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APEL DE SELECȚIE PROIECTE 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei anunță prelungirea sesiunii în perioada  

12.11.2017    27.11.2017 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru  

Măsura 5/3A – „SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PE ORIZONTALA ȘI VERTICALA INTRE ACTORII  

                         DIN MEDIUL RURAL PENTRU ORGANIZAREA DE LANȚURI SCURTE ȘI PIEȚE  

                         LOCALE” 

 

DATA PUBLICĂRII  12.11.2017 

NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL SESIUNII CERERII DE PROIECTE  Măsura M5/3A – 1/ 12.10.2017 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE  12.11.2017  

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR  27.11.2017 

 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE 

Biroul GAL Valea Izei-Moisei în Comuna Moisei, nr. 1300, (în incinta primăriei, et. 2) județul Maramureș, în 

intervalul orar 09:00    14:00 de luni până joi, iar vineri între orele 09:00    12:00. 

 

FONDUL DISPONIBIL PENTRU ACEASTĂ SESIUNE 572.401,51 € 

 

INTENSITATEA SPRIJINULUI 

Acolo unde investiţia vizează prima vânzare a produsului, dacă nu se regăseşte sub incidenţa unui articol 

din regulament intensitatea sprijinului va fi stabilită de parteneriate astfel: 

 pentru operațiunile generatoare de venit până la 90%;  

 pentru operațiunile negeneratoare de venit până la 100%;  

 30% din valoarea totală a proiectului incluzând costurile de consultanţă şi proiectare (10%) vor fi 

costuri de funcţionare a reţelei; 

Acolo unde investiţiile din planul de afaceri se realizează din alte fonduri, proiectul va acoperi doar costurile 

de funcționare. 

 în cazul în care investiția intră sub incidența altui articol din regulament, se aplică rata maximă 

relevantă a sprijinului; 

 

VALOAREA SPRIJINULUI 
Valoarea proiectelor maxim 200.000,00 € 
 
MODEL CERERE DE FINANȚARE  
Versiunea editabilă a Cererii de finanțare se regăsește în Anexa 1 la prezentul apel de selecție. 
 
 
 

mailto:galvaleaizeimoisei@yahoo.com
mailto:office@galvaleaizeimoisei.ro
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
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DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE FIȘEI MĂSURII DIN SDL ȘI ALE 
GHIDULUI SOLICITANTULUI 
 
DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE 

1. PLANUL DE MARKETING/ STUDIU 

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI 

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL/ DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE 

ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri (4.1 și 4.1a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului 

Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/fermierii membrii ai 

acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) PE CARE 

SUNT/VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul 

Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către 

fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce vor 

beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE 

CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii 

în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. În situaţia în care imobilul pe care se 

execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului 

privind execuţia 

investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. 

6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd 

construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele 

menţionate ca necesare fazei următoare de autorizare. 

7. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu 

cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se se autorizează/ 

avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după caz. 

8. CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI 

conform legislaţiei în vigoare. 

9. STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și 

completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și 

completările ulterioaresi grupuri de producători înființate conform ordonantei 37/2005 privind 

recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea 

produselor agricole, cu completările şi modificările ulterioare. 

Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare. În acest caz, dacă în 

timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va 

solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le 

conțină. 

10. CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE (produse 

finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind 
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produsele agroalimentare ecologice cu completările şi modificările ulterioare (pentru modernizări) 

agroalimentare ecologice cu completările şi modificările ulterioare (pentru modernizări), (pentru 

investiţii noi): 

a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA 

ECOLOGICĂ; 

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECŢIE ŞI 

CERTIFICARE; 

11. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar 

care participă la sisteme din domeniul calitaţii produselor agricole şi alimentare recunoscute sau în 

curs de recunoaştere la nivel european. 

12. ATESTATUL DE PRODUS TRADIŢIONAL emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 

privind atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent 

– la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată). 

13. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE 

ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea 

produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti. (pentru modernizări în 

vederea obţinerii unui produs existent - la depunere, pentru investiţii în vederea obţinerii unui produs 

nou - la ultima plată). 

14. DOCUMENT DIN CARE SĂ REIASĂ ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A MENŢIUNII 

PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ. 

15. COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DREPTULUI DE 

UTILIZARE A MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE „PRODUS MONTAN"- PENTRU 

PRODUSELE ÎN CURS DE RECUNOAȘTERE 

 
DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

• DOCUMENT DE LA BANCĂ/ TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul IBAN al contului în care 

se derulează operaţiunile cu AFIR); 

• CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANȚE FISCALE ale liderului de 

proiect şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza carora îşi 

au sediul social şi puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor) si, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat 

- Certificatele trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor prin menţiunea „nu are datorii fiscale şi 

sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate. 

- Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 

rambursare prin deconturile de TVA şi/ sau alte documente aprobate pentru soluţionarea cererilor 

de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare 

fiscală, pentru compensarea obligaţiilor fiscale de la Secțiunea A. 

• CAZIERUL JUDICIAR AL LIDERULUI DE PROIECT 

Extrasul cazierului judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 

290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

• DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 

colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info după caz. 

(obligatoriu doar dacă proiectul impune). 

http://www.afir.info/
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• DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform 

Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet 

www.afir.info după caz. (obligatoriu doar dacă proiectul impune). 

• DOCUMENT EMIS DE ANPM, PENTRU PROIECT (obligatoriu doar dacă proiectul impune). 

• ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ). 

Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare.Formatul 

documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale 

de colaborare. 

 

CERINȚELE DE CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LA ÎNDEPLINEASCĂ 
SOLICITANTUL 
 

FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI 

Măsura M5/3A – „SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII  

                             DIN MEDIUL RURAL PENTRU ORGANIZAREA DE LANȚURI SCURTE ȘI PIEȚE 

                             LOCALE” 

 

Denumire solicitant:________________________________________ 

Statutul juridic:____________________________________________ 

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Nume:__________________________________________________ 

Prenume:________________________________________________ 

Funcţie:_________________________________________________ 

TITLUL PROIECTULUI    

_____________________________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție:_____________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL:___________________________ 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR:___________ 

Obiectivul și tipul proiectului:_________________________________ 

Amplasarea proiectului_____________________________________(localitate/ localități) 

 

http://www.afir.info/
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PARTEA 1 – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul prezentei cereri de 
proiecte ? 

 

DA      NU 

Dacă DA, de câte ori ? 

O data      De două ori      Nu este cazul   

 

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 

DA      NU 

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori,  în baza aceluiași Raport de Selecție, conform fişelor de 

verificare: 

Nr._____din data______/______/____________               Nr._____din data______/______/____________ 

  

2. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL Valea Izei-Moisei a Cererii de Finanţare 
aferentă măsurii M5/3A? 

DA      NU 

3. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de 
către solicitant? 

DA      NU 

4. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Cererea de Finanţare 
corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare? 

DA      NU 

5. Pe fiecare copie a unui document original care rămâne in posesia solicitantului apare menţiunea 
”conform cu originalul” şi  semnătura reprezentantului legal? 

DA      NU 

6. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?  
DA      NU 

7. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 
DA      NU 

8. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 
DA      NU 

9. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului? 

DA      NU 
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10. Solicitantul a  datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului? 
DA      NU 

11. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 
       DA      NU 

12. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 
electronică a Cererii de finanţare? 

DA      NU 

13. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 
 DA      NU 

14. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuţi în Cererea de Finanţare sunt 
completaţi de către solicitant ? 

  DA      NU 

 

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR ANEXATE 

DOCUMENT  

Existenta 

documentului 

C
o

n
co

rd
an

ţă
 

co
p

ie
 / 

o
ri

g
in

al
 

DA NU 

N
u

 e
st

e 

ca
zu

l 

1. PLANUL DE MARKETING/ STUDIU; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL / 
DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN 
PROPRIETATE 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt 

eligibile în cadrul altor măsuri (4.1 și 4.1a) se vor prezenta documentele așa 

cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent 

submăsurii respective, de către fermierul/ fermierii membrii ai acordului de 

cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU 

TERENURILE) PE CARE SUNT/ VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt 

eligibile în cadrul altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a) se vor prezenta 

documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în 
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vigoare, aferent submăsurii respective, de către 

fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii ai acordului de 

cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ 

CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, 

pentru proiectele care vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau 

modernizări ale acestora. 

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de 

sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind 

execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE 

pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 

Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele menţionate ca 

necesare fazei următoare de autorizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu 

legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de 

finanţare, pentru unitățile care se se autorizează/avizează conform 

legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL 

REGISTRULUI COMERŢULUI conform legislaţiei în vigoare. 

    

9.STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 

cu modificările și completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în 

baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioaresi grupuri 

de producători înființate conform ordonantei 37/2005 privind recunoaşterea 

şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru 

comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările 

ulterioare. 

    

10.CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR 

AGROALIMENTARE ECOLOGICE (produse finite) emis de un organism de 

inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările şi modificările ulterioare (pentru 

modernizări) agroalimentare ecologice cu completările şi modificările 

ulterioare (pentru modernizări) 

    

11.(pentru investiţii noi): 

a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR 
ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM 
CERTIFICAT DE INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE 

    

12. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului 

aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul 
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calitaţii produselor agricole şi alimentare recunoscute sau în curs de 

recunoaştere la nivel european. 

13. ATESTATUL DE PRODUS TRADIŢIONAL emis de MADR, în 

conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale 

(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la depunere, 

pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată). 

    

14. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI 

REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în conformitate cu 

Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute 

conform reţetelor consacrate româneşti. (pentru modernizări în vederea 

obţinerii unui produs existent - la depunere, pentru investiţii în vederea 

obţinerii unui produs nou - la ultima plată). 

    

DOCUMENT DIN CARE SĂ REIASĂ ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE 

UTILIZARE A MENŢIUNII PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA 

COMPETENTĂ. 

COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA 

DOBÂNDIRII DREPTULUI DE UTILIZARE A MENŢIUNII DE CALITATE 

FACULTATIVE „PRODUS MONTAN"- PENTRU PRODUSELE ÎN CURS 

DE RECUNOAȘTERE. 

    

 

METODOLOGIE- VERIFICAREA CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR ANEXATE 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

4. PLANUL DE MARKETING/ STUDIU; 

În cadrul studiului/planului de marketing, 

solicitantul va prezenta modul în care, în cadrul 

proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de 

lanț scurt de aprovizionare și dacă este cazul, se 

vor descrie și activitățile de promovare ale 

lanțului scurt. 

5. ACORDUL DE COOPERARE AL 

PARTENERIATULUI 

Acordul de Cooperare al parteneriatului, 

Declarația F, Certificate/ul de înregistrare ONRC, 

Statut, Documente echivalente. Documente care 

atestă expertiza experților de a implementa 

activitățiile proiectului. 

Expertul verifică lista partenerilor conform 

acordului de cooperare. Parteneriatul trebuie să 

fie format din persoane juridice și fizice române 

şi alte entităţi constituite conform legislaţiei 

naţionale în vigoare. Liderul de proiect 
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(fermier sau nu) trebuie să fie cel puțin PFA, ÎI, 

IF. Alături de acesta, în cadrul unui Acord de 

Cooperare pot face parte și persoane fizice. 

Se verifică dacă în cadrul unui ACORD DE 

COOPERARE este cuprins cel puțin un fermier 

sau un grup de producători/ o cooperativă care 

își desfășoară activitatea în sectorul agricol/ 

pomicol. 

Se verifică Declarația F, prezența bifelor 

obligatorii și asumarea acesteia de către Liderul 

de proiect. 

Se va verifica concordanţa informaţiilor 

menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate 

în documentul de înregistrare ONRC: numele 

societăţii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de 

înmatriculare. 

Se va verifica concordanţa informaţiilor 

menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate 

în documentul de identitate al reprezentantului 

legal. 

Pentru Liderul de proiect/ Fermier/ Întreprindere 

mică sau Microintreprindere se verifică dacă 

Certificatul constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerţului precizează 

codul/codurile CAEN conform activităţii pentru 

care solicită finanţare şi existenţa punctului de 

lucru (dacă este cazul) iar prin interogarea 

serviciului RECOM on-line se verifică starea 

firmei (solicitantului) dacă acesta este în 

funcţiune sau se află în proces de lichidare, 

fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), 

reorganizare judiciară sau insolvenţă, conform 

Legii 85/2014. 

Pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată 

în baza Legii nr. 1/2005) şi Cooperativă agricolă 

(înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004,) cu 

modificările și completările ulterioare, se va 

verifica dacă solicitantul are prevăzut în Actul 

constitutiv gradul și tipul/forma de cooperativă.  

Expertul verifică dacă documentul 2. ACORDUL 

DE COOPERARE AL PARTENERIATULU este 

corect completat cu datele de identificare ale 

membrilor, ale reprezentanților legali în cadrul 

acordului și dacă este asumat în totalitate și 
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Unanimitate, conform listei de semnături. 

Expertul se asigură de existența și păstrarea 

formatului standard al acordului. 

Expertul verifică dacă Liderul de Parteneriat a 

propus și desemnat un coordonator al 

proiectului, persoană fizică, angajată de către 

Lider pe o perioadă cel puțin egală cu perioada 

de derulare a proiectului, desemnată pentru a 

gestiona proiectul. 

Se verifică existența contractului de 

muncă/Extrasul REVISAL și corespondența 

datelor de mai sus. 

Se verifică experiența liderului de proiect în 

domeniul proiectului demonstrată prin 

documente care atestă expertiza experților de a 

implementa activitățiile proiectului (cv-uri, 

diplome, certificate, referințe, atestare emise 

conform legislației naționale în vigoare etc.) 

Se verifică dacă responsabilitățile sunt clar 

trasate între membrii și dacă este prevăzut cui 

revin drepturile și obligațiile create în urma 

realizării și finalizării investiției. 

Se verifică dacă Liderul de Parteneriat/Partener 

asigură parțial/integral cofinanțarea proiectului în 

cazul proiectelor care presupun operațiuni 

sprijinite prin alte măsuri, menționându-se 

valoarea. 

Pentru clarificări privind persoana desemnată 

drept Coordonator de proiect/Responsabil legal 

și alte aspecte se vor solicita informații 

suplimentare (contract/e de muncă, studii, 

experiență, etc.) 

Expertul verifică dacă există asumat 

angajamentul în această privință, în cadrul 

Declaraţiei pe propria răspundere (F) pct. 1 și 

verifică în baza de date AFIR dacă există în 

derulare un proiect identic, depus de același 

parteneriat/lider de parteneriat. În vederea 

verificării acestui punct, GAL solicită printr-o 

adresă informațiile necesare de la AFIR. 

Se analizează componenta parteneriatelor cu 

proiecte identice. Dacă parteneriatele au aceeaşi 

componență, indiferent de entitatea care este 

desemnată lider de proiect, proiectul nu este 
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eligibil. 

Dacă în urma verificării efectuate, expertul 

constată faptul că solicitantul se încadrează 

în categoria beneficiarilor eligibili, se va bifa 

caseta “da” pentru verificare. În caz contrar 

se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat 

neîndeplinit. 

6. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU 

TERENUL AGRICOL/ DOCUMENT PENTRU 

EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN 

PROPRIETATE 

În cazul în care planul de proiect include, de 

asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 

altor măsuri (4.1 și 4.1a) se vor prezenta 

documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul 

Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent 

submăsurii respective, de către fermierul/fermierii 

membrii ai acordului de cooperare ce vor 

beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

Se vor verifica documentele solicitate pentru 

terenul agricol/ efectivul de animale. 

 

4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU 

IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) 

PE CARE SUNT/ VOR FI REALIZATE 

INVESTIŢIILE 

În cazul în care planul de proiect include, de 

asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 

altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a) se vor 

prezenta documentele așa cum sunt prevăzute 

în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, 

aferent submăsurii respective, de către 

fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea 

mică, membrii ai acordului de cooperare ce vor 

beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

Se vor verifica documentele solicitate pentru 

terenul agricol/ efectivul de animale 

 

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU 

DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU 

FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE 

CADASTRU, pentru proiectele care vizează 

investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau 

modernizări ale acestora. În situaţia în care 

imobilul pe care se execută investiţia nu este 

liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va 

depune acordul creditorului privind execuţia 

investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.  

Se verifică prezenţa obligatorie a acestui 

document, dacă acesta se referă efectiv la cel 

menţionat în proiect. Se verifică dacă 

documentul este valabil la data depunerii cererii 

de finanţare. Se solicită originalul documentului 

şi expertul verifică concordanţa copiei cu 

originalul, bifând căsuţa corespunzătoare în 

coloana «Concordanţă copie cu originalul» 
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6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU 

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru 

proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi 

sau modernizări). Certificatul de urbanism nu 

trebuie însoţit de avizele menţionate ca necesare 

fazei următoare de autorizare. 

Se verifică prezenţa acestor documente, după 

caz. Documentele trebuie să fie eliberate în 

numele solicitantului, semnate, ştampilate de 

către autoritatea emitentă şi să fie valabile la 

momentul depunerii Cererii de finanţare.  

Se solicită originalul documentului şi expertul 

verifică concordanţa copiei cu originalul, bifând 

căsuţa corespunzătoare în coloana 

«Concordanţă copie cu originalul»  

7.AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de 

constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară 

emise cu cel mult un an înaintea depunerii 

Cererii de finanţare, pentru unitățile care se se 

autorizează/avizează conform legislației în 

vigoare și pentru unitățile care se modernizează, 

după caz 

Se verifică prezenţa acestui document, după 

caz. Se verifică dacă este semnată de persoana 

autorizată să reprezinte întreprinderea, datată şi 

ştampilată.  

 

8.CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE 

ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI 

COMERŢULUI conform legislaţiei în vigoare. 

Se verifică prezenţa acestui document, dacă 

este semnată de persoana autorizată să 

reprezinte întreprinderea, datată şi ştampilată.  

9.STATUT pentru Societatea cooperativă 

înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările 

și completările ulterioare, Cooperativa agricolă 

înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu 

modificările și completările ulterioaresi grupuri de 

producători înființate conform ordonantei 37/2005 

privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor 

şi organizaţiilor de producători, pentru 

comercializarea produselor agricole, cu 

completările şi modificările ulterioare. 

Se verifică prezenţa obligatorie a acestui 

document pentru categoriile de solicitanţi 

menţionaţi. Controlul conformităţii va consta în 

verificarea datelor.  

 

10.CERTIFICAT DE CONFORMITATE A 

PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

ECOLOGICE (produse finite) emis de un 

organism de inspecţie şi certificare, conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările şi 

modificările ulterioare (pentru modernizări) 

agroalimentare ecologice cu completările şi 

modificările ulterioare (pentru modernizări) 

Se verifică prezenţa obligatorie a acestui 

document, dacă este completată, datată şi 

semnată de solicitant. 

11.(pentru investiţii noi): 

c) fişa de înregistrare ca procesator şi  

producător în agricultura ecologică 

d) contractul procesatorului cu un  

organism certificat de inspecţie şi certificare 

Se verifică prezenţa obligatorie a acestui 

document, dacă este completată, datată şi 

semnată de solicitant. 
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 
 

1. Verificarea eligibilității solicitantului 
Verificare efectuată 

DA NU 

1.  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi 
proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? 

(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de 
finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este 
înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este 
retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL) 

  

2. Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR pentru 

Programul SAPARD/FEADR ?   

3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în 

Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?   

 

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE 

1. Verificarea eligibilităţii solicitantului 

DOCUMENTE   DE   VERIFICAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai 
depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din 
PNDR)? 
(verificarea se face în Registrul electronic al 

cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în 

registru același proiect este înregistrat în cadrul altei 

măsuri din PNDR, dar statutul este retras/ 

neconform/ neeligibil, acesta poate fi depus la GAL) 

Verificarea se face prin solicitarea acestei informaţii 

către OJFIR Maramureş, prin adresă scrisă. 

Dacă același proiect este înregistrat în cadrul altei 
măsuri din PNDR, dar statutul este retras/ neconform/ 
neeligibil, acesta poate fi depus la GAL. 
 

2. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor 
AFIR pentru Programul SAPARD/ FEADR ? 

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite 

în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR prin 

solicitarea acestei informații către OJFIR Maramureș, 

prin adresă scrisă. Dacă solicitantul este înscris în 

Registrul debitorilor, expertul va bifa caseta „DA”, caz 

în care  cererea de finanţare este eligibilă în această 

etapă, urmând a se efectua verificarea achitării 

integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a 

dobânzilor si majorărilor de întârziere, la semnarea 

contractului de finanţare. 
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3. Solicitantul a bifat toate punctele obligatorii şi cele 
specifice, după caz, din Declaraţia pe propria 
răspundere şi a semnat această Declaraţie? 

Expertul verifică în Cererea de finanţare dacă sunt 

bifate căsuţele aferente punctelor existente, după caz, 

în Angajamente/ Declaraţii pe proprie răspundere, 

dacă aceastea sunt datate şi semnate 

Atenţie!  

Eligibilitatea proiectului nu este afectată în cazul în 

care solicitantul bifează toate casetele, iar expertul 

constată că bifarea uneia sau mai multor casete nu era 

necesară. 

În cazul în care nu este bifată cel puţin una dintre 

căsuţele corespunzătoare sau nu se respectă 

angajamentele asumate prin declaraţia pe propria 

răspundere, cererea de finanţare devine neeligibilă. 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 

I. Verificarea eligibilității solicitantului 
Rezultat verificare 

Da Nu Nu e cazul 

EG.1.Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili       

Se verifică acte înființare/ constituire/ pentru Liderul de proiect  și parteneri : 

 Fermieri; 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

 Organizații neguvernamentale; 

 Consilii locale; 

 Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de 

proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu 

modificările și completările ulterioare). 

Pentru  

A. Liderul de proiect mai verifică: 

Adresa de inaintare;  

Act constitutiv/ înființare; 

Cazier Judiciar; 

Cazier Fiscal/ Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscal;  

Declaratie IMM dacă e cazul; 

Dovadă sediu social;  

Declarația pe propria răspundere conform CF- secțiunea F; 

Documente pentru Clădiri;  

B. Membrii parteneriatului  

Certificate Atestare Fiscală pentru toți aplicanții; 
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1.1. Solicitantul a mai depus aceeași Cerere de Finanţare în cadrul 
aceluiași apel de selectie? 

      

Se verifică 

1. CF, secțiunea F.1, Declarația pe propria răspundere;                                                                        

2. Adresa de Înaintare (Anexa 7. GS1) 

   

1.2. Solicitantul respectă prevederile art. 6 din H.G. Nr.226/2015 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi 
completările ulterioare 

      

Se verifică 

1. Anexa 6. Declarația privind cofinanțarea și HG 226;                                                                      

   

1.3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în 
secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere? 

      

Se verifică  

1. CF, secțiunea F, punctul 1-15, cu bifarea la punctul 6, 8 

   

     1.4. Solicitantul beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare    

      nerambursabilă beneficiind astfel de dublă finanțare, sau nu? 

      

Se verifică 

1. CF, sectiunea F, Punctul 1;                                                                                                                         

2. Adresa de înaintare (Anexa 2, GS) 

   

 

II. Verificarea condițiilor de eligibilitate ale 

proiectului  
Ce se verifică   

EG.2.Solicitantul va depune un acord de 

cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egala cu perioada pentru 

care se acordă finanțarea; (durata de 

implementare a proiectului 

1. Anexa 3. Acord de cooperare semnat de parteneri  
sau   

2. Acte Înființare pentru forme juridice de cooperare  
constituite 

EG.3.Solicitantul implementează planul de 

afaceri/ marketing/ studiul de fezabilitate 

aprobat  

1. Anexa 3. Acord Cooperare  (Scop și Obiective )  
2. Anexa 6. Declarația cofinanțare, HG 226 și 

menținerea proiectului în funcționare 
3. Anexa 2. Model Plan de Marketing 

 

II. VERIFICAREA BUGETULUI (Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016) 

 

                                                           
1 GS=Ghid Solicitant 
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Buget Indicativ - HG 907/2016 

      MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

    AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE       

      

    
Măsura M 

  

Cheltuieli conform SF/ 

DALI 

Diferențe față de 

Cererea Finanțare 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 
Total Eligibile Neeligibile Eligibile Neeligibile 

  EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 

1 2 3 4 
    

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului - 

total, din care: 
0 0 0 

    

1.1 Obţinerea terenului 
  

0 
    

1.2 Amenajarea terenului 
       

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială        

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților 
       

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiții   
0 
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Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, 

din care: 
0 0 0 

    

3.1 Studii 0 0 0 
    

3.1.1 Studii de teren 
       

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 
       

3.1.3 Alte studii specifice 
       

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii (inclusiv aviz INSCC)        

3.3 Expertizare tehnică               

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor 

            

  

3.5 Proiectare               

3.5.1 Temă de proiectare               

3.5.2 Studiu de prefezabilitate               

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare a lucrărilor 

de intervenţii şi deviz general 

            

  

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 

            

  

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie 
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3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie               

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie               

3.7 Consultanţă               

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii               

3.7.2 Auditul financiar               

3.8 Asistenţă tehnică               

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului               

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor               

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii 

            

  

3.8.2 Dirigenţie de şantier               

Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3 
 Cheltuieli Capitolul 3 se încadrează 

în limita de 10%   

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:               

4.1 Construcţii şi instalaţii               

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale               

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj 
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4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport 

            

  

4.5 Dotări               

4.6 Active necorporale               

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:               

5.1 Organizare de şantier               

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 

şantier 

            

  

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului               

5.2 Comisioane, taxe, costul creditului               

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare 

            

  

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii 

            

  

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

            

  

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC               

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/ desfiinţare 

            

  

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute               
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5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate               

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din 

care: 

            

  

6.1 Pregătirea personalului de exploatare               

6.2 Probe tehnologice şi teste               

TOTAL GENERAL               

Verificare actualizare 
actualizare mai mică de 5% din 

valoare eligibilă 

      

  

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) 
  

0         

TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 0 0 0         

Valoare TVA 
  

0         

  
   

        

TOTAL GENERAL inclusiv TVA 0         

  LEI EURO 
 

        

VALOARE TOTALĂ 0 0 
 

        

VALOARE ELIGIBILĂ 0 0 
 

        

VALOARE NEELIGIBILĂ 0 0 
 

        

Plan Financiar Cheltuieli Cheltuieli Total         
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eligibile 

EURO 

neeligibile 

Euro 

        

        

Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare 

naţională   
0 

      

  

Cofinanțare privată, din care: 0 0 0         

 autofinanțare 
  

0         

 împrumuturi 
  

0         

Buget local  
  

0         

Total PROIECT 0 0 0         

Procent contribuție publică 
  

        

Avans solicitat             

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public 

nerambursabil 

  Suma avans mai 

mică decât 50 % 
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PE CARE TREBUIE SĂ DEPUNĂ SOLICITANTUL ÎN VEDEREA 

PUNCTĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE: 

Principii şi criterii de selecție GAL VI-M Punctaj Maxim 

CS1.Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri 

implicați 
Punctaj 

  

1.1 Parteneriatul are:     

Între 3 și 5 membrii  10 0 

Mai mult de 5 membrii 15 10 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele 

de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri/organizații de producători )min. 1 / proiect) 

20 10 

CS2.Principiul  structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului 

proiectului 

    

2.1 Parteneriatul are în componență:     

a) parteneri care la finalizarea proiectului formalizează cooperarea prin constituirea 

sau dezvoltarea unei forme asociative cu personalitate juridică 

Forma asociativă rezultată trebuie să desfășoare activități economice pe o 

perioadă de minimum trei ani de la implementarea proiectului (realizarea efectivă). 

15 10 

b) entități cu experiență în domeniile cercetării de piață și al promovării produselor 

agro-alimentare (de exemplu – institute de cercetare de piață, unități de învățământ 

cu profil economic, marketing, entități care au dezvoltat anterior scheme de 

aprovizionare directă care respectă principiile lanțului scurt de aprovizionare sau 

care au implementat cu succes alte proiecte în domeniu etc.). 

5 10 

c) consilii locale, unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică, 

ONG, alte entități relevante, pe baza obiectivelor proiectului. 
5 10 

Punctajul se acordă pe baza Acordului de cooperare semnat de către parteneri, 

unde sunt descrise rolul și experiența relevantă fiecărui partener în proiect, în 

conformitate cu obiectivele proiectului. 

Punctajul aferent lit a) se acordă numai dacă angajamentul de formalizare a 

cooperării se regăsește în Acordul de Cooperare. 

  

Punctajele acordate în cadrul subcriteriilor a), b) și c) pot fi cumulate în cazul în 

care se respectă condițiile sus-menționate.   

CS3.Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează 

produse cu valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de 

calitate, produse din sistemele agricole HNV, etc.) 
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3.1 Parteneriatul comercializează produse ecologice 

Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor ecologice 

conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu 

completările și modificările ulterioare. 

10 10 

3.2. Parteneriatul comercializează produse:  5   

a) tradiționale 

Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor tradiționale 

conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor produse 

și/ sau 

b) care participă la o schemă de calitate/care sunt certificate în urma unei scheme 

de calitate 

10 

  

Pentru produsele alimentare care au obținut recunoașterea la nivel european, 

proiectele vor fi punctate în urma verificării în bazele de date ale Comisiei 

Europene DOOR, respectiv E-BACHUS pentru vinuri de calitate. 

Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la nivel european, 

se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care vizează obținerea produselor 

alimentare în conformitate cu documentația depusă în vederea înregistrării 

indicațiilor geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP) 

pentru produsele alimentare altele decât vinurile de calitate, a indicațiilor geografice 

(IG) și a denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile de calitate, cu 

respectarea prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind 

sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare. 

În plus, solicitanții respectă mențiunile din Caietul de Sarcini pentru sistemul de 

calitate vizat, iar produsul este înregistrat în Registrul Sistemelor din Domeniul 

Calității Protejate Național (RSCPN) – produse alimentare altele decât vinul, și 

Registrul Unic DOC-IG – vinuri de calitate, iar documentația este transmisă la 

Comisia Europeană pentru înregistrare în vederea obținerii protecției europene. 

Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare care sunt în curs de 

înregistrare și recunoaștere la nivel european pentru înregistrarea denumirii de 

specialitate tradițională garantată (STG), vor fi punctate în condițiile respectării 

mențiunilor din Caietul de Sarcini depus în vederea recunoașterii, a înregistrării în 

Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) și a 

transmiterii documentației în vederea obținerii înregistrării și a protecției la nivel 

european.În cazul în care nu se obține recunoașterea la nivel european proiectele 

nu vor fi depunctate și sprijinul acordat nu se va recupera. 

Proiectele care vizează obținerea produselor alimentare care utilizează mențiunea 

de calitate facultativă „produs montan” vor fi punctate în condițiile respectării 

prevederilor legislației europene și naționale în vigoare, la momentul adoptării 

acesteia. 

si/sau 

10 
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c) produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești 

Se vor puncta proiectele care propun comercializare produselor alimentare obținute 

conform unei rețete consacrate românești în acord cu prevederile Ordinului 

394/2014 privind atestarea acestor produse. Cel puțin unul din tipurile de produse 

obținute trebuie să fie conform unei rețete consacrate românești, iar acesta să se 

regăsească în categoria produselor comercializate de solicitant. 

  

d) provenite din exploataţii situate în zone HNV 

Se vor puncta proiectele care comercializează produse provenite din exploatații din 

UAT HNV (se regăsesc în Lista UAT-urilor eligibile pentru pachetele 1 și 2 aferente 

măsurii 10 a PNDR – anexa 9 a Ghidului National). 

10 10 

În toate cazurile de mai sus (criteriile 3.1 și 3.2) punctajul se acordă doar dacă cel 

puțin unul din tipurile de produse comercializate este produs ecologic/ tradițional/ 

HNV/ montan/ scheme de calitate. 

Tipurile de produse menționate mai sus (criteriul 3.2) pot fi și ecologice și astfel 

punctajul maxim obținut de proiect prin criteriul 3.1 se poate cumula cu cel de la 

criteriul 3.2. 

În cazul tuturor produselor de calitate menționate mai sus nu vor fi eligibile 

cheltuielile aferente certificării. 

    

CS4.Principiul „piețelor locale”   
  

4.1 Distanţa dintre exploatația de origine a produsului/ produselor și punctul de 

comercializare se încadrează între: 

a) 0-50 km; (Ex. Distanța Moisei-Strîmtura, sau Moisei-Botiza - între GAL VI-M)   

2 2 

b) > 50-75 km. (Extra GAL VI-M) 

Distanța dintre exploatația de origine a produsului/ produselor și punctul de 

comercializare se calculează prin intermediul GPS. 

3 3 

Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai scurtă. 

Dovada încadrării în limitele de km menționate anterior nu este necesară. Distanța 

va fi verificată de AFIR. Solicitantul trebuie să se asigure înainte de depunerea 

proiectului că se încadrează în limitele de mai sus și să menționeze în proiect 

distanța maximă dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de 

comercializare. 

  

4.2 Proiecte care propun integrarea lanțului scurt cu piață locală 

Se vor puncta proiectele ce propun un plan de marketing ce cuprinde atât 

componenta de dezvoltare a lanțului scurt cât și componenta de dezvoltare a unei 

piețe locale. Se aplică proiectelor care propun înființarea și dezvoltarea piețelor 

locale exclusiv prin lanțuri scurte. 

5 5 

 

CS5.Principiul diversității activităților implicate 

 
  

Activitățile Implicate vizează întățirea/ valorificarea Factorilori pozitivi din analiza 

SWOT? (Puncte Tari, Oportunități?) 

 

10 10 
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Ex. Valori Materiale și Imateriale cunoscute (Potențiale Branduri, ex. Bruna de 

Maramureș, Codicele de Ieud, etc) 

Ex. Valori Materiale și Imateriale cunoscute (Potențiale Branduri, ex. Bruna de 

Maramureș, Codicele de Ieud, etc)   

 
  

Total Punctaj Maxim 
 

100 

 

PUNCTAJ MINIM – 40 PUNCTE 

În cazul în care proiectele vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de următoarele 

criterii: 

1. Proiecte care propun investiții in: 

 Servcii de consiliere în domeniul agricol; 

 Servcii de creditare; 

 Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de proiecte; 

 Servicii de proiectare; 

 Servicii de contabilitate; 

 Servicii juridice; 

 Servicii în domeniul asigurării; 

 Servcii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, e-promovare, bursa 

de locuri de muncă locale, de terenuri etc.; 

2. Investiții în domeniul TIC; 

 
PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 

 

 Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite 

 Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor 

de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de 

Selecție alcătuit din 7 membri (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din 

parteneriat), respectiv 3 parteneri publici, 2 parteneri privaţi şi 2 parteneri reprezentanţi ai societãţii 

civile, v-a realiza selecția proiectelor.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de către 

toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest 

sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându‐se 

apartenența la mediul privat său public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să 

reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De 

asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează 

procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția 

faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s‐au respectat principiile de 

selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. 

Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un 

alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.  
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Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi 

semnate de către doi experți. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, 

membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a 

respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL 

–„Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a 

unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat 

să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în 

vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de 

departamentele AFIR/ DGDR AM PNDR/ MADR se constată că nu s‐au respectat regulile de evitare a 

conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat 

neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.  

 

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către organele 

de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din minimum 7 membri ai 

parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de asemenea, un membru 

supleant. 

La selecția proiectelor, se va aplica regulă „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care 

peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

 Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, 

persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.  

Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor ce 

le revin, au următoarele obligații: 

• de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

• adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai Comisiei 

de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar;  

• se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație; 

• dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului de 

Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are 

drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

 

 Primirea și evaluarea proiectelor 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atașate la biroul GAL Valea 

Izei-Moisei înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. Responsabilul din cadrul GAL 

înregistrează Cererea de finanțare în Registrul proiectelor, aplică acestuia un număr de înregistrare, iar 

solicitantul primește un bon cu acest număr de înregistrare.  
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Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor, care va efectua 

următorii pași: 

• Verificarea conformității proiectului; 

• Verificarea eligibilității proiectului; 

• Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect. GAL îşi rezervă dreptul de a solicita 

documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, 

se constată că este necesar;  

 

 Selecția proiectelor 

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj și 

rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În urma ședinței Comitetului de 

selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe site-ul 

GAL.  

În baza raportului de selecție, GAL va notifica aplicații cu privire la rezultatele procesului de evaluare și 

selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării raportului 

pe pagina de internet a GAL. 

Acestea vor fi soluționate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor numită în acest scop, care va 

avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție. După soluționarea contestațiilor de către 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va publica raportul de contestații pe pagina proprie de internet. 

Menționăm că GAL va publica pe site-ul oficial o procedură de evaluare și selecție detaliată înainte de 

lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor. 

GAL va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în SDL, în 

cadrul unui proces de selecție transparent. GAL aplica criterii de selecție adecvate specificului local, în 

conformitate cu prevederile SDL. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție 

specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa cum au 

fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru tipul de 

proiect depus.  

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor 

verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de 

finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate 

la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori. 

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare 

răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu 

corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate 

în vederea depunerii la AFIR. 

 Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării  

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj și 

rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În urma ședinței Comitetului de 

selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe site-ul 

GAL.  

 

În baza Raportului de selecție, GAL va notifica aplicații cu privire la rezultatele procesului de evaluare și 

selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării raportului 

pe pagina de internet a GAL. 
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 Componența și obligațiile comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a 

contestațiilor: 

Comitetul de selecție este format din minimum 7 membri ai parteneriatului, iar Comitetul de soluționare 

a contestațiilor din 3 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va 

stabili de asemenea, un membru supleant. Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, au următoarele obligații:  

 de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor 

Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

 adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar;  

 se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisiei 

de Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație. 

 dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului 

de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză 

(organizația), nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respective. 

 

 Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 

depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor  

Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
postării raportului pe pagina de internet a GAL. 
Acestea vor fi soluționate în termen de 15 de zile de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor numită 

în acest scop, care va avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție.  

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va publica raportul 

de contestații pe pagina proprie de internet. 

 Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor și a raportului de selecție:  

15 zile lucrătoare 

 

DATA ȘI MODUL DE ANUNȚARE A REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECȚIE 

 

 Raportul de slecție se va completa în ziua întrunirii Comitetului de selecție a proiectelor și va fi 

publicat pe site-ul www.galvaleaizeimoisei.ro în următoarea zi a aprobării acestuia; 

 În baza Raportului de selecție beneficiarii vor fi notificați cu privire la rezultatul procesului de 

evaluare și selecție;  

 

ALTE INFORMAŢII PE CARE GAL VI-M LE CONSIDERĂ RELEVANTE 

 Toate Contractele/ Deciziile de finanțare se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează 

de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru 

evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare. 

 Efectuarea conformităţii se va realiza înainte de semnarea Contractului de Finanţare şi constă în 

verificarea Cererii de Finanţare, respectiv dacă documentele originale aflate în posesia 

solicitantului corespund cu Cererea de Finanțare depusă pe format de hârtie. 

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
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 Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii 

de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă. Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. 

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR. 

 În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul, 

beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și 

Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții pentru 

beneficiarii privați ai PNDR 2014‐2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în 

conformitate cu cerințele Autorității Contractante. 

 În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru 
efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se va atașa 
și fișa de verificare a conformității emisă de GAL. 
Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform 
prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare. 
Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 
226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii 
de Plată. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobil:629 
Telefon Fix:     0362 804 416 
Fax:                 0362 804 416 
 

 

Cod Poștal:     437195 
Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

2014-2020, Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, sub-Măsura 19.4,  
    Acord cadru de finanțare Nr. C 1940 0116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016, 

Contract de finanțare subsecvent NR. 1 Nr. C 1940 1116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016. 
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 


