
 

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

        EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

                                                       

 

Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 
FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 
din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

1 
 

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  

      

Varianta detaliată 
 
 

APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE  
 

Apel de propuneri de proiecte nr. 5 /2019 pentru accesarea măsurii din 
Strategia de Dezvoltare Locală  
Titlu măsură: Certificarea produselor agro-alimentare prin scheme de 
calitate  
Cod măsură: 3–M3.1.a/3A 
Tipul măsurii: Servicii 
 

1. Data lansării apelului de selecție:  18.06.2019 
 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 18.07.2019 ora 14.00. 
 
 

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

Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR înaintea datei 

limită de depunere, specificată în Anunțul de deschidere a apelului de 

propuneri de proiecte, în intervalul de luni –vineri între orele 10.00-

14.00. 

 
4. Fondul disponibil – alocat în sesiune :  27.000 euro 

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 
finanțarea unui proiect: 3.000 euro/exploatație/an pentru o perioadă de 3 
ani consecutivi 

 o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate 
depăși 3.000 de euro/ exploatație/an. 

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  secțiunea  GHIDUL SOLICITANTULUI 
LEADER 2014-2020 

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul 
odată cu  depunerea proiectului 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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Solicitantul va atașa cererii de finanțare toate documentele prevăzute în secțiunea 
E a cererii de finanțare pentru care a bifat coloana  A  precum și alte documente 
care nu sunt menționate în cererea de finanțare dar sunt prevăzute în Ghidul 
solicitantului sau pe care solicitantul le consideră relevante pentru susținerea 
proiectului, menționate în cererea de finanțare la poziția,, Alte documente 
justificative, după caz”  respectiv: 
 
1. Planul de acțiuni (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare); 

 

2. Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea 

Cererii de finanțare); 

 

3. a) Certificat de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului conform 

legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare (obligatoriu la 

depunerea Cererii de 

finanțare); 

sau 

 b) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire 

și a statutului 

propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole 

(obligatoriu la 

depunerea cererii de finanțare); 

sau 

 c) Statut pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.1/ 

2005) și 

Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.566/ 2004,) cu modificările și 

completările 

ulterioare, din care să reiasă că acestea se încadrează în categoria societate 

cooperativă agricolă 

sau cooperativă agricolă (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare); 

 

4. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca, 

la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute conform 

schemelor de calitate, să fie inscripționate 

cu logo-ul aferent schemei (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare); 

 

5. Precontract/ Contract încheiat cu un Organism de Inspecție și Certificare 

acreditat de RENAR și recunoscut de MADR (obligatoriu la depunerea Cererii de 

finanțare); 
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6. În cazul produselor ecologice: 

a) FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ 

ECOLOGICĂ, eliberată de DAJ/DAM București (obligatoriu la depunerea Cererii 

de finanțare); 

b) CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

ECOLOGICE emis de un Organism de Inspecţie şi Certificare acreditat de RENAR 

și recunoscut de MADR, conform prevederilor OUG 34/ 2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru 

aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în 

agricultura ecologică, din care să rezulte statutul ecologic al produsele obținute + 

Anexa la certificatul de conformitate (la depunerea primei Cereri de plată); 

c) ADEVERINȚĂ de la DAJ/ DAM București din care să rezulte că solicitantul 

sprijinului 

participă pentru prima dată la respectiva schemă de calitate (la depunerea 

primei Cereri de 

plată) 

 

7. In cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii 

fermierilor și grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de producători: 

a). Statutul grupului de producători (obligatoriu la depunerea cererii de 

finanțare); 

b). Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii cererii 

de finanțare (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare și, ulterior, la depunerea 

primei Cereri de plată); 

 

8. Adresă emisă de bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale 

contuluiaferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/ trezorerie, codul 

IBAN al contului de operațiuni cu AFIR) ; 

 

9. Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabile la 

încheierea 

Contractului de finanțare ; 

 

10. Cazierul judiciar al solicitantului (fără înscrieri privind sancțiuni economico-

financiare în 

original), valabil la momentul încheierii contractului de finanțare ; 

 

11. Declarație privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal 

(Anexa 15) 
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12. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe 

care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii Cererii de finantare (la 

depunerea Cererii de finanțare, după caz); 

 

12.1 Acord de cooperare-(Anexa 3)-(dacă e cazul asocierii) ; 

12.2 Declarație privind respectarea HG226/HG800/2018-(Anexa 6) 

12.3 Adresa de înaintare și declarații-(Anexa 7) 

 
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de 

Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

 
 

7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le 
îndeplinească  
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 
 
 

EG1. Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deține o 
exploatație agricolă sau solicitantul este un grup de producători (în cazul 
proiectul vizează activități de informare și promovare)? 

Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului din care reiese că 
desfășoară activitate agricolă (certificatul  de înregistrare sau actul de înființare/ 
actul constitutiv/ statutul etc.), informațiile în baza de date online RECOM a 
Oficiului Registrului Comerțului, codul CAEN din care rezultă că activitatea 
agricolă este activitatea principală, documentul privind înscrierea în Registrul unic 
de identificare al solicitantului și documentele care atestă dreptul de proprietate 
pentru exploatația agricolă.    

Expertul va face Print-screen, va tipări și anexa la formularul de verificare, extrasul 
din baza de date. 

EG2. Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza 
legislației naționale/ europene în vigoare sau  la o schemă voluntară care 
respectă cerințele UE? 

Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe proprie răspundere că nu 
a mai participat la o schemă de calitate, certificată în conformitate cu legislația 
specifică națională/ europeană în vigoare sau la o schemă voluntară care respectă 
cerințele UE. Dacă solicitantul a bifat DA în declarație, expertul bifează DA și 
condiția este îndeplinită. Dacă solicitantul a bifat NU în declarație, expertul bifează 
NU și condiția este neîndeplinită.  
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În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor 
produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE 
CAZUL”. 

EG3. Solicitantul se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate 
și toate cerințele în vigoare referitoare la schemă? 

Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe proprie răspundere că se 
angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în 
vigoare referitoare la schemă. Dacă solicitantul a bifat Da în declarație, expertul 
bifează DA și condiția este îndeplinită. Dacă solicitantul a bifat NU în declarație, 
expertul bifează NU și condiția este neîndeplinită.  

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor 
produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE 
CAZUL”.  

EG4. Solicitantul aplică pentru o schemă certificată în conformitate cu 
legislația națională/ europeană în vigoare? 

Expertul verifică ca schema de calitate prevăzută în Cererea de finanțare să 
corespundă unei scheme  de calitate eligibilă conform prevederilor art. 16 din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013, respectiv: 

- schemă  de calitate  instituită în cadrul următoarelor regulamente și 
dispoziții europene: Reg. (UE) nr. 1151/2012, Reg. (CE) nr. 834/2007, Reg. (CE) 
nr. 110/2008, Reg. (CEE) nr. 1601/91,  (v) partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 
din Reg. (UE) nr. 1308/2013; 

-  schemă de calitate, inclusiv schemă de certificare a exploatațiilor agricole, 
pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscută la nivel 
național (MADR), care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 16(1b) din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013; 

- schemă voluntară de certificare a produselor agricole, recunoscută de 
MADR ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele 
de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare. 

Schemele de calitate pentru care se poate acorda finanțare sunt 
următoarele: 

1. scheme de calitate și mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza 
legislaţiei europene: 

• Denumire de Origine Protejată (DOP); 

• Indicaţie Geografică Protejată (IGP); 

• Specialitate Tradiţională Garantată (STG); 

• Denumire de origine controlata (DOC), pentru vinuri de calitate; 

• Indicatie Geografica (IG), pentru vinuri de calitate; 

• Menţiunea de calitate facultativă „produs montan”; 
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• Produse ecologice; 

• Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică. 

2. scheme de calitate stabilite pe baza legislaţiei naţionale: 

• Produse tradiţionale; 

• Produse alimentare obţinute conform  reţetelor consacrate româneşti.  

 

Nu se acordă finanțare pentru: 

• Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional 
de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Implementarea sistemelor de management a calităţii si de siguranţă alimentară și 
a marketingului  produselor agricole și alimentare, sprijinite prin  Submasura 4.2 
„Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”; 

• Implementarea schemei „Produse ecologice”, inclusiv perioada de conversie, 
dacă se solicită aceleaşi costuri prevăzute la articolul 29: „Agricultura ecologică” 
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013/UE. 

În cazul în care schema de calitate la care participă pentru prima dată solicitantul 
se încadrează în una din cele 3 categorii de mai sus, expertul bifează căsuța ”DA”, 
condiția fiind îndeplinită. 

În caz contrar, expertul bifează “NU“, condiția nefiind îndeplinită. 

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor 
produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE 
CAZUL”. 

 

EG5. Activitățile de informare și promovare propuse vizează produse care 
fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin conform 
prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013? 

Expertul verifică dacă activitățile de informare și promovare prevăzute în cadrul 
Cererii de finanțare vizează produse care fac obiectul unei scheme de calitate 
care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013. În acest caz, expertul bifează “DA”, condiția fiind îndeplinită. În caz 
contrar, expertul bifează “NU”, condiția nefiind îndeplinită. 

În cazul în care proiectul nu vizează activități de informare și promovare a unor 
produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE 
CAZUL”. 

EG6. Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de 
promovare adecvat? 
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Expertul verifică dacă în cadrul Cererii de finanțare solicitantul a prezentat un 
program de promovare care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, 
mijloace și perioade, precum și activităţi de promovare cu rezultate scontate 
pentru proiectul propus. În acest caz expertul  bifează căsuța ”DA”, condiția fiind 
îndeplinită. În caz contrar, expertul  bifează ”NU”, condiția nefiind îndeplinită. 

În cazul în care proiectul nu vizează activități de informare și promovare a unor 
produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,Nu este 
cazul”. 

 

În cazul unui grup de fermieri aplicant pentru prima dată la o schemă de 

calitate, condițiile privind eligibilitatea trebuie îndeplinite de fiecare participant în 

parte. 

 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 
 
EG7. Aplicantul trebuie să îndeplinească condiția de fermier activ conform 

articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 
 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Aplicantul este fermier activ, în înțelesul 
art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013: 
 
Se verifica  
a) documentele contabile ; APIA 
b) documentele contabile ; documente 
constitutive; APIA   
c) ONRC , RECOM on line sau Certificat 
Constatator valabil  

(a) cuantumul anual al plăților directe este 
cel puțin 5 % din veniturile totale obținute de 
acesta din activități neagricole în cel mai 
recent an fiscal pentru care sunt disponibile 
astfel de dovezi; 
(b) activitățile sale agricole nu sunt 
nesemnificative; 
(c) principalul obiect de activitate îl reprezintă 
exercitarea de activități agricole. 

 
 
EG8. Fermierul  sau grupul de fermieri aplică pentru prima data pe o schema 
certificată 
 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Participa prima data la o schema 
de calitate ? 
 
Declaratie pe propria raspundere  
din Anexa 1  Cererea de 
Finantare , 

Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe 
proprie răspundere că nu a mai participat la o 
schemă de calitate, certificată în conformitate cu 
legislația specifică națională/ europeană în vigoare 
sau la o schemă voluntară care respectă cerințele 
UE. Dacă solicitantul a bifat DA în declarație, 
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 Cap.F , pct.2._Declaratie 
eligibilitate  si in Anexa7_Adresa 
de Inaintare si Declaratii : 
Declar pe propria răspundere că nu 
am mai participat la scheme de 
calitate/ scheme de certificare a 
exploatațiilor agricole/ scheme 
voluntare de certificare a 
produselor agricole recunoscute de 
statele membre: 

expertul bifează DA și condiția este îndeplinită. 
Dacă solicitantul a bifat NU în declarație, expertul 
bifează NU și condiția este neîndeplinită.  
În cazul în care proiectul vizează numai activități de 
informare și promovare a unor produse care fac 
obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa 
,,NU ESTE CAZUL”. 

 
EG9. Schema pe care aplică fermierul  sau grupul de fermieri este certificată 

în conformitate cu legislația specifică națională/UE în vigoare 

Expertul verifică ca schema de calitate prevăzută în Cererea de finanțare să 
corespundă unei scheme  de calitate eligibilă conform prevederilor art. 16 din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013, respectiv: 

- schemă  de calitate  instituită în cadrul următoarelor regulamente și 
dispoziții europene: Reg. (UE) nr. 1151/2012, Reg. (CE) nr. 834/2007, Reg. (CE) 
nr. 110/2008, Reg. (CEE) nr. 1601/91,  (v) partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 
din Reg. (UE) nr. 1308/2013; 

-  schemă de calitate, inclusiv schemă de certificare a exploatațiilor agricole, 
pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscută la nivel 
național (MADR), care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 16(1b) din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013; 

- schemă voluntară de certificare a produselor agricole, recunoscută de 
MADR ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele 
de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare. 

Schemele de calitate pentru care se poate acorda finanțare sunt 
următoarele: 

1. scheme de calitate și mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza 
legislaţiei europene: 

• Denumire de Origine Protejată (DOP); 

• Indicaţie Geografică Protejată (IGP); 

• Specialitate Tradiţională Garantată (STG); 

• Denumire de origine controlata (DOC), pentru vinuri de calitate; 

• Indicatie Geografica (IG), pentru vinuri de calitate; 

• Menţiunea de calitate facultativă „produs montan”; 

• Produse ecologice; 

• Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică. 
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2. scheme de calitate stabilite pe baza legislaţiei naţionale: 

• Produse tradiţionale; 

• Produse alimentare obţinute conform  reţetelor consacrate româneşti.  

 

Nu se acordă finanțare pentru: 

• Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional 
de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Implementarea sistemelor de management a calităţii si de siguranţă alimentară și 
a marketingului  produselor agricole și alimentare, sprijinite prin  Submasura 4.2 
„Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”; 

• Implementarea schemei „Produse ecologice”, inclusiv perioada de conversie, 
dacă se solicită aceleaşi costuri prevăzute la articolul 29: „Agricultura ecologică” 
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013/UE. 

În cazul în care schema de calitate la care participă pentru prima dată solicitantul 
se încadrează în una din cele 3 categorii de mai sus, expertul bifează căsuța ”DA”, 
condiția fiind îndeplinită. 

În caz contrar, expertul bifează “NU“, condiția nefiind îndeplinită. 

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor 
produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE 
CAZUL”. 

 
EG10. Aplicantul se angajează să respecte toate cerințele ce decurg din 

legislația națională/UE în vigoare 
 

Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe proprie răspundere că se 
angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în 
vigoare referitoare la schemă. Dacă solicitantul a bifat Da în declarație, expertul 
bifează DA și condiția este îndeplinită. Dacă solicitantul a bifat NU în declarație, 
expertul bifează NU și condiția este neîndeplinită.  

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor 
produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE 
CAZUL”.  

 
 
EG11. Aplicantul se angajează că la comercializare, etichetele sau 

ambalajele produselor obținute conform schemele de calitate să fie 
inscripționate cu logo-ul aferent schemei 
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Se verifică pct 15 din Declarația pe propria răspundere- F din Cererea de 
Finanțare. În cazul în care solicitantul nu a bifat acest punct se vor solicita  
informații suplimentare. În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare, 
cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă iar expertul va motiva decizia la 
rubrica Observații și va continua verificarea. 
În cazul grupurilor de fermieri, verificarea doc. 4 se face pentru fiecare fermier 
activ care solicită sprijin. 
În situaţia în care solicitantul nu iși asuma acest angajament, cererea de finanţare 
va fi declarată neeligibilă. 
 

Atenție! 

Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice 

proiectului dumneavoastră este necesar să prezentaţi în Planul de acțiuni toate 

informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine 

aceste informaţii. 

 

Verificarea îndeplinirii condiției de fermier activ se realizează prin 

interogarea sistemului informatic al APIA și/ sau ANSVSA/ DSVSA de 

către experții evaluatori. În cazul grupurilor de fermieri, această verificare 

se va realiza pentru fiecare fermier activ în parte, care solicită finanțare. 
 

 

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

• Selectia   proiectelor se va face de către membrii Comitetului  de Selectie   

constituit la nivelul Asociației 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).  

• 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%. 

• 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. 

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

Adunarea Generala GAL: 

• După încheierea procesului de evaluare şi selecţie Comitetul Local de 

Selecţie a Proiectelor va emite un Raport de Selecţie Intermediar, în care 

vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile 
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selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele 

eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

• GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi 

selecţie  

• prin publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie 
Intermediar şi prin afişarea lui  la sediul GAL-ului.  

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

• selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost 
îndeplinite sau punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie – precum 
şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. 

• 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  

• 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. 

• 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. 

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

aprobarea acestora de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor . 

 

 
  

9. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru 
selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același 
punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.  

 

Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui citeriu/sub-criteriu sunt prezentate 
în tabelul următor:  
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Nr. 
crt. 

CRITERII DE SELECȚIE 
Punctaj 

Max 
100 pct 

Modalitatea de 
verificare 

1 

Țăranii care au beneficiat/beneficiază/vor 

beneficia  de formare în cadrul măsurilor 1–

M1.1.a/1A “Ţărani lideri” şi 1–M1.2.a/1A 

“Activităţi demonstrative”  

 

8p 

Se verifică: 
-participarea la 
activitățile de formare în 
cadrul măsurii 1–
M1.1.a/1A “Ţărani lideri” 
pe baza următoarelor 
documente: certificat de 
participare/adeverință de 
participare/ declarație 
anagajament. 
Notă: măsura 1–M1.2.a/1A 

“Activităţi 

demonstrative”  a fost 

eliminată prin modificarea 

SDL-Revizia 3 aprobată de 

DGDR AM PNDR 

2 

Tinerii fermieri sau grupurile de 
fermieri în cadrul cărora minim 30% 
dintre membri sunt tineri fermieri sub 
40 de ani şi/sau femei  

15p 

Se verifică actul de 
constituire și copia 
actului de identitate a 
membrilor pentru care se 
solicită punctaj 

3 
Prioritizarea schemelor de calitate 
europene 

 
Max 
15p 

 

3.1 Schemă pe baza legislației europene 15p  
Se acordă punctaj în 
funcție de tipul de 
schemă prezentat în 
cererea de finanțare și 
documentele anexate 3.2 Schemă pe baza legislației naționale 5p 
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4 
Proiectele depuse de structurile 
asociative și membrii structurilor 
asociative 

20p 

Se verifică actele 
constitutive ale 
solicitanților. 
Se prezintă adeverință 
din care să rezulte 
calitatea de membru în 
cadrul unei structuri 
asociative semnată de 
reprezentantul legal, sub 
asumarea faptului că în 
situația în care se 
constată ce cele 
declarate nu sunt reale, 
persoana semnatară 
este pasibilă de 
încălcarea prevederilor 
legislației penale privind 
falsul în declarație. 

5 
Categoria de produs obținut prin 
schemele de calitate 

Max 
42p 

 

  produse din carne 7p Se acordă punctaj în 
funcție de categoria de 
produs prezentată în 
cererea de finanțare și 
documentația anexată 
conform schemei de 
calitate pentru care se 
solicită finanțarea. 

  lapte și produse lactate     7p 

  produse derivate din legume 7p 

 
 produse derivate din fructe (inclusiv 
fructe de pădure) 

7p 

  miere și produse apicole 7p 

  vin din struguri 7p 

 TOTAL 
100 

PUNCTE 

 

 

Punctajul minim admis la finanțare este de 5 puncte. Sub acest prag niciun 

proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

 

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie, în cadrul alocarii disponibile pentru selecţie. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea 

următoarelor criterii:CS1, CS2, CS3, CS4, CS5  
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În situaţia în care şi în urma realizării acestei departajări, se menţine egalitatea, 

criteriul de selecţie pentru proiectele cu acelaşi puntaj este în ordinea depunerii 

proiectelor. 

 
 
 

10. 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. Asociația 
PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR va notifica în scris toți solicitanții 
asupra rezultatului selecției cererilor de finanțare depuse de către acestia. 

 
 

11.  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 

- Telefonic la numărul:  0371 408 616 
-  Prin posta  la  adresa Asociația  PARTENERIAT GAL ȚINUTUL 

HAIDUCILOR; localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. 
Bistrita – Năsăud, cod poștal  

- Prin poșta electronică la adresa secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 
 

La sediul GAL poate fi consultată varianta letrică a documentației de finanțare 
aferentă apelului de selecție pentru măsura 3–M3.1.a/3A ”Scheme de calitate”- 
Certificarea produselor agro-alimentare prin scheme de calitate. 

mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

