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APEL DE SELECȚIE PROIECTE 
 

Măsura M2/3A 
Procesarea şi marketingul produselor agricole 

 
Data lansării Apelului de selecție: 22 DECEMBRIE 2017 
 
Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 22 Decembrie 2017-26 Ianuarie 2018 
 
Data limită de depunere a proiectelor: 26 Ianuarie 2018, ora 14.00 
 
Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M2/3A Procesarea şi marketingul 
produselor 

 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul 
Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 26 
Ianuarie 2018, ora 14.00. 
 
Solicitanții eligibili pentru Măsura M2/3A:  
Beneficiari direcţi :  

 Întreprinderi definite conform legislației naționale 

 Cooperative agricole (cooperative agricole de procesare a produselor agricole, 
cooperative agricole de servicii, înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. a și 
c, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor 
prin investițiile prevăzute în proiect; 

 Societăți cooperative agricole (societăţi cooperative de consum, societăţi 
cooperative de valorificare, societăţi cooperative agricole înfiinţate în baza Legii 
nr. 1/2005 republicată, art.4, lit. b), c) și d) cu modificările și completările 
ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în 
proiect; 

 Grup de producători (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea si 
funcționarea grupurilor şi organizatiilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole, cu completările si modificările ulterioare) care deservesc 
interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect. 

 
Solicitantul poate fi şi o entitate din afara teritoriului GAL, dar care va implementa 
proiectul pe teritoriul GAL Mara-Gutâi. Acesta trebuie să şi desfăşoare activitatea propusă 
prin proiect în teritoriul GAL, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente 
investiției finanțate prin proiect trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL Mara-Gutâi. 
 
Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile: Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, 
Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, 
Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic 
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Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 120.000 Euro (sumã publicã 
nerambursabilã) 
 
Suma  maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: Valoarea eligibilă aferentă 
unui proiect va fi de maxim 120.000 euro (sumă nerambursabilă  
 
Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.  
 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 %, cu condiția ca rata 
sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul: • Operațiunilor sprijinite în cadrul 
parteneriatului european pentru inovare (PEI) sau cele legate de o fuziune a unor 
organizații de producători 
 
Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune 
editabilă) este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro. 
 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M2/3A din SDL și ale Ghidului 
Solicitantului elaborat de către GAL  sunt: 
1. a). Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții‐montaj cât și 
pentru proiectele fără construcții‐montaj, pentru achiziţiile simple se vor completa doar 
punctele care vizează acest tip de investiţie 
Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv 
HG 907/2016 sau HG 28/2008. 
 
Important! 
- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de 
consultanta în Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile. 
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a 
întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei. 
- se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti 
condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila 
elaboratorului. 
- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – 
Organizare de șantier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi 
pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi. 
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, 
relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul 
indicator. 
- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa 
utilajele achiziţionate prin investiţia finanțată din FEADR, cheltuielile cu realizarea 
construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de 
Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea. 
- în cazul în care investiţia prevede achiziționarea de utilaje cu montaj, solicitantul este 
obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul 

http://www.gal-maragutai.ro/
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indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu 
valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în 
regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli 
neeligibile”). 
- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ 
expert, costuri/ ora. 
- În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va 
prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii 
şi instalaţii se raportează la mp de construcţie. 
 

Important! 
- pentru solicitanții care au optat pentru schema de minimis (și vor deveni beneficiari 
GBER) numai în cazul în care este menționat codul CAEN și datele de identificare ale firmei 
de consultanță în Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind consultanta pot fi eligibile în 
cadrul schemei de minimis aferentă Schemei GBER. 

 
1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 
 
1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
 
Atenție! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor 
existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei 
existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de 
specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
 
2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 
20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 
Administraţia Financiară. 
 
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul 
depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii financiare.] 
 

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare 
trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de 
Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi 
negativ. 

 
Pot aparea următoarele situatii: 
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul 
aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară, 
solicitantul nu va depune nici un document în acest sens. 
b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, 
dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, 
solicitantul va depune la dosarul cererii de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului 
anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, 
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inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară, prin care dovedeşte că 
nu a inregistrat venituri din exploatare 
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi 
au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul 
anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune 
DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară. 
 
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale: 
 
Declarație speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului 
inregistrata la Administraţia Financiară(formularul 200 insotit de Anexele la Formular), în 
care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ; 
 
3. a) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor 
fi realizate investiţiile: 
a 1) Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesiune sau alt document încheiat 
la notar, care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 
ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, care să confere titularului inclusiv 
dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după caz în acord cu precizările din Studiul 
de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect; 
a 2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de 
concesiune sau alt document încheiat la notar, care să certifice dreptul de folosinţă al 
terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanțare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de 
construcții, după caz, în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate 
cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având 
în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect. 
 
Contractul de concesiune va fi însoţit de ADRESA EMISĂ DE CONCEDENT şi trebuie să 
conţină: 
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este cazul respectarea 
graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 
acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 
 

Atenție! Pentru construcțiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să 
certifice: 
‐ dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit 
prin:contract de vânzare‐cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act 
administrativ de restituire, hotarare judecătorească); 
‐ dreptul de creanţă dobândit prin contract de cesiune, concesiune definit conform Legii 
nr. 
50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenul pe care urmează a se 
realiza investiția. 
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Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu 
modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de 
comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de 
drept. 
 
A 3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST 
FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru Cererile de Finanţare 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. 

 
4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau 

modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele menționate ca 
necesare fazei urmatoare de autorizare. 

 
9.Pentru unitățile existente sau care se modernizează: 
9.1 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 modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 
 

Atenție! În cazul în care solicitantul prezinta autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie 
eliberate/ vizate cu cel mult un an în urmă faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. 
Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii 
acestora la momentul contractării. 

 
10. Certificatul de inregistrare  eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare  
Sau  
STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr.1/2005 cu 
modificările şi completările ulterioare şi Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 
566/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 
 
11. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 
2013 privind atestarea produselor tradiţionale (pentru proiecte ce vizează obținerea unui 
produs existent – se prezintă la depunerea Cererii de Finanțare. Pentru proiecte ce vizează 
obținerea unui produs nou se prezintă la ultima plată); 
 
12. DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA FIRME ÎN DIFICULTATE 
 
13. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, 
deținătorii de unități turistice, restaurante, unităti de procesare ulterioară 
înregistrate/autorizate, ferme zootehnice 
 
14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă intocmit de 
solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile costuri si 
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stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai 
beneficiat de finantare nerambursabila incepand cu anul 2007 pentru acelasi tip de 
activitate, daca este cazul. 
 
15.Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu strategia de 
dezvoltare județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și 
copia hotărârii sau a documentului de aprobare a Strategiei, documente obligatorii 
 
16. Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de raportare către GAL Mara- 
Gutâi, document obligatoriu 
 
17. CERTIFICAT CONSTATATOR – INFORMAŢII EXTINSE, document obligatoriu 
 
18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz- ex. precontract cu 
exploatațiile zootehnice în cazul proiectelor care vizează FNC, contracte/precontracte cu 
producătorii de materia primă agricolă, etc) 
 
Documente care vor fi prezentate la semnarea contractului de finanţare: 
 
În vederea încheierii Contractului de Finanțare, solicitantul are obligaţia de a depune la 
Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele documente, cu caracter obligatoriu în 
termenele impuse de la data primirii notificării: 
 
5.  Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (conform protocol de 
colaborare AFIR ANPM-GM): Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare ca document 
final/ Acord de mediu/ Aviz Natura 2000  
6.1 Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a investiţiei 
prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie) acordat în vederea 
implementării proiectului.  
În cazul în care dovada co-finanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi 
datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la 
CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site www.afir.info) că 
minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente 
implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul 
aferent primei tranșe de plată. 
6.2. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale 
contului aferent proiectului FEADR (denumirea şi adresa băncii/trezoreriei şi, codul IBAN al 
contului de operațiuni cu AFIR).  
7.1. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi locale, valabile la data 
încheierii contractului, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe 
raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este 
proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către 
bugetul consolidat. 
7.2. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri cu privire la sancţiuni economico-
financiare) al responsabilului legal, valabil la data încheierii contractului. Cazierul 
judiciar poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 
privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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8.1 Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA 
publicat pe pagina de internet www.afir.info.  
8.2 Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare dintre AFIR și 
MS publicat pe pagina de internet www.afir.info.  
9.2. Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în funcţiune. 
 
Criteriile de selecție și documentele justificative pe care trebuie să le depună 
solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție CS : 
 
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în 
baza căruia fiecare proiect este punctat conform urmãtoarelor criterii de selecție: 
CS1 Proiectul este depus de o formă asociativă; 
CS2 Utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii, dar şi pentru  
susţinerea celorlalte activităţi agricole din localitate sau localitatile limitrofe; 
CS3 Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 
CS4 Proiectul prevede un lanț alimentar integrat, respectiv combinarea investițiilor în 
producția agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea producției obținute; 
CS5 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
CS6 Crearea de locuri de muncă; 
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus 
menţionate, iar sistemul de punctare este următorul: 
 

Nr.crt. Criteriul de selecție (CS) Punctajul 
acordat 

CS 1 Proiectul este depus de o formă asociativă 
 

20 

CS 2 Utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice 
proprii, dar şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din 
localitate sau localitatile limitrofe; 

15 

CS 3 Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs 
traditional; 

25 

CS 4 Proiectul prevede un lanț alimentar integrat, respectiv combinarea 
investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau 
comercializarea producției obținute; 

20 

CS 5 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o 
investiție similară; 

10 

CS 6 Crearea de locuri de muncă 10 

 Total 100 

 
Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu poate să depăşească 100 de puncte. 
 
Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care 
niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
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Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului: 
 
CS1. Proiectul este depus de o formă asociativă, 20 puncte 
Se vor puncta proiectele realizate de forme asociative. 
Se verifică dacă în CF/SF se specifica ca investitia este realizata de cooperative, societati 
cooperative agricole sau grupuri de producători din sectorul agricol sau pomicol 
 
CS2. Utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii, dar şi 
pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din localitate sau localitatile 
limitrofe;15 puncte 
Se vor puncta proiectele care propun investitii pentru dezvoltarea activităţii economice 
proprii, dar şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din localitate sau localitatile 
limitrofe 
 
CS3. Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 25 
puncte 
Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse tradiționale 
conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor produse. 
Conform art. 6 alin. I) al OMADR 724/2013 : „capacitatea de producție realizată – raportată 
pentru un an, respectiv 365 de zile, nu poate depăși cantitatea medie de 150kg/litri pe zi 
total produs traditional atestat și nu mai mult de 400 kg/litri pe zi total produse 
tradiționale atestate, cu excepția producerii pâinii și produselor de panificație tradiționale 
– care nu pot depăși cantitatea medie de 300 kg pe zi total produs traditional atestat și nu 
mai mult de 800 kg pe zi total produse tradiționale atestate” 
Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să fie tradițional, iar acesta trebuie 
să se regăsească în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform 
previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate. 
 
CS4.  Proiectul prevede un lanț alimentar integrat, respectiv combinarea investițiilor în 
producția agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea producției obținute; 
20 puncte 
Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv 
integrarea sistemelor de colectare*, condiționare (după caz), procesare, depozitare și 
comercializare**: 
Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat respectiv colectare, procesare, 
depozitare și comercializare; 
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului alimentar. 
Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componente ce completează 
integral lanțul alimentar (deja dețin una sau mai multe componente, iar prin proiect își 
propun realizarea componentelor lipsă). 
Nu se punctează proiectele care își propun doar comercializare, chiar daca aceasta este 
componenta care închide lanțul alimentar. 
În cazul solicitanților care deja dețin toate componentele lanțului alimentar, proiectele 
care prevăd investiții de modernizare pentru același produs (produs existent) nu sunt 
punctate. 
Pentru procesare carne lanţul alimentar este format din următoarele verigi: abatorizare, 
procesare, depozitare și comercializare) 
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CS5.   Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similară; 10 puncte 
Criteriul de selecție va fi punctat cu 10 puncte dacă solicitantul dovedește că nu a obținut 
anterior sprijin financiar pentru investiții similare. 
Se verifică dacă solicitantul a primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similară  celei solicitate în Studiul de fezabilitate şi Raportul asupra programelor de 
finanțare  nerambursabila care va fi anexat la CF în sectiunea Alte documente. 
 
CS6. Crearea de locuri de muncă;  10 puncte 
Se verifică câte noi  locuri de muncă vor fi create, cu asumarea angajamentului de a fi 
păstrate pe toată perioada de monitorizare a proiectului. 
 
Atenţie! Locul de muncã creat trebuie sã fie cu normã întreagã. 
 
Punctajul minim admis la finanţare: pentru aceastã mãsurã punctajul minim este 10 
puncte. 
 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 
selecţie, în cadrul alocării disponibile. 
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție 
de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro. 
 
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea 
acestora se va face în ordinea următoarelor priorități: 
- numarul de locuri de munca nou create ( vor avea prioritate proiectele ce creaza mai 
multe locuri de munca) 
- proiecte care propun actiuni de mediu bugetate(descrescator) proportional cu ponderea 
pe care o are valoarea investitieipentru actiunile de mediui valoarea totala a proiectului. 
Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puţin un 
criteriu de eligibilitate sau de selecţie, Cererea de Finanţare devine neeligibilă. 

 
Atenţie !  
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 
Cererea de Finanțare.  
 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Studiul de 
Fezabilitate şi pentru care a primit punctaj la selecţie, nu vor fi modificate pe toată 
perioada de valabilitate a contractului de finanțare, aceasta fiind o condiţie obligatorie 
pentru menţinerea sprijinului. 
 
Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 
 
Verificarea conformităţii Cererii de finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 
formularului GE 1.1 L „Fişa de verificare a conformitãţii”. 
Verificarea conformitãţii constã în : 
-verificarea conformităţii cererii de finanţare și verificarea încadrării proiectului  



 

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 

19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. 

C19401030011662675505/29.11.2016. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

 

10 

 

-verificarea conformității documentelor anexate 
 
Nu vor fi solicitate informaţii suplimentare în etapa de verificare a conformitãţii. 
 
Condiţii minime obligatorii de eligibilitate pentru acordarea sprijinului: 
 
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 2/3A, solicitantul sprijinului trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate (conform Fişei Mãsurii): 
 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute 

prin măsură;  
 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 

județeană aprobată; 
 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza prezentării 

documentației tehnico-economice; 
 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 
 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 
vigoare; 

 Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele 
de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare; 
 
Alte condiţii/criterii pentru acordarea sprijinului : 
 
 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista 

cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în scopul obținerii de 
produse Anexa I 
 
Condiţii suplimentare pentru sectorul pomicol : 
 

 Investiția trebuie făcută doar în unitățile teritorial administrative prezente în 
Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând procesarea 
căpșunilor și a speciilor cultivate în sere și solarii. 

 Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de 
beneficiarii care se încadrează în definiția microîntreprinderilor conform Legii 
346/2004 cu modificările și completările ulterioare și/sau în definiția formelor 
asociative (grupuri de producători și cooperative). 

 
Conformitatea şi Eligibilitatea efectuată de GAL: 
În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL, care au atribuții în fișa 
postului, verifică conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va 
verifica respectarea criteriilor de eligibilitate și vor acorda punctajele aferente fiecărei 
cereri de finanțare în conformitate cu cerinţele impuse de măsurã. 
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Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL : 
 
Punctajul minim admis la finanţare: pentru aceastã mãsurã punctajul minim este 10 
puncte. 
 
Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite: 
Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere de 
Finanţare și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare de către reprezentantul 
legal al  solicitantului sau împuternicitul acestuia prin procurã notarialã.  
 
Se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri, puse la 
dispoziţia solicitanţilor pe site‐ul GAL Mara-Gutâi, ultima variantã. 
 
Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet 
la adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de Fezabilitate. 
 
Experţii GAL verifică conformitatea proiectului și respectarea criteriilor de eligibilitate în 
conformitate cu cerinţele impuse de mãsurã. 
 
Verificarea conformitãţii şi a îndeplinirii criteriilor de elgibilitate se face în baza 
formularelor întocmite de GAL: GE 1.1 L Fişa de verificare a conformităţii şi GE 2.1 L Fişa 
de verificare a eligibilităţii, disponibile pe site-ul GAL, în secţiunea Apel de selecţie. 
 
Experţii GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie (formular 
GE 3.1 L - Fişa de verificare a criteriilor de selecție) pentru proiectele declarate eligibile. 
Aceasta trebuie să cuprindă toate criteriile de selecţie ale măsurii în care se încadrează 
proiectul. 
 
Premergător procesului de evaluare și selecție, toate persoanele implicate la nivelul GAL 
în evaluarea şi selecţia proiectelor (membri în Comitetul de Selecţie, în Comisia de 
Soluţionare a Contestaţiilor sau angajaţii GAL implicaţi în procesul de evaluare) vor 
completa o Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese. 
 
Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării: 
 
După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un 
Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, 
eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar 
pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul 
de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL şi afişat la sediul GAL. 
 
În baza acestuia, experţii GAL vor transmite rezultatele selecției către solicitanți prin 
Notificare privind rezultatul evaluãrii şi selecţiei, formularul GAL GE6.1 L Notificarea 
cererilor de finanţare eligibile/neeligibile. 
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Dupã încheierea termenului de contestaţii şi în baza Raportului Comisiei de Contestaţii, 
dacã este cazul, Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție final în care vor fi 
înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea 
acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru 
fiecare criteriu de selecție. 
 
GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar și 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 
totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de 
selecție respectiv, dat fiind cã nu există condiții care sã conducã la contestarea 
rezultatului procesului de evaluare și selecție. 
 
Raportul final de selecție va fi datat, aprobat de către Comitetul de Selecție prin 
semnarea în dreptul fiecãrui membru și va prezenta ștampila GAL. 
 
Se va specifica apartenența membrilor prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți 
legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în 
conformitate cu prevederile statutare), la mediul privat sau public şi urban– cu respectarea 
precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile 
din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%.  
 
Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la întrunirile Comitetului de 
selecţie va lua parte, fãrã drept de vot şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la nivel regional 
aflat în subordinea MADR. 
 
De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care 
supervizează procesul de selecție. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către 
Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director 
al GAL mandatat în acest sens. 
 
În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, 
Rapoartele de Selecție vor fi făcute publice, minim pe pagina de web a GAL. 
 
Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor: 
 
Componența și obligațiile Comitetului de Selecție şi a Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor: 
 
Comitetul de selecţie a proiectelor-este organismul tehnic cu responsabilităţi privind 
selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul GAL-ului, în conformitate cu 
procedura de selecţie stabilită de către GAL. 
 
Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor- reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi 
în soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selecţie a 
proiectelor ce solicită finanţare. Comisia de contestaţii, formatã din 5 persoane, are o 
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componenţă diferită faţă de cea a Comitetului de Selecţie. Membrii vor respecta regulile 
conflictului de interese, completând aceeași declarație ca și membrii Comitetului de 
selecție. Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut 
obiectul contestațiilor. 
 
Comitetul de selecţie a proiectelor al GAL Mara-Gutâi este alcătuit din 7 persoane, 
(reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat), respectiv 2 
parteneri publici, 2 parteneri privaţi şi 3 parteneri reprezentanţi ai societãţii civile. 
Fiecare membru are un supleant. 
 
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii comitetului, 
în această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participa la 
întâlnirea comitetului respectiv. 
 
Comitetul de selecţie analizează proiectele depuse în cadrul acestei mãsuri. 
 
Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a 
primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al 
GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza 
căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 
 
Deciziile Comitetului de selecţie a proiectelor se iau cu o majoritate calificatã de 2/3 din 
totalul voturilor. 
 
Selecția 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 parteneri, 
din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, organizațiile din mediul 
urban reprezentând mai puțin de 25%. 
 
Comitetul de Selecţie analizează dacă valoarea contribuţiei GAL, exprimată în euro, a 
proiectelor eligibile supuse selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală alocată 
măsurii în cadrul sesiunii de depunere. 
 
După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, Comitetul de 
Selecţie întocmeşte Raportul de selecţie care este semnat de toţi membrii. 
 
Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locul de 
depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor: 
 
Solicitanții ai căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și 
neselectate, pot depune contestații (doar o singurã datã) la sediul GAL în maximum 5 zile 
de la data primirii notificării sau în maximum 10 zile de la data publicării Raportului de 
Selecție pe pagina de web a GAL. 
 
Contestaţiile vor fi depuse la sediul GAL Mara-Gutâi, în scris, de cãtre reprezentantul legal 
al solicitantului. 
 



 

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 

19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. 

C19401030011662675505/29.11.2016. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

 

14 

 

În cazul în care vor fi depuse contestaţii, acestea vor fi analizate de către Comisia de 
Contestaţii înfiinţată la nivelul GAL, cu o componenţă diferită faţă de cea a Comitetului de 
Selecţie. În situația în care una dintre persoanele desemnate de Comisia de Contestaţii nu 
poate participa, din  motive  obiective,  înlocuirea  acesteia  se  face  prin convocarea 
supleantului care va prelua atribuțiile titularului. De asemenea, în cazul în care unul dintre 
membrii constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a 
solicita înlocuirea sa. 
Dupã finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor, GAL va pune la dispoziţia 
Comisiei de Contestaţii toate documentele aferente evaluãrii proiectelor, Raportul de 
selecţie intermediar şi contestaţiile depuse de solicitanţi. 
 
Comisia de contestaţii lucrează valid în prezenţa a 2/3 din membrii săi. Deciziile comisiei 
de contestaţii se iau cu o majoritate calificată de 2/3 din totalul voturilor. 
 
Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va respecta ponderile privind 
participarea public – privatã aplicate pentru constituirea Comitetului de Selecție. Comisia 
de Solutionare a Contestațiilor este numită și aprobată de către organul de conducere GAL, 
în conformitate cu prevederile Statutului GAL. Membrii Comisiei de Solutionare a 
Contestațiilor vor respecta regulile conflictului de interese, completând aceeași declarație 
ca și membrii Comitetului de selecție.  
 
Comisia de Contestaţii este convocatã în termen de maxim 10 zile lucrãtoare de la 
finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor şi înregistrarea contestației/iilor la 
secretariatul GAL. 
Termenul de soluţionare a tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 30 de zile 
lucrãtoare de la depunerea contestaţiei şi include şi notificarea solicitantului. 
 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul 
contestațiilor.  
Pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei și 
soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma 
reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de selecţie intermediar, se vor 
întocmi noi fișe de verificare/evaluare. 
 
În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de 
specialitate care excede sfera de competenţă a membrilor, Comisia de Contestaţii poate 
solicita în scris opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ, ceea ce va prelungi 
perioada de soluţionare a contestaţiilor. Opiniile de specialitate ale membrilor sau ale 
expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal și asumate sub semnătură de 
către aceștia, constituind o anexă la minută. 
 
În urma verificării contestaţiilor depuse, dacã este cazul, Comisia de Contestaţii va emite 
un Raport de contestaţii ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor.  
 
Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii, cuprinzând rezultatul contestaţiilor este 
semnat de membri și aprobat de Președintele Comisiei de Contestaţii și este comunicat 
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managerului GAL pentru a fi postat pe site-ul GAL. O copie a Raportului de contestaţii se 
va comunica şi Comitetului de Selecţie. 
Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui 
și transmiterii acestuia. 
 
Raportul de contestaţii va fi urmat de Raportul Final de selecţie al proiectelor, care nu 
mai poate fi contestat. 
În situaţia în care în urma finalizării contestaţiilor, respectiv după publicarea raportului de 
contestaţii pe site-ul GAL, se constată de către Comisia de Contestații, în baza unor 
sesizări venite din partea GAL sau a contestatarilor, existenţa unor erori materiale în 
raportul de contestaţii, referitoare numai la contestaţia depusă, se vor opera de urgenţă 
modificãri în raportul de contestaţii de către secretariatul Comisiei de Contestații, în baza 
unei erate elaborată de către GAL și aprobată de președintele Comisiei de Contestații. 
Raportul de contestaţii rectificat și erata vor fi publicate pe site-ul GAL. 
 
După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Contestații şi publicarea raportului 
de contestații pe pagina de internet a GAL, solicitanții sunt notificați în 3 zile lucrătoare 
de la publicare cu privire la rezultatul contestaţiilor. 
 
IMPORTANT!  
Reevaluarea cererilor de finanțare în urma contestațiilor se realizează în baza 
documentelor depuse odată cu Cererea de finanțare. Documentele suplimentare depuse la 
contestație pot fi luate în considerare numai în situația in care acestea nu fac parte din 
categoria documentelor care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de finanțare, existau la 
momentul depunerii Cererii de Finanțare și nu au ca obiect mărirea punctajului. 
 
În momentul depunerii la AFIR, proiectele selectate în urma analizei unei contestaţii, vor 
avea ataşat obligatoriu şi Raportul de contestaţii ce prezintă semnătura preşedintelui 
Comisiei de contestaţii şi ştampila GAL.  
 
Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 
„Regulamentului de evaluare şi selecţie” al GAL Mara-Gutâi, afişat pe site-ul www.gal-
maragutai.ro şi la sediul GAL. 
 
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 selecţie a proiectului şi punctajul acordat sunt cele prezentate mai sus. 
 
Punctajul minim admis la finanţare: pentru aceastã mãsurã punctajul minim este 10 
puncte. 
 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 
selecţie, în cadrul alocării disponibile. 
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție 
de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro. 
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În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea 
acestora se va face în ordinea următoarelor priorități: 
- numarul de locuri de munca nou create ( vor avea prioritate proiectele ce creaza mai 
multe locuri de munca) 
- proiecte care propun actiuni de mediu bugetate(descrescator) proportional cu ponderea 
pe care o are valoarea investitieipentru actiunile de mediui valoarea totala a proiectului. 
Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puţin un 
criteriu de eligibilitate sau de selecţie, Cererea de Finanţare devine neeligibilă. 
 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție :  
 
După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un 
Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, 
eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar 
pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul 
de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL şi afişat la sediul GAL.  
 
În baza acestuia, experţii GAL vor transmite rezultatele selecției către solicitanți prin 
Notificare privind rezultatul evaluãrii şi selecţiei, formularul GAL GE6.1 L Notificarea 
cererilor de finanţare eligibile/neeligibile. 
 
Solicitanții ai căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și 
neselectate, pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile de la data primirii 
notificării sau în maximum 10 zile de la data publicării Raportului de Selecție pe pagina de 
web a GAL.  
 
GAL poate exclude din flux etapa de Raport intermediar și 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 
totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de 
selecție respectiv, dat fiind cã nu există condiții care sã conducã la contestarea 
rezultatului procesului de evaluare și selecție. 
 
Contestaţiile vor fi depuse la sediul GAL Mara-Gutâi, în scris, de cãtre reprezentantul legal 
al solicitantului. 
 
Comisia de Contestaţii este convocatã în termen de maxim 10 zile lucrãtoare de la 
finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor şi înregistrarea contestației/iilor la 
secretariatul GAL. 
Termenul de soluţionare a tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 30 de zile 
lucrãtoare de la depunerea contestaţiei şi include şi notificarea solicitantului. 
 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul 
contestațiilor.  
Pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei și 
soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma 
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reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de selecţie intermediar, se vor 
întocmi noi fișe de verificare/evaluare. 
 
În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de 
specialitate care excede sfera de competenţă a membrilor, Comisia de Contestaţii poate 
solicita în scris opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ, ceea ce va prelungi 
perioada de soluţionare a contestaţiilor. Opiniile de specialitate ale membrilor sau ale 
expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal și asumate sub semnătură de 
către aceștia, constituind o anexă la minută. 
 
Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii, cuprinzând rezultatul contestaţiilor este 
semnat de membri și aprobat de Președintele Comisiei de Contestaţii și este comunicat 
managerului GAL pentru a fi postat pe site-ul GAL. O copie a Raportului de contestaţii se 
va comunica şi Comitetului de Selecţie. 
 
Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui 
și transmiterii acestuia. 
 
Raportul de contestaţii va fi urmat de Raportul Final de selecţie al proiectelor, care nu 
mai poate fi contestat. 
 
După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Contestații şi publicarea raportului 
de contestații pe pagina de internet a GAL, solicitanții sunt notificați în 3 zile lucrătoare 
de la publicare cu privire la rezultatul contestaţiilor. 
 
IMPORTANT!  
Reevaluarea cererilor de finanțare în urma contestațiilor se realizează în baza 
documentelor depuse odată cu Cererea de finanțare. Documentele suplimentare depuse la 
contestație pot fi luate în considerare numai în situatia in care acestea nu fac parte din 
categoria documentelor care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de finanțare, existau la 
momentul depunerii Cererii de Finantare și nu au ca obiect mărirea punctajului. 
 
Raportul final de selecție va fi datat, aprobat de către Comitetul de Selecție prin 
semnarea în dreptul fiecãrui membru și va prezenta ștampila GAL. 
 
În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, 
Rapoartele de Selecție vor fi făcute publice, minim pe pagina de web a GAL.  
 

Atenție !  
Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 
„Regulamentului de evaluare şi selecţie” al GAL Mara-Gutâi, afişat pe site-ul www.gal-
maragutai.ro şi la sediul GAL. 

 
Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL 
toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se 
găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după 

http://www.gal-maragutai.ro/
http://www.gal-maragutai.ro/
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primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații. 

 
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate : 
Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi, Comuna Giulești, nr. 111, 
Județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de 
telefon: 0262/330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com  
 
Alte informații : 
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 
LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie 
utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru 
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.  
 
Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în 
ceea ce privește publicarea pe site-ul A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adresă, 
titlu si valoare proiect).  
 
Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să pună la 
dispoziția Autorităţii Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea 
monitorizării și verificării proiectului. 
 
Informații detaliate privind accesarea fondurilor se gãsesc pe site-ul GAL, în : 

 Ghidul Solicitantului aferent  Măsurii 2/3A 

 Strategia de Dezvoltare Localã a GAL Mara-Gutâi, Maramureş;   

 Regulamentul de evaluare și selecţie a proiectelor în cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi; 

 Flux procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin GAL Mara-Gutâi; 

mailto:gal.maragutai@yahoo.com

