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VARIANTA DETALIATĂ 

 
 
 

APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR.3 
 

Măsura 4/1A  
Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative 

 
Data lansării Apelului de selecție: 31 MAI 2018 
 
Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 31 MAI-31 IULIE 2018 
 
Data limită de depunere a proiectelor: 31 IULIE 2018, ora 14.00 
 
Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura 4/1A Sprijin pentru înființarea și 
dezvoltarea de structuri asociative 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, 
județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 
31 iulie 2018, ora 14.00. 
 
Solicitanții eligibili pentru Măsura 4/1A:  
Beneficiari direcți:  
PARTENERIATE constituite în baza unui Acord de cooperare format din minim doi 
parteneri.  
 
Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să 
fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 
ulterioare).  
Liderul  de  proiect  nu  este obligatoriu sã fie înregistrat cu sediul social/punct de lucru în 
teritoriul GAL. 
 
Beneficiarii direcți își asumă crearea prin intermediul proiectului înființarea unei structuri 
asociative (de ex: Cooperativă agricolă; Grup de producători; ONG; Societate agricolă; 
Societate cooperativă agricolă, etc.) 
 
Sunt eligibile și parteneriatele formate doar din fermieri. În cadrul unui Acord de 
Cooperare cel puțin unul dintre fermieri trebuie să desfășoare activități agricole autorizate 
(inclusiv PFA, II, IF).  
 
Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă 
indicativă):  
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 Persoana fizică autorizată (PFA-înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu 
modificările și completările ulterioare);  

 Întreprinderi individuale (II-înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și 
completările ulterioare);  

 Întreprinderi familiale (IF-înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și 
completările ulterioare);  

 Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii 
nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare)  

 Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/ 2000 aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr 246/2005);  

 Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare);  

 Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare);  

 Grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea 
și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare);  

 Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;  
 Consilii locale/ UAT, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de 

agrement şi de alimentaţie publică;  
 Alte entităţi relevante (de exemplu institute și stațiuni de cercetare), pe baza 

obiectivelor proiectului.  
 
În cazul în care liderul de proiect este Consiliul Local/ UAT se va prezenta Hotărârea 
Consiliului Local privind acordul de realizare a proiectului și desemnarea Primarului ca 
reprezentant legal al proiectului în relația cu AFIR.  
 
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 
 
Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 41.756 euro (sumã publicã nerambursabilã) 
 
Suma  maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 41.756 euro 
 
Intensitatea sprijinului nerambursabil :  
Intensitatea sprijinului va fi de 100% 
Pentru costurile de funcționare ale rețelei se vor aloca maximum 20%. 
În cazul în care proiectul include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 
altor măsuri, se aplicã suma sau rata maximã relevantã a sprijinului. 

 
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 4/1A din SDL și ale Ghidului 
Solicitantului elaborat de către GAL  sunt: 

http://www.gal-maragutai.ro/
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LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE 
 

1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU  

 
2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI  
 
3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL / DOCUMENT PENTRU 
EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE  
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile 
în cadrul altor măsuri (4.1 și 4.1a) se vor prezenta documentele așa cum sunt 
prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii 
respective, de către fermierul/fermierii membrii ai acordului de cooperare ce vor 
beneficia de investiție, acolo unde este cazul.  
 
4.DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/SAU TERENURILE) PE 
CARE SUNT/VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE  
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile 
în cadrul altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a) se vor prezenta documentele așa cum 
sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii 
respective, de către fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii 
ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.  
 
5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU 
FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru investiţiile care vizează 
investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 
 
Atenţie! În situația în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de 
sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuția 
investiției 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 menționate ca necesare fazei următoare de 
autorizare.  
 
10. 1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu 
legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, 
pentru unitățile care se 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.  
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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 si grupuri de producători 
înființate conform ordonanței 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea 
grupurilor si organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole, cu completările si modificările ulterioare. 
Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autorităţile 
competente menţionează standardele care vor fi implementate prin intermediul 
proiectului (dacă este cazul).  
recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole, cu completările si 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  
( 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):  
a) FISA DE INREGISTRARE CA PROCESATOR SI PRODUCATOR IN AGRICULTURA 
ECOLOGICA  
b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECTIE 
SI CERTIFICARE  
 
13. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant 
pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității 
produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel 
european.  
 
14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL  
emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor 
tradiţionale (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la 
depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - la ultima 
plată).  
 
15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE 
CONSACRATE ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 
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394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor 
consacrate românești. (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs 
existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - 
la ultima plată).  
 
16. DOCUMENT DIN CARE SA REIASA INREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A 
MENTIUNII PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTA.  
SAU  
COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DREPTULUI 
DE UTILIZARE A MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE „PRODUS MONTAN"- 
PENTRU PRODUSELE ÎN CURS DE RECUNOAȘTERE ȘI ANGAJAMENTUL CĂ SE VA 
OBȚINE ACEASTĂ MENȚIUNE DE CALITATE PÂNĂ LA ULTIMA PLATĂ.  
 
18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)  
Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al 
verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la 
solicitant şi la punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: 
ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) sau documentele relevante anexate de către 
solicitant: Oferte, Documente înființare membrii, Documente de identitate - copii, 
Contract de muncă/extras REVISAL, Angajament de realizare lucrări/construcții, 
Hotărârea Consiliului Local, etc.  
 
Declaraţie de raportare către GAL a plăţilor efectuate de AFIR 
 
 
ANEXELE LA GHIDUL SOLICITANTULUI : 
 
Anexa 1 - Model Cerere de finantare pentru Masura 4/1A ; 
Anexa 2 - Model Acord de cooperare ; 
Anexa 3 - Plan de marketing ; 
Anexa 4 - Lista prevazuta la art.38 din Tratatul de functionare al UE ; 
Anexa 5 - Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol ; 
Anexa 6 -  Declarație pe proprie răspundere a solicitantului; 
Anexa 7- Fişa Măsurii M 4/1A “Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri 
associative; 
 
LISTA DOCUMENTELOR CE VOR FI PREZENTATE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 
CU AFIR: 
 
În termen de maximum 4 luni/7 luni (după caz) de la primirea Notificării privind 
selectarea cererii de finanțare, solicitantul va depune la sediul OJFIR (cazul proiectelor 
fără C+M)/CRFIR (cazul proiectelor cu C+M) următoarele documente, cu caracter 
obligatoriu: 
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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 proiectul are componente de investiții pe 
sM4.1/4.1a,Sm4.2/4.2a.  
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. 
2. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului 
aferent proiectului FEADR (denumirea şi adresa băncii/ trezoreriei ş, codul IBAN al contului 
de operațiuni cu AFIR). 
3. CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ale liderului de 
proiect şi sociale 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.  
 
Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are 
datorii fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate.  
 
Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative 
solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru 
soluționarea cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior 
eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la 
Sect.A.  
4. Document emis de DSVSA conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA 
publicat pe pagina de internet www.afir.info.  
5. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare dintre AFIR și MS 
publicat pe pagina de internet www.afir.info.  
6. Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (conform protocol 
colaborare AFIR ANPM-GM): Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare ca document 
final/ Acord de mediu/ Aviz Natura 2000.  
7. Nota de constatare privind condiţiile de mediu  
În cazul proiectelor care necesită Acordul de mediu /Avizul Natura 2000, documentele se 
depun în termen de maximum 7 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind 
selecţia proiectului și înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După 
expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de 
finanțare nu mai poate fi semnat  
8. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri cu privire la sancţiuni economico-financiare) 
al reprezentantului legal al liderului de proiect, valabil, la data încheierii contractului de 
finanțare. Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
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În situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligația de a prezenta/ redepune, după 
caz, documentele necesare încheierii contractului în termenul precizat în notificare, 
Contractul de finanțare nu va fi încheiat.  
Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării conformității 
documentelor obligatorii, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea Contractului 
de finanțare. 
 
Criteriile de selecție și documentele justificative pe care trebuie să le depună 
solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție: 
 
Selecția proiectelor pentru Măsura 4/1A se va desfășura pe baza următoarelor principii:  

 Numărul partenerilor;  

 Relevanța proiectului pentru domeniul respectiv;  

 Parteneriatul promovează produsele locale, specificul teritoriului;  

 Contribuția la protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu;  

Pentru această măsură punctajul minim este de 20 puncte si reprezintă punctajul sub 
care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
 
Suma maximă de puncte acordată criteriilor de selecţie nu poate să depăşească 100 de 
puncte. 
 
Toate obiectivele asumate de solicitanții proiectelor selectate și contractate pe care 
aceștia se angajează să le realizeze şi pentru care au primit punctaj devin condiţii 
obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a 
Contractului de Finanțare. 
 
Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului: 
CS1. Numărul partenerilor, Maxim 20 puncte. 
Se verificã în Acordul de cooperare numărul total al partenerilor implicați în realizarea 
asocierii. 
Pentru numărul total de 2 parteneri implicați în realizarea asocierii - 5 puncte; 
Pentru numărul total de 3-5 parteneri implicați în realizarea asocierii - 10 puncte; 
Pentru numărul total mai mare de 6 parteneri implicați în realizarea asocierii - 20 puncte; 
 
CS2. Relevanța proiectului pentru domeniul respectiv, 20 puncte. 
Se verificã în Cererea de finanțare/ Acordul de cooperare relevanța proiectului pentru 
domeniul în care îşi propune sã intervinã. 
 
CS3. Parteneriatul promovează produsele locale, specificul teritoriului, 40 puncte. 
Se verificã în Cererea de finanțare/ Acordul de cooperare dacã parteneriatul își propune sã 
promoveze produsele locale, specifice teritoriului:  
Proiectul își propune realizarea unor produse, cu care va adera la un brand 
local/marcă/sistem de calitate , sau: 
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‐ Solicitantul se angajează să faciliteze valorificarea produselor provenite din terenuri de 
valoare naturală ridicată, sau 
‐ Proiectul planifică folosirea materiilor prime locale/contribuie la valorificarea materiilor 
prime locale.  
 
CS4. Contribuția la protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu, 20 puncte. 
Se verificã în Cererea de finanțare/ Acordul de cooperare contribuția proiectului la 
protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu, asigurarea gestionării durabile a 
resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice. 
 
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 cadrul Mãsurii 4/1A, în cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a 
sprijinului, departajarea acestora se va face descrescãtor în funcţie de numãrul de 
parteneri. 
 
ATENŢIE ! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse 
odată cu Cererea de Finanțare. 
 
ATENȚIE !  
În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea 
proiectului sau condiţiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, 
recuperarea sprijinului financiar se realizează integral. 
 
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  
-verificarea conformității documentelor anexate 
 
Nu vor fi solicitate informaţii suplimentare în etapa de verificare a conformitãţii. 
 
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 4/1A, solicitantul sprijinului trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: 
 
Eligibilitatea solicitantului: 
1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, 
cât și pentru FEADR? 
2. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie 
răspundere, secțiunea (F) din CF? 
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Condiţii  de eligibilitate ale proiectului: 
 
Condiţii de eligibilitate din Manual de procedurã SM 19.2, versiunea 04, secţiunea Fișa de 
evaluare generală a proiectului cu obiective care se încadrează în prevederile art. 35 din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 
 
EG1 - 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). 
 
EG2 - 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 
Documente de verificat: Acordul de cooperare. Durata Acordului este corespunzătoare 
duratei prevăzute în Contractul de finanțare pentru derularea proiectului, iar prelungirea 
acestuia conduce automat la extinderea duratei acordului. 
 
EG3 - Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va 
depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de 
aprovizionare 
Documente de verificat: În cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va 
prezenta modul in care, in cadrul proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț 
scurt de aprovizionare și dacă este cazul, se vor descrie și activitățile de promovare ale 
lanțului scurt. 
 
Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât 
o componentă secundară (mai puțin de 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile) 
a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțului scurt (conform 
definiției din capitolul Dicționar). 
 
EG4 - 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 
Documente de verificat: ÎIn cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va 
prezenta modul in care, prin intermediul proiectului, va promova și comercializa  
produsele proprii pe piața locală.   
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.  
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În cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul în care, prin 
intermediul proiectului, va promova și comercializa produsele proprii pe piața locală.  
Planul de Marketing va cuprinde o prezentare clară și personalizată a proiectului 
propus spre finanțare și toți partenerii vor desfășura activități specifice în cadrul 
proiectului, în funcție de drepturile și obligațiile asumate și stabilite în cadrul acordului 
de cooperare.  
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. 
 
EG5 - Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau 
finalizat 
Documente de verificat: Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia 
pe propria răspundere (F) si se verifica in baza de date AFIR daca exista în derulare un 
proiect identic. Se analizeaza componenta parteneriatelor cu proiecte identice. Daca 
parteneriatele au aceeasi componență și aceleași obiective, proiectul nu este eligibil. 
 
EG6 - 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 
Documente de verificat: 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). 
 
EG7 - Partenerii care sunt fermieri îşi desfãşoarã activitãţile agricole într-una din 
unitățile administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de 
Implementare  STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în 
sere și solarii)- Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol 
Documente de verificat: 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 exploatația pentru persoanele fizice.  
 
EG8 - Partenerii care sunt GP/Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-una 
din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa aferentă  Cadrului Național de 
Implementare a STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în 
sere și solarii) )- Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul 
pomicol 
Documente de verificat: Se va avea în vedere sediul social al beneficiarului. 
Condiția de eligibilitate se aplica si altor forme asociative care desfășoară activități 
agricole.   
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Atenție!  
Modelul planului de marketing/Studiului și al Acordului de cooperare, ataşate Ghidului 
solicitantului, prezintă secţiunile minime obligatorii şi are rolul de a ajuta solicitanţii în 
elaborarea planului propus şi asumat de către toţi partenerii. Aceste secţiuni nu sunt 
limitative, solicitanţii având posibilitatea de a elabora un plan de marketing/studiu 
conform obiectivelor parteneriatului şi tipologiei membrilor.  
 
În funcție de specificul proiectului, investițiile / operațiunile vor respecta prevederile 
legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și, siguranță 
alimentară și mediu. În acest sens, se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi 
DSVSA judeţene, depuse la momentul contractării, dacă este cazul. 
 
Condiţii suplimentare de eligibilitate din Fişa Mãsurii din Strategia de Dezvoltare 
Localã a GAL Mara-Gutâi 
 
EG9-Solicitantul trebuie sã prezinte un Acord de cooperare cu minim doi parteneri 
Modelul Acordului de cooperare este anexat la Ghidul Solicitantului. Perioada de 
funcționare este cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea şi va fi 
prevăzută în Contractul de Finanţare pentru derularea proiectului, iar prelungirea acestuia 
va conduce automat la extinderea duratei acordului. 
 
Proiectul de asociere propus va fi nou și nu va fi în curs de desfășurare 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. 
 
Dacã parteneriatele au aceeași componență, proiectul nu este eligibil ! 
 
Atenție! 
Modelul Acordului de Cooperare, ataşat Ghidului Solicitantului, prezintă secţiunile 
minime obligatorii şi are rolul de a ajuta solicitanţii în elaborarea planului propus şi 
asumat de către toţi partenerii, secţiunile nefiind limitative. 
 
EG10-Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură 
În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita asocierea/cooperarea 
între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru crearea de cooperative, rețele, 
clustere, pentru a implementa in comun un plan de afaceri din domeniul agricol, agro-
alimentar, turismului, etc. 
 
Crearea de rețele va ajuta la moderarea dezavantajelor legate de nivelul de fragmentare 
din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va promova 
entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile și 
procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea 
activităților agricole, precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale.  
 
Costurile de funcţionare a cooperării pot acoperi maxim 20% din valoarea sprijinului 
acordat. 
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Prin descrierea activităților se va demonstra că toți partenerii vor desfășura activități în 
cadrul proiectului, în funcție de drepturile și obligațiile asumate și stabilite în cadrul 
acordului de cooperare. 
 
EG11-Acțiunile proiectului trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală 
și/sau județeană aprobată 
Solicitantul va depune dovada de corelare/încadrare a proiectului depus cu Strategia de 
dezvoltare locală și/sau județeană aprobatã, prin prezentarea unui document justificativ. 
(ex: extras din Strategie). 
 
EG12-Solicitantul trebuie  să  prezinte  până  la  finalizarea  proiectului un  plan  de 
afaceri/studiu de fezabilitate 
 
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. 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL : 
 
Procedura de evaluare şi selecţie  
Punctajul minim admis la finanţare: pentru aceastã mãsurã punctajul minim este 20 
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. Toate verificările efectuate de către 
evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 
doi experți. 
 
GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție prevăzute în fișa 
tehnicã a mãsurii din cadrul strategiei, precum și criteriile generale de eligibilitate, 
valabile pentru tipul de proiect depus. 
Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare 
elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori angajați de GAL, 
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termenele fiind de aproximativ 45 zile lucrãtoare de la închiderea sesiunii de depunere a 
proiectelor în cadrul Apelurilor de selecţie lansate. Excepţional, aceste termene pot fi 
prelungite pentru situaţii justificate. 
 
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. 
 
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul 
GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a 
contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și 
completările ulterioare referitoare la evitarea conflictului de interese. 
 
Premergător procesului de evaluare și selecție, toate persoanele implicate la nivelul GAL 
în evaluarea şi selecţia proiectelor, inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării 
serviciilor de evaluare (membri în Comitetul de Selectie, în Comisia de Solutionare a 
Contestatiilor sau angajaţii GAL implicaţi în procesul de evaluare) vor completa o 
Declaratie pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese. 
 
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. 
 
Procedura de evaluare şi selecţie este detaliatã în secţiune distinctã  în Ghidul 
Solicitantului pentru măsura M4/1A. 
 
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. 
 
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.  
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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 
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.  
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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 al Comitetului de selecție 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 a proiectelor şi membrii supleanți sunt informaţi de cãtre 
personalul GAL asupra Listei proiectelor depuse la GAL Mara-Gutâi în cadrul apelului de 
selecție finalizat. 
 
Membrii Comitetului de selecție şi membrii supleanți sunt anunțați în scris în primele 3 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a proiectelor în vederea informării şi 
excluderii situației de conflict de interese faţã de proiectele depuse. Dacã membrii 
Comitetului de selecție se afla în conflict de interese cu unul dintre proiecte/solicitanți va 
notifica în scris în termen de 3 zile pe reprezentanții GAL, pentru a fi înlocuit de membrul 
supleant în cadrul ședinței Comitetului de selecție pentru respectivul apel de selecție. 
 
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/FEADR, exprimată în 
euro, a proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest 
lucru, supuse selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri 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 locația de 
depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor 
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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. 
 
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 
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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 
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.  
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Criteriile de selecţie a proiectului şi punctajul acordat: 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie iar sistemul de 
punctare este următorul: 
 

C.S. Criteriul de selecție  Punctajul 
acordat 

 CS1 Numărul partenerilor  
2 parteneri - 5 puncte 
3-5 parteneri -10 puncte 
mai mult de 6 parteneri -20 puncte 

Maxim 20 

 CS2 Relevanța proiectului pentru domeniul respectiv  20 

CS3 Parteneriatul promovează produsele locale, specificul teritoriului  40 

CS4 Contribuția la protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu 20 

 Total 100 

 
Pentru această măsură punctajul minim este de 20 puncte si reprezintă punctajul sub 
care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  
 
Suma maximă de puncte acordată criteriilor de selecţie nu poate să depăşească 100 de 
puncte. 
 
Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului: 
CS1. Numărul partenerilor, Maxim 20 puncte. 
Se verificã în Acordul de cooperare numărul total al partenerilor implicați în realizarea 
asocierii. 
Pentru numărul total de 2 parteneri implicați în realizarea asocierii - 5 puncte; 
Pentru numărul total de 3-5 parteneri implicați în realizarea asocierii - 10 puncte; 
Pentru numărul total mai mare de 6 parteneri implicați în realizarea asocierii - 20 puncte; 
 
CS2. Relevanța proiectului pentru domeniul respectiv, 20 puncte. 
Se verificã în Cererea de finanțare/ Acordul de cooperare relevanța proiectului pentru 
domeniul în care îşi propune sã intervinã. 
 
CS3. Parteneriatul promovează produsele locale, specificul teritoriului, 40 puncte. 
Se verificã în Cererea de finanțare/ Acordul de cooperare dacã parteneriatul își propune sã 
promoveze produsele locale, specifice teritoriului:  
Proiectul își propune realizarea unor produse, cu care va adera la un brand 
local/marcă/sistem de calitate sau: 
‐ Solicitantul se angajează să faciliteze valorificarea produselor provenite din terenuri de 
valoare naturală ridicată, sau 
‐ Proiectul planifică folosirea materiilor prime locale/contribuie la valorificarea materiilor 
prime locale.  
 
CS4. Contribuția la protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu, 20 puncte. 
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Se verificã în Cererea de finanțare/ Acordul de cooperare contribuția proiectului la 
protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu, asigurarea gestionării durabile a 
resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice. 
 
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 
Cererea de Finanțare. 
 
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 cadrul Mãsurii 4/1A, în cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a 
sprijinului, departajarea acestora se va face descrescãtor în funcţie de numãrul de 
parteneri. 
 
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 
formularul GAL GE6.1 L Notificare privind rezultatul evaluãrii şi selecţiei. 
 
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.  
 
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.  
 
În urma verificării contestaţiilor depuse, dacã este cazul, Comisia de Contestaţii va emite 
un Raport de contestaţii ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor. 
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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 de contestaţii va fi urmat de Raportul Final de selecţie al proiectelor, care nu 
mai poate fi contestat. 
 
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. 
 
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. 
 
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate : 
Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi, Comuna Ocna Șugatag, str. 
Unirii, nr. 66, 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 : 
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la 
GAL pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa 
și fișa de verificare a conformității emisă de GAL, dupa care solicitantul depune dosarul la 
OJFIR/CRFIR.  
 
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 plăti.  
 
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 
LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie 

http://www.gal-maragutai.ro/
http://www.gal-maragutai.ro/
mailto:gal.maragutai@yahoo.com


 

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) 
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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 și 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 în : 

 Ghidul Solicitantului aferent  Măsurii 4/1A ; 

 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. 


