibile, urmând ca după 
semnarea contractului de finanțare să se încheie un act adițional pentru 
recuperarea TVA-ului. Pentru beneficiarii care sunt plătitori de TVA, TVA-ul se va 
trece pe linia de cheltuieli neeligibile și nu va fi recuperat prin APDRP.  

În cazul proiectelor cu punctaj egal cum se face departajare? 
 

Criteriile de departajare a proiectelor eligibile cu punctaj egal se face conform 
mențiunilor de la pagina 15 din ghidul solicitantului, respectiv: 

- Bugetul proiectului (va fi selectat proiectul care are valoarea mai mică) 
- Indicatorii proiectului (proiectele care au un număr mai mare de 

beneficiari finali) 
- Teritoriul acoperit prin proiect (număr mai mare de unități 

adiministrativ teritoriale acoperite prin proiect – numărul minim 
prevăzut la punctul 2.2.2  din ghid este de 5 UAT-uri) 

Legat de descrierea operațiunilor vreau să vă întreb dacă proiectul depus 
trebuie să respecte cumulativ elementele / activități descrise la cele trei sub-
capitole: oferirea de programe de formare profesională, derularea de 
evenimente și campanii de informare și promovare: schimburi de experiență și 
vizite de lucru având ca scop formarea / informarea? 

Vezi răspunsul de la punctul 6. 
 

Furnizorul de formare profesională trebuie să dețină acreditare CNFPA în 
domeniul agricol sau este suficient ca în statut / act constitutiv să fie specificat 
că are ca și obiectiv activitatea de formare profesională? 

Furnizorul trebuie să aibă prevăzut în obiectul de activitate formarea 
profesională sau informare și difuzarea de cunoștințe; nu este obligatorie 
acreditarea CNFPA în domeniul agricol. 

Este obligatorie organizarea cursului în domeniul ospitalității (Scoala de 
Ospitalitate)? Furnizorul trebuie sa fie acreditat in domeniul turismului si al 
serviciilor? 

Nu este obligatorie organizarea cursului în domeniul ospitalității. De asemenea, 
nu este obligatoriu ca furnizorul să fie acreditat în domeniul turismului și 
serviciilor. 

 


