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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
„Europa investește în zonele rurale!” 
Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 
Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514 
Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  

      
 

Apel de selecție nr. 8/2018 
                                               Varianta detaliată 

 

 

PRELUNGIRE APEL  DE PROPUNERI DE PROIECTE 

 

Prelungire Apel de propuneri de proiecte nr. 8/2018 pentru accesarea măsurii din 

SDL ,, Lanțuri scurte ” 

Titlu măsură:  Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a 

dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind 

dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale 

. 

Cod măsură: 16–M16.4.a.1/3A 
Tipul măsurii:  Mixta (investitii si servicii) 

 

1. Data prelungirii apelului de selecție:     31.12.2018 

 

2. Data limită de depunere a proiectelor : 22.02.2019 ora 14.00 

 

 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul Asociatiei 

PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR  înaintea datei-limită de depunere , 

specificată în Anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte, în intervalul de 

luni –vineri intre orele 10-14. 

 

Pragul minim de selectie este de: 30 puncte 

4. Fondul disponibil – alocat în sesiune :  299.241,53 euro 

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect este de maxim 100.000 euro.  

  o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 100.000 euro 

 

o Intensitatea sprijinului: 100%. 

 

5.  Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții - 

Formularul standard al Cererii de Finanțare (versiune editabilă) poate fi accesat pe pagina 

de internet  www.galtinutulhaiducilor.ro 

 

 

 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale 

Ghidului solicitantului elaborat de către GAL 

 

Documente pentru proiectele mixte (investiții și servicii) 

 

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 investiţiile care 

vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora.  

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini 

(gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei 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 mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.  

10. 1 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.  

11.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL 

REGISTRULUI COMERŢULUI conform legislaţiei în vigoare.  

11.2 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 42  
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Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autorităţile competente 

menţionează standardele care vor fi implementate prin intermediul proiectului (dacă este 

cazul).  

recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru 

comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare.  

11.3 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.  

12.1 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 și modificările 

ulterioare (pentru modernizări).  

12.2 (pentru investitii noi):  

a) FISA DE INREGISTRARE CA PROCESATOR SI PRODUCATOR IN 

AGRICULTURA ECOLOGICA  

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE 

INSPECTIE SI CERTIFICARE  

13. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant 

pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor 

agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european.  

14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL  
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).  

15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE 

CONSACRATE ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 

394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate 

românești. (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la 

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

16. DOCUMENT DIN CARE SA REIASA INREGISTRAREA DREPTULUI DE 

UTILIZARE A MENTIUNII PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA 

COMPETENTA.  

SAU  

COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII 

DREPTULUI DE UTILIZARE A MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE 

„PRODUS MONTAN"- PENTRU PRODUSELE ÎN CURS DE RECUNOAȘTERE 

ȘI ANGAJAMENTUL CĂ SE VA OBȚINE ACEASTĂ MENȚIUNE DE CALITATE 

18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)  
Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării 

criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la 

punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, 

ONRC, etc.) sau documentele relevante anexate de către solicitant: Oferte, Documente 

înființare membrii, Documente de identitate - copii, Contract de muncă/extras REVISAL, 

Angajament de realizare lucrări/construcții, Hotararea Consiliului Local, etc.  
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IMPORTANT !  

Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data 

depunerii acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

Documente pentru proiectele de servicii 

 

1 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip 
de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, 
costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, 
pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare 
nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de 
servicii. 

2 
Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul 
asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă1 

3 
Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului 
(cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației 
naționale în vigoare etc.) 

4 

Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție 
de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 
Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

*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.  

5 

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția 
Generală a Finanțelor Publice  

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 
92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, 
pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte 
de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în 
care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are 
datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie 

                                                 
1 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de 
desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, 
rapoarte de activitate etc.). 
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menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin 
deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 
restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

6 

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 
rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct 
de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului 
acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori 
economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții 
evaluatori. 

7 

Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte 
faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la 
asociații și fundații. 

8 

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență 
nr. 41/2016. 

9 
Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din 
localitatea respectivă privind promovarea moștenirii culturale a comunei (este 
obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează studii/ monografii). 

10 

Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, 
mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul 
depus) (este obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități de informare și 
promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de caliate)  

11 

Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri care în anul 
anterior de plată a/ au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 
euro) este înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN 
din care rezultă activitatea agricolă) sau Actul normativ de înființare/actul 
constitutiv/statutul, din care să reiasă activitatea agricolă.  (este obligatoriu pentru 
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proiectele realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 

12 

Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de concesionare/ 
comodat/ închiriere/ administrație) pentru exploatația agricolă* 

*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia 
curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de 
adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 

(este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 

13 

Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, 
mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul 
depus) (este obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități de informare și 
promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de caliate)  

14 Alte documente justificative, după caz 

 

  

7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească  

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora; 

 

7.1. Cerințe de conformitate 

Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare și a anexelor acesteia  si 

Metodologiei de verificare  este prezentată în  formularului ” GE 1.1 L -.Fișa de verificare 

a conformităţii administrative- anexa 11 la Ghidului Solicitantului  aferent Masurii 6–

M16.4.a.1/3A- Lanturi scurte postat pe pagina web – www.galtinutulhaiducilor.ro 

Controlul conformității constă în verificarea  încadrarii  proiectului in SDL și a  

conformității documentelor conform cerintelor mențonate în Fișa de verificare a 

conformităţii administrative. 

 

7.2 Cerintele de eligibilitate  

 Verificarea cerintelor de eligibilitate si a  metodologiei de verificare se realizează în  

baza formularului ” GE 1.2L-  .Fișa de  verificare   a eligibilitati  proiectului - anexa 13 la 

Ghidul  Solicitantului aferent Masurii  6–M16.4.a.1/3A- Lanturi scurte postat pe pagina 

web – www.galtinutulhaiducilor.ro . 

 Toate verificările se  efectuează  de către  doi experti tehnici  cu atributii în   
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verificarea si selectia proiectelor . Se va  respecta principiul de verificare „4 ochi”, 

respectiv documentele de verificare si selectie a proiectelor  vor fi semnate de către 

minimum 2 angajaţi – un expert care completează şi un expert care verifică. 

Condițiile minime obligatorii de eligibilitate au fost stabilite cu respectarea art. 35 din 

cadrul Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

  Condiţii minime de eligibilitate pentru proiecte de investiții 

 

EG.1 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a  

parteneriatului pentru accesarea sprijinului FEADR şi dupa caz, a documentelor de 

înfiinţare a membrilor, actelor de identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor 

restante fiscale şi sociale a liderului de parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor 

menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR, în bazele de date AFIR şi 

ale ONRC, inclusiv a statutului de intreprindere legată sau parteneră. 

 Se va avea in vedere si Lista participanților conform acordului de cooperare  

(parteneriatul să fie format din persoane juridice și fizice române şi alte entităţi constituite 

conform legislaţiei naţionale în vigoare 

 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. 

 

EG.2 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

 Se verifică dacă : 

- Acordul de cooperare respecta formatul standard,  este corect completat cu datele 

de identificare ale membrilor, ale reprezentanților legali în cadrul acordului și dacă este 

asumat în totalitate și unanimitate, conform listei de semnături. 

- 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, existența contractului de 

muncă/ Extrasul REVISAL.  

Durata Acordului este corespunzătoare duratei prevăzute în Contractul de finanțare 

pentru derularea proiectului, iar prelungirea acestuia conduce automat la extinderea duratei 

acordului. 
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EG.3 Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va 

depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de 

aprovizionare; 

 În cadrul studiului/planului de marketing, solicitantul va prezenta modul in 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.  

 Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate  

fi decât o componentă secundară (mai putin de 50% din valoarea totala a cheltuielilor 

eligibile) a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțului scurt.  

 

EG.4 Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept /o 

strategie de marketing adaptată la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o 

descriere a activităților de promovare propuse; 

 Pentru elaborarea Planului de marketing, solicitantul va ține cont de  

totalitatea cerințelor Ghidului Solicitantului, îndeplinirea și detalierea acestora 

urmând a fi cuprinsă în cadrul Planului de marketing.  

 În cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul în care,  

prin intermediul proiectului, va promova și comercializa produsele proprii pe piața locală.  

 Planul de Marketing va cuprinde o prezentare clară și personalizată a 

proiectului propus  

spre finanțare și toți partenerii vor desfășura activități specifice în cadrul proiectului, 

în funcție de drepturile și obligațiile asumate și stabilite în cadrul acordului de cooperare.  

Un proiect nu poate conține doar promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă  

secundară (mai putin de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) a unui proiect prin 

care se propune înființarea și dezvoltarea pieței locale .  

 Piața locală include atât mediul rural cât și pe cel urban. Produsele comercializate  

și/sau promovate pe piața locală pot proveni atât din mediul rural cât și din cel urban. 

 

EG.5 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau 

finalizat; 

Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F) 

si se verifica in baza de date AFIR daca exista in derulare sau finalizat un proiect identic 

(conform definiției din capitolul Dicționar). Se analizeaza componenta parteneriatelor cu 

proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeasi componență proiectul nu este eligibil. 

 

EG.6 Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte 

de aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 

11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise in sectiunea Informatii specifice 

operatiunii din fisa masurii. 

Dacă proiectul se referă la piete locale bazate exclusiv pe lanțuri scurte se vor 

lua în considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanțurilor scurte (nu se 
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analizează distanța dintre punctul de origine al produsului și locul comercializării ci doar 

numărul de intermediari).  

Dacă piața locală nu este bazată doar pe lanțuri scurte atunci se vor lua în 

considerare caracteristicile obligatorii ale piețelor locale (distanța geografică dintre 

punctul de origine al produsului și locul comercializării). 

 

EG7 Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din 

unitățile administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de 

Implementare STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în 

sere și solarii). Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol. Se 

va avea în vedere sediul pentru instituțiile publice, sediul social al beneficiarului pentru 

persoana juridica, PFA, II, IF și UAT în care este localizata majoritar exploatatia pentru 

persoanele fizice.  

 

EG8 Partenerii care sunt GP/Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-una 

din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa aferentă Cadrului Național de 

Implementare a STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în 

sere și solarii). Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol. Se 

va avea în vedere sediul social al beneficiarului. Condiția de eligibilitate se aplica si altor 

forme asociative care desfășoară activități agricole. 

Metodologia de verificare aferente conditiilor minime de eligibilitate pentru proiecte de 

investitii se gasesc in Anexa 13.1 postata pe pagina web www.galtinutulhaiducilor.ro   la 

sectiunea Ghiduri. 

 

Atenție!  
 Modelul planului de marketing/Studiului și al Acordului de cooperare, ataşate Ghidului 

solicitantului, prezintă secţiunile minime obligatorii şi are rolul de a ajuta solicitanţii în 

elaborarea planului propus şi asumat de către toţi partenerii.                                        

Aceste secţiuni nu sunt limitative, solicitanţii având posibilitatea de a elabora un plan de 

marketing/studiu conform obiectivelor parteneriatului şi tipologiei membrilor. În funcție 

de specificul proiectului, investițiile / operațiunile vor respecta prevederile legislației în 

vigoare din domeniul  sănătate publică, sanitar-veterinar și, siguranță alimentară   și 

mediu. În acest sens, se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA 

judeţene, depuse la momentul contractării, dacă este cazul. 

 

Condiţii minime de eligibilitate pentru proiecte de servicii  

 

1. Condiții de eligibilitate a solicitantului 

 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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 1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanţilor eligibili pentru măsura prevăzută în 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL? Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de 

beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii de servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a 

GAL care a selectat proiectul. Se verifică documentele de înființare/ certificare ale 

solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a acestuia.  

1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat 

de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL? Se verifică dacă în Apelul de selecție publicat de 

GAL au fost preluate criteriile de eligibilitate din Fișa măsurii din cadrul SDL.  

1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR? Expertul verifică acest criteriu prin solicitarea acestei 

informații către OJFIR Maramureș prin adresă scrisă. 

 1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie 

răspundere, anexă la Cererea de finanțare? Se verifică în Cererea de finanțare dacă sunt 

bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie 

răspundere și dacă aceasta este datată și semnată. 

1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare? Se verifică documentul atașat 

la Cererea de finanțare, respectiv certificatul constatator emis pe numele solicitantului în 

conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, semnat și ștampilat de către 

autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care 

rezultă că acesta nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se verifică în cazul 

solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000 și al entităților publice.  

1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor 

pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)? Se verifică 

însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei pe propria răspundere, a punctului referitor 

la angajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea 

contractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanţare (doar în cazul proiectelor pentru care 

în Fișa măsurii din SDL este prevăzută cofinanțare privată). 

 

2. Condiții generale de eligibilitate 

 

 2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului? Se 

verifică dacă solicitantul are dreptul de a desfășura activitățile specifice menționate în Cererea 

de finanțare, conform Certificatului constatator ORC, actului constitutiv, statutului sau al 

oricărui document legal din care rezultă domeniul de activitate anexate la Cererea de 

finanțare. 

 2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării 

activităților specifice? Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că 

solicitantul se angajează să asigure capacitatea tehnică și financiară.  

2.3 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și 

cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea 

proiectului? În cazul proiectelor de servicii prin care se finanțează crearea de clustere și 
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rețele, expertul verifică dacă: - activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea 

obiectivelor proiectului; - activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate; - 

alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de 

resurse umane. 

2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu? Se verifică 

punctul 4.5 din cererea de finanțare în care sunt descrise resursele umane implicate în 

proiect, cu precizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert propus. De 

asemenea, se verifică în anexele cererii de finanțare acordul scris al fiecărui expert pentru 

participarea la activitățile proiectului pe toată durata de desfășurare a proiectului și 

documentele care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile respective (cv-

uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emisă conform legislației în vigoare 

etc.).  

2.5 Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară 

activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL? Se verifică dacă localitățile din care vor fi 

selectați participanții care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din 

teritoriul GAL. 

Metodologia de verificare aferente conditiilor minime de eligibilitate pentru proiecte de 

servicii se gasesc in Anexa 13.2 postata pe pagina web www.galtinutulhaiducilor.ro   la 

sectiunea Ghiduri. 

 

8   Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL; 

Selectia proiectelor 

 Selectia   proiectelor se va face de către membrii Comitetului  de Selectie    

constituit la  

nivelul  GAL TINUTUL HAIDUCILOR. 

 Comitetul de Selecţie este format din 7 membri ai parteneriatului, din care 2 

membri din  

sectorul public, 2 membri din sectorul privat şi 3 membri din sectorul societății civile 

(ONG). Pentru fiecare funcţie în parte  este  prevăzut un supleant. 

 Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru  

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 

membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 51% să fie din mediul privat şi societatea 

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

 Comitetului de Selectie are ca obligatii principale :   

- să se asigure  ca proiectul  raspunde obiectivelor propuse în SDL si se incadrează in 

planul finaciaral GAL TH  .-Proiectele care nu corespund obiectivelor si prioritatilor 

stabilite în SDL pe baza căruia a fost selectat GAL-ul nu vor fi selectate in vederea 

depunerii la AFIR. 

- să realizeze  selectia proiectelor, să emită si să  semneaze raportul de selectie intermediar 

si final 

-  să respecte prevederile OUG 66/2011, cu modificările si completările ulterioare 

referitoare la evitarea conflictului de interese. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în 

cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respective. 

 Criteriile de selectie si punctajul aferent fiecarui criteriu sunt aprobate de Adunarea 

Generala GAL. 

 Selecția proiectelor pentru această măsură va fi organizată pe baza următoarelor 

principii: 

o Se vor organiza sesiuni de depunere a proiectelor cu perioadă limitată în 

timp în funcție de gradul de absorție a fondurilor alocate ; 

o Definirea unui prag minim de punctaj pentru ca proiectele să fie eligibile; 

o Acordarea de prioritate în evaluare/selecție proiectelor cu punctajul cel mai 

ridicat. 

 Toate verificările se  efectuează  de către  doi experti tehnici  cu atributii în   

verificarea si selectia proiectelor . Se va  respecta principiul de verificare „4 ochi”, 

respectiv documentele de verificare si selectie a proiectelor  vor fi semnate de către 

minimum 2 angajaţi – un expert care completează şi un expert care verifică. 

 

 Criterii de selectie 

Conform Fişei măsurii prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce 

vor fi stabilite prin Ghidul solicitantului : 

 Parteneriate încheiate cu participarea a cel puţin două structuri asociative  cu  

activitate pe teritoriul  GAL Ţinutul Haiducilor; 

 Parteneriate care implică existenţa a cel puţin unui grup de fermieri, cooperative  

sau unui grup de producători  cu activitate pe teritoiul  GAL Ţinutul Haiducilor care 

produc si comercializează produse certificate prin scheme de calitate. ; 

 Parteneriate încheiate între mai mult de zece parteneri; 

 Parteneriatele care produc și comercializează produse cu valoare adăugată mare –  

produse care participă la scheme de calitate, produse din sisteme agricole HNV etc.; 

 Parteneriate care implică, asociaţii, cooperative, grupuri de producători,  fermieri 

care vor participa/participă/au participat la una din măsurile: 1–M1.1.a/1A “Ţărani lideri”, 

1–M1.2.a/1A “Activităţi demonstrative; 

 Parteneriate care include participanti  cu activitate agricolă în zone marginalizate. 

Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui citeriu/sub-criteriu este prezentat în 

tabelul următor:  

 

Nr. 

crt. 
CRITERII DE SELECȚIE 

Punctaj 

pct. 

Metodologia de verificare  si 

documentele justificative in 

vederea punctării criteriilor de 

selectie 
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1. Parteneriate încheiate cu participarea a 

cel puţin două structuri asociative  cu 

activitate pe teritoriul GAL Ţinutul 

Haiducilor 

30 p Se verifica : 

Acordul de parteneriat si actele 

constitutive a partenerilor pentru 

care se va acorda punctaj. 

Structuri asociative pentru care se 

acorda puctaj :cooperative, 

grupuri de producători, 

asociații de proprietari, ONG-uri. 

2 Parteneriate care implică existenţa a cel 

puţin unui grup de fermieri, cooperative 

sau unui grup de producători  cu 

activitate pe teritoriul GAL Ţinutul 

Haiducilor, care produce şi 

comercializează produse certificate prin 

scheme de calitate; 

 

20 p Se verifica : 

Acordul de parteneriat si actele 

constitutive a partenerilor pentru 

care se va acorda punctaj. 

Dovada privind produsele 

certificate prin scheme de calitate 

3 Parteneriate încheiate între mai mult de 

zece parteneri. 

10 p Se verifica numarul de parteneri ai 

parteneriatului conform  acordului 

de cooperare 

4 Parteneriatele care produc și /sau 

comercializează produse cu valoare 

adăugată mare - produse care participă 

la scheme de calitate, produse din 

sisteme agricole HNV etc; 

30 Punctajul se acorda  doar dacă cel 

puțin unul din tipurile de produse 

comercializate este produs 

ecologic/  scheme de calitate/ 

HNV/. 

Dovada privind produsele 

certificate prin scheme de calitate 

Anexa 9- listă localități HNV 

5 Parteneriate care implica, asociaţii, 

cooperative, grupuri de producători, 

fermieri care vor participa/participă/au 

participat la una din măsurile: 1–

M1.1.a/1A “Ţărani lideri”, 1–

M1.2.a/1A “Activităţi demonstrative 

5 Se acorda punctaj daca  persoana 

sau persoanele desemnate  de 

forma asociativă legal constituită 

vor participa/participă/a participat 

la una din măsurile: 1–M1.1.a/1A 

“Ţărani lideri”, 1–M1.2.a/1A 

“Activităţi demonstrative  

-daca fermierii autorizati ca PFA, 

II,IF vor participa/participă/au 

participat la una din măsurile: 1–

M1.1.a/1A “Ţărani lideri”, 1–

M1.2.a/1A “Activităţi 

demonstrativ 

pe baza urmatoarlor documente: 

- Declaratie angajament 

-Adeverinta de participare 

-Certificate de participare 
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6 Parteneriate care includ participanti  cu 

activititate agricola in  zone 

marginalizate 

5 p Se verifica : 

-Se verifica daca Parteneriatul are  

in componenta membrii cu 

activitate/ sediu in zonele 

marginalizate conform 

Atlasului  Zonelor Rurale 

Marginalizate  

şi al Dezvoltării Umane Locale 

din România.  

Documente verificate: 

 Acordul de cooperare; 

 Anexa 9- Table 1. 6: Lista  

localităţilor rurale (unităţi 

SIRINF) cu zone marginalizate, 

din Judeţul Bistrița- Năsăud 

 Total  100  

 Pragul minim de selectie ( punctajul minim ) pentru această sub‐ măsură este 

de   30 puncte. 

 Proiectele sub acest punctaj nu se finantează. 

 Selecție proiectelor se face in ordinea cu punctajul  obtinut prioritate la finantare 

avand proiectele cu cu punctajul cel mai ridicat. 

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj departajarea se face  in ordine crescătoare a 

valorii sprijinului.  

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj si aceiași valoare a sprijinului  , departajarea  

acestora se face în ordinea următoarelor puctajelor de la criteriul 1, criteriul 2, criteriul 3: 

Modlitatea  de prezentarea a rezultatelor evaluarii 

Atenție! Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse 

odată cu Cererea de finanțare.  

 GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie  

prin publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Lunar / Intermediar/ şi 

prin afişarea lui  la sediul GAL-ului.  

 GAL va  notifica solicitanţii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost   

selectate – se vor fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi 

soluţionare a contestaţiilor. 

 Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor  

sau vor fi predate personal cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al 

potenţialului beneficiar. 

 GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primire a  

contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care 

nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea 

proiectelor totală a proiectelor eligibile este mai mica sau egală cu alocarea financiară a 

apelului de respectiv , dat fiind faptul că nu există condiții care să conducă la contestarea 

rezultatului procesului de evaluare și selecție. 
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Depunerea si soluționarea contestațiilor 

 Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate  

eligibile şi neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile 

lucrătoare de la data primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data 

publicării Raportului de Selecţie pe pagina de web www.galtinutulhaiducilor.ro 

 Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. 

 Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la secretariatul GAL TINUTUL 

HAIDUCILOR sau  

se Transmit prin poștă/curierat la adresa: localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa nr. 

22 jud, Bistrita - Năsăud  cod poștal 425100 sau prin e-mail, scanate, la adresa 

secretariat@galtinutulhaiducilor.ro. 

 Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de finanţare depusă de solicitant. 

 În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul 

acordat unuia sau mai multor criterii de selecție. 

 Solutionarea contestațiilor se va realiaza, în termen de 10  zile , de către Comisia de  

Soluţionare a  Contestaților care   este  constituită din 3 membri - un reprezentant al 

sectorului public și 2 reprezentanți ai sectorului privat si socității civile. 

 După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor  

întocmește Raportului final de soluționare a contestațiilor, Comitetul de Selecție a 

proiectelor parcurge procedura de selecție a cererilor de finanțare. 

 Perioada de  elaborare a Raportului de solutionare a contestatiilor  este de  2 zile   

lucratoare de la data  finalizarii contestației , si de 12 zile lucratoare de la data depunerii 

contestatiei. 

 

Întocmirea Raportului de selecţie final a cererilor de finanţare 

 Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește  

Raportul de selecție Final  care cuprinde în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de 

selecţie. 

 Perioada de  elaborare a Raportului de selectie intermediar/final este de maxim  5 

zile lucratoare de la data  finalizarii   activitatilor de evaluare si selectie de catre expertii 

GAL TH pentru toate proiectele depuse in cadrul unui apel . 

 Raportul  de selecţie finale se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea  

acestora de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor si avizarea lui de catre CDRJ . 

 

 

9  Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție); 

Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni 

se va face  după aprobarea Raportului de selectie in termen de maxim 2 zile .Asociația 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro
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PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR va notifica în scris  toți solicitanții asupra 

rezultatului selecției cererilor de finanțare depuse de către acestia. 

 

10  Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;  

-  Direct la sediu Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; localitatea 

Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud 

Telefon 0371 408 616 

-  posta  la  adresa Asociația  PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; localitatea 

Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud, cod poștal 425 100 

e-mail, la adresa secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

 

11 Alte informații pe care GAL le consideră relevante  

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL  

mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

