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Anunţ privind lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru  

MĂSURA 3/1A, 1B - CONSTITUIREA ȘI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE ÎN 

MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI” 

Sesiunea 1 / 2017 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 18.12.2017; 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 16.02.2018, ora 1600; 

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

Proiectele se depun la Sediul GAL Codrii Bucovinei, în localitatea Zvoriștea, la sediul 

Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava, de luni până 

vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00; 

 

4. Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 64.528,92 euro, cu 

următoarele precizări: 

- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect va fi de maxim 40.000,00 euro; 

- Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de 

euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii 3 

din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro; 

- Intensitatea sprijinului nu poate depasi intensitatea aprobata de catre DGDR AM 

PNDR pentru masura în cauza, respectiv 100%; 

  

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

editabilă) este publicată pe site-ul www.galcodriibucovinei.ro și la sediul Asociației 

GAL „Codrii Bucovinei”; 

 

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 sunt:  

 

PENTRU PROIECTE DE INVESTIȚII ȘI MIXTE (INVESTIȚII+SERVICII) 

1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU  

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI  

http://www.galcodriibucovinei.ro/
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3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL/ DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE 

ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE 

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

SUNT/ VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE 

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

cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare, 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 ulterioare și grupuri de producători înființate conform Ordonanței 37/ 2005 privind 

recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea 

produselor agricole, cu completările și modificările 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  

(materii prime şi 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 investiții noi):  
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a) FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ȘI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ  

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECȚIE ȘI 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 ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A MENȚIUNII 

PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ. 

19. DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A BENEFICIARULUI DE RAPORTARE CATRE GAL 

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

Atenţie! Evaluarea Cererii de Finanțare 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, etc.  

IMPORTANT !  

Documentele justificative anexate Cererii de Finanțare trebuie să fie valabile la data depunerii 

acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 
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PENTRU PROIECTE 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  

6. 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 menţionate). 

                                                           
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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7. Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de 

TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 

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

9. 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. 

10. 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. 

11. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

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

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). 

12. 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)  

13. 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 proiectele realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 

14. Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de concesionare/ comodat/ 

închiriere/ administrație) pentru exploatația agricolă* 
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*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) 

15. 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)  

16. Alte documente justificative, după caz (PLANUL DE MARKETING / STUDIU ACORDUL DE 

COOPERARE AL PARTENERIATULUI, DECLARAȚIA DE RAPORTARE CĂTRE GAL ANEXA 8) 

 

In vederea punctarii criteriilor de selectie, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele 

documente justificative: 

Nr.crt. Criteriu de selecție pentru investiții/servicii sau mixte Documente care se 

vor verifica și care 

trebuie să le depună 

solicitantul 

1 Acordul de parteneriat va include membrii din cel putin doua 

UAT 

Acordul de 

cooperare. 

Se verifică 

informațiile din 

acordul de 

cooperare. 

2 Crearea de locuri de munca CF, planul de 

marketing 

Se verifică 

informațiile din 

documentele depuse. 

- Daca prin proiect se creează un loc de muncă 

- Daca prin proiect se creează mai mult de un loc de muncă 

3 Sunt prioritizate la selectie proiectele asociatilor de fermieri in 

cadrul carora se identifica beneficiarI ai finantarii prin masura 

M6/2A,3A, 6A si care beneficiaza de banda larga prin masura 

M1/6C 

Registrul proiectelor 

GAL 

Se verifică în Registrul 

proiectelor dacă 

solicitantul a 

beneficiat de sprijin 
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prin M1/6C si 

proiectele 

solicitantilor care au 

beneficiat de 

finantare prin masura 

M6/2A,3A,6A si care 

beneficiaza de banda 

larga prin masura 

M1/6C 

4 Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri); Acordul de 

cooperare. 

Se verifică 

informațiile din 

acordul de 

cooperare. 

- Parteneriatul are între 3 și 5 membri 

- Parteneriatul ai mai mult de 5 membri 

5 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor 

stabilite prin SDL 

CF , planul de 

marketing 

Se verifică în 

documentele 

prezentate dacă 

investiția propusă 

include elemente cu 

caracter inovativ 

6 Principiul sectorului prioritar (agricol si non-agricol) CF, planul de 

marketing, acordul de 

cooperare 

Se acordă punctajul 

maxim daca proiectul 

se încadrează în 

sectorul prioritar 

agricol. 

7 Dezvoltare de lanț scurt (puncte de desfacere proprii, veriga de 

intermediere) 

CF, planul de 

marketing, acordul de 

cooperare 

Se vor puncta 
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proiectele ce propun 

un plan de marketing 

ce cuprinde 

componenta de 

dezvoltare a lanțului 

scurt 

 

 

7. Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora;   

 

Cerinte de eligibilitate atât pentru proiectele de investiții cât și pentru proiectele de 

servicii: 

 

 EG 1 Solicitantul trebuie să se încadreze 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 întreprindere legată sau parteneră. 

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); 

 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;  
Durata Acordului este corespunzătoare duratei ce va fi prevăzută în Contractul de Finanţare 

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

duratei acordului. 

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

componentă secundară și trebuie să reprezinte mai puțin de 50% din valoarea totală a 

cheltuielilor eligibile ale unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțului 

scurt (conform definiției din capitolul Dicționar). 

 

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

marketing adaptat 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 (Anexa nr. 5).  

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 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 puțin de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) a unui proiect prin 

care se propune înființarea și dezvoltarea pieței locale (conform definiției din capitolul 

Dicționar).  

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) 

și se verifica în baza de date AFIR daca exista în derulare sau finalizat un proiect identic. Se 

analizeaza componența parteneriatelor cu proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeași 

componență, proiectul nu este eligibil. 

 EG 5 - Proiectul de cooperare propus se desfășoară pe o perioadă de maximum șapte ani, 

 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 în secțiunea Informații specifice operațiunii din 

fișa măsurii. 
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Daca proiectul se refera la piete locale bazate exclusiv pe lanturi scurte se vor lua in 

considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanturilor scurte (nu se analizeaza distanta 

dintre punctul de origine al produsului si locul comercializarii ci doar numărul de intermediari).   

Daca piata locala nu este bazata doar pe lanturi scurte atunci se vor lua in considerare 

caracteristicile obligatorii ale pietelor locale (distanta geografica dintre punctul de origine al 

produsului si locul comercializarii). 

 EG 7 - 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). 

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.  

 EG 8 - 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.   

 EG 9 Solicitantul isi desfasoara activitatea intr-un UAT din GAL; 

 EG 10 Solicitantul trebuie sa prezinte un Acord de parteneriat (cooperare) cu minim doi 

parteneri; 

 EG 11 Solicitantul prezintă un plan de marketing care trebuie să detalieze activitățile 

planificate ale formei asociative în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai 

jos (art. 27 (1) R 1305/2013):  

 adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor forme 

asociative la cerințele pieței;  

 introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

 stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție 

deosebită recoltării și disponibilității;  

 alte activități care pot fi desfășurate de către formele asociative, cum ar fi dezvoltarea 

competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea 

proceselor de inovare; 
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Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR; 

 

Verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare la GAL – etapa nr.2 (conditiilor de eligibilitate, 
metodologie) 
 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează prima dată de către GAL Codrii Bucovinei. 

Aceasta se realizează pe baza „Fişei de verificare a eligibilităţii” aferentă eligibilităţii. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

 Verificarea eligibilităţii solicitantului 

 Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiţiei 

 Verificarea bugetului indicativ al proiectului şi a tuturor documentelor anexate.  

Această verificare este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 

ATENŢIE!  

GAL Codrii Bucovinei îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii suplimentare, 

dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată că este necesar. 

 

La verificarea eligibilităţii de către GAL Codrii Bucovinei, în situaţia în care sunt criterii de 

eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, evaluatorul poate cere informaţii 

suplimentare în următoarele cazuri:  

a. în cazul în care documentaţia conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui 

criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul ei, ori, faţă de cele 

menţionate în Cererea de Finanţare.  

b. în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de 

Carte funciară şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.  

c. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile 

emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile 

respective.  
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d. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) 

există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este 

facută corect.  

Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii 

suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. 

 

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

Selectia proiectelor de se va face în conformitate cu Cap. XI al SDL “Procedura de 

evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”, aprobată de către DGDR AM 

PNDR, astfel: 

Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie (CS), format din 

membrii GAL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula 

„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul 

selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul 

privat şi societate civilă. Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a 

strategiei grupurilor de actiune locală, este reprezentat de Comitetul de selectie a 

proiectelor format din 7 membrii titular si 7 membrii supleanti. Daca unul dintre proiectele 

depuse pentru selectie apartine unuia dintre membrii comitetului de selectie, 

persoana/organizatia in cauza nu are drept de vot si nu va participa la  intalnirea comitetului 

respective, va fi inlocuit cu un membru supleant. Pentru transparenţa procesului de selecţie 

a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi 

monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AMPNDR. 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CS) (3 membrii titular si 3 membrii 

supleanti) reprezinta organismul tehnic cu responsabilitati privind solutionarea 

contestatiilor adresate de beneficiarii care nu sunt multumiti de rezultatele procesului de 

selectie. Atat Comitetul de Selectie cat si Comisia de Contestatii sunt organizate si 

functioneaza in conformitate cu ROF GAL. Acestea isi desfasoara activitate pe intreaga 

perioada de implementare a SDL si raspund solidar in fata AGA.  

Contestațiile se depun în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării 

rezultatului evaluarii proiectului și publicării pe site-ul GAL a raportului evaluare. 

Contestațiile se depun la Sediul GAL Codrii Bucovinei, în localitatea Zvoriștea, la 

sediul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava, între orele 

08:00 – 16:00 de luni până vineri. Contestațiile se soluționează în termen de maxim 5 zile 
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lucrătoare de la data înregistrării lor la GAL publicându-se raportul de contestații pe site-ul 

GAL. Solicitanții vor primi notificări cu privire la rezultatul contestațiilor. 

Obligatiile Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor: 

a. respectarea ROF si participarea la lucrarile si sedintele la care sunt invitati,  

b.  luarea deciziilor cu unanimitate de voturi, in caz contrar se respecta regula “dublului  

cvorum”  

c. respecatarea mecanismului privind evitarea posibilelor conflicte de interes 

d.  de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor; 

 

Primirea proiectelor se face la sediul GAL, prin inregistrarea acestora in registrul 

Cererilor de Finantare.  

Evaluarea proiectelor se realizeaza de catre expertii evaluator în următoarele 

termene:  

1) Conformitatea în maxim 48 de ore  de la data înregistrării cererii de finanțare la 
GAL; 

2) Eligibilitatea și criteriile de selectie în maxim 30 de zile încheierea sesiunii de 
primire a proiectelor; 

Acestia verifica aspecte legate de conformitatea, eligibilitatea si indeplinirea 

criteriilor de selectie pentru toate proiectele inregistrate. Daca se considera necesar, expetii 

pot solicita documente/ informatii suplimentare.  

Dupa incheierea procesului de evaluare (în termen de maxim 30 de zile de la 

încheierea sesiunii de primire a proiectelor), se va realiza un raport de selecție 

intermediar/raport de evaluare care va fi publicat pe site-ul si la sediu GAL. Solicitanti vor 

primi notificari. Dupa expirarea termenului de 5 zile lucratoare prevazute pentru 

solutionarea eventualelor contestatii, CS va intocmi Raportul final de selectie care va fi 

publicat pe site si la sediul GAL. Solicitantii vor primi notificari cu privire la rezultatul final al 

evaluării proiectului. 

 

 

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.  

Proiectele prin care se solicita finantare prin intermediul GAL Codrii Bucovinei sunt selectate în 

baza principiilor de selecție menționate în fișa măsurii din cadrul SDL, astfel: 
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Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanțare. 

 

Nr.crt. Criteriu de selecție pentru investiții/servicii sau mixte Puntaj 

Observații despre 

modalitatea de 

acordare a 

punctajului 

1 Acordul de parteneriat va include membrii din cel putin 

doua UAT 

10 puncte Se verifică 

informațiile din 

acordul de 

cooperare. 

2 Crearea de locuri de munca 15 puncte maxim Se verifică 

informațiile din 

documentele 

depuse. (CF, planul 

de marketing) 

- Daca prin proiect se creează un loc de muncă 5 puncte 

- Daca prin proiect se creează mai mult de un loc 

de muncă 

15 puncte 

3 Sunt prioritizate la selectie proiectele asociatilor de 

fermieri in cadrul carora se identifica beneficiarI ai 

finantarii prin masura M6/2A,3A, 6A si care beneficiaza 

de banda larga prin masura M1/6C 

25 puncte Se verifică în 

Registrul 

proiectelor dacă 

solicitantul a 

beneficiat de 

sprijin prin M1/6C 

si proiectele 

solicitantilor care 

au beneficiat de 

finantare prin 

masura 

M6/2A,3A,6A si 

care beneficiaza 

de banda larga 

prin masura 

M1/6C 

4 Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de 

membri); 

10 puncte maxim Se verifică 

informațiile din 
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- Parteneriatul are între 3 și 5 membri 5 puncte acordul de 

cooperare. 
- Parteneriatul ai mai mult de 5 membri 10 puncte 

5 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea 

obiectivelor stabilite prin SDL 

10 puncte Se acordă punctaj 

daca în cadrul 

proiectului sunt 

demonstrate 

următoarele: 

Inovarea este o 

activitate din care 

rezultă un produs, 

bun sau serviciu, nou 

sau semnificativ 

îmbunătăţit sau un 

proces nou sau 

semnificativ 

îmbunătăţit, o 

metodă nouă de 

marketing sau o 

metodă nouă 

organizaţională în 

practicile de afaceri, 

în organizarea  

locului de muncă sau 

în relaţiile externe. 

Inovarea 

este bazată pe 

rezultatele unor 

tehnologii noi, pe 

noi combinaţii ale 

tehnologiei existente 

sau pe 

utilizarea altor 

cunoştinţe obţinute 

de întreprindere. 

Inovarea de produs 

(bun sau serviciu) 

reprezintă 

introducerea unui 

bun sau a unui 

serviciu, nou sau 

semnificativ 
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îmbunătăţit în 

privinţa 

caracteristicilor sau 

modului său de 

folosire (aceasta 

poate include 

îmbunătăţiri 

semnificative în 

privinţa 

specificaţiilor 

tehnice, 

componentelor şi 

materialelor, 

software-ului 

incorporat, uşurinţei 

de utilizare sau a 

altor caracteristici 

funcţionale) 

Produsele inovate 

pot fi noi pentru 

piaţă sau noi numai 

pentru 

întreprindere. O 

întreprindere poate 

avea 

inovare de produs 

chiar dacă acesta 

nu este nou pentru 

piaţă, dar este nou 

pentru 

întreprindere. 

6 Principiul sectorului prioritar (agricol si non-agricol) 15 maxim Se acordă 

punctajul maxim 

daca proiectul se 

încadrează în 

sectorul prioritar 

agricol. Se verifica 

documentele CF, 

planul de 

marketing, acordul 

de cooperare 

7 Dezvoltare de lanț scurt (puncte de desfacere proprii, 15 puncte Se vor puncta 

proiectele ce 
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veriga de intermediere) propun un plan de 

marketing ce 

cuprinde 

componenta de 

dezvoltare a 

lanțului scurt. Se 

verifica 

documentele (CF, 

planul de 

marketing, acordul 

de cooperare). 

 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 

disponibile, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție 

de valoarea eligibilă a proiectelor.  

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea 

acestora se va face în ordinea următoarelor priorități:  

1. Sunt prioritizate la selectie proiectele asociatilor de fermieri in cadrul carora se identifica 

beneficiari ai finantarii prin masura M6/2A,3A, 6A si care beneficiaza de banda larga prin 

masura M1/6C; 

2. Proiecte care crează mai multe locuri de muncă; 

Atentie! 

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 

Cererea de finanțare.  

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:  

Anunțarea rezultatelor procesului de selectie pentru cererile de finanțare depuse în 

cadrul acestei sesiuni se face după data aprobării Raportului de Selecție Final de către 

Comitetul de Selecție al Asociației GAL Codrii Bucovinei, prin afișarea Raportului de Selecție 

Final la sediul GAL, pe site și notificarea beneficiarilor. 

 

11. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate; 
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Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurii enuntata mai sus din 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociației GAL Codrii Bucovinei sunt cuprinse în 
„GHIDUL SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent Masurii 3, care este publicat pe site-ul 
www.galcodriibucovinei.ro . 

G.A.L. Codrii Bucovinei vă pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de 
luni până vineri, de la 8.00-16.00, la sediul din localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și al 
Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava. Ne puteţi contacta la numerele de 
telefon 0230.340.209/ 0786.743.503/0753.036.012, fax.0230.340.209, 
email:galcodriibucovinei@gmail.com. 
 

 

12. Alte informatii relevante: 

Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii 

lansate de GAL. Vă asteptăm la sediul G.A.L. Codrii Bucovinei deschis de luni până vineri, de 

la 8.00-16.00, în localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei 

Zvoriștea, județul Suceava.  

 

 

Presedinte GAL - dl Vasile Haliuc: Tel. 0753.036.012 

Manager GAL- dl. Romeo Stefancu: Tel. 0786.743.503 

Expert Tehnic – dl. Florin Eremiciuc: Tel. 0744.790.488 

 

http://www.galcodriibucovinei.ro/
mailto:galcodriibucovinei@gmail.com

