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VARIANTA DETALIATĂ 

 

APEL DE SELECȚIE PROIECTE nr.2 
 

Măsura M2/3A 
Procesarea şi marketingul produselor agricole 

 
Data lansării Apelului de selecție: 18 DECEMBRIE 2018 
 
Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 18 Decembrie 2018-22 Ianuarie 2019 
 
Data limită de depunere a proiectelor: 22 Ianuarie 2019, 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 Ocna Șugatag, Str. Unirii, Nr.66, 
județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 
22 Ianuarie 2019, 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 
 
Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 20.000 Euro (sumã publicã nerambursabilã) 
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Suma  maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: Valoarea eligibilă aferentă 
unui proiect va fi de maxim 20.000 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 2 
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 Mara-Gutâi 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 menționat 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 documentației 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 urmărite 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 cartușul 
indicator. 
- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile 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 
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”). 

http://www.gal-maragutai.ro/
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- 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 din 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, 
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. 
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Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale și intreprinderi familiale: 
 
Declarație speciala privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 
înregistrata la Administraţia Financiară (Declaratia unica de venit sau Formularul 200 
pentru anii anteriori, insoțit 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, hotărâre 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. 

 
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. 
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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 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. 

 
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 următoare 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 prezintă 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. 

 
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru unităţile în funcţiune 
 
10. Certificatul de înregistrare  eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform 
legislației in vigoare  
Sau  
10a) 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. 
 
10b)  DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU 
PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si, daca este 
cazul, terțele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru 
al acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut), 
document avizat de consiliul director. 
Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director 
cât şi de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor 
statutului. 
În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care să reiasă că solicitantul este 
membru al acesteia, solicitantul trebuie să prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de 
împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul 
Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor 
documente şi PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea colectării/comercializării. 
 
11.1 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 (pentru inteprinderile existente care 
le deţin deja). 
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11.2 ( (pentru investiţii în vederea obţinerii unui produs nou): 
a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA 
ECOLOGICĂ; 
 
11.2.b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECŢIE ŞI 
CERTIFICARE 
 
12. DOCUMENTUL 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 ; 
 
13. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 
2013 privind atestarea produselor tradiţionale. 
 
14. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE 
ROMÂNEŞTI emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 394/2014 privind atestarea 
produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești, 
 
15. COPIE CERERE depunere documentație în vederea dobândirii dreptului 
de utilizare a menţiunii de calitate facultativă "produs montan" - pentru 
produsele în curs de recunoaștere. 
 
16. Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria firma in dificultate. 
 
17. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianţii cu amănuntul, 
deţinătorii de unităţi turistice, restaurante etc. 
 
18. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă intocmit de 
solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile costuri si 
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. 
 
19.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 
 
20. Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de raportare către GAL Mara- 
Gutâi, document obligatoriu 
 
21. CERTIFICAT CONSTATATOR – INFORMAŢII EXTINSE, document obligatoriu 
 
22. 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) 
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Pentru proiectele care se încadrează în schema GBER  
 
Documentele necesare la depunerea cererii de finanţare la GAL Mara-Gutâi  
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 menționat 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 documentației 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 urmărite 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 cartușul 
indicator. 
- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile 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 
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. 
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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 complete (formularele 10, 20, 30 și 40) în conformitate cu 
Normele de închidere a exercițiului financiar), 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 
situaţiile financiare pe ultimii 3 ani, respectiv pentru N-2, N-1, și N, unde N este anul 
anterior depunerii cererii de finanțare. 
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 din 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, 
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 și intreprinderi familiale: 
 
Declarație speciala privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 
înregistrata la Administraţia Financiară (Declaratia unica de venit sau Formularul 200 
pentru anii anteriori, insoțit de Anexele la Formular), în care rezultatul brut obţinut anual 
să nu fie negativ; 
 
2.1 DECLARAŢIE CONTABIL/EXPERT CONTABIL/AUDITOR FINANCIAR din care să rezulte 
îndeplinirea condiţiilor privind "schimbarea fundamentală" sau după caz, "diversificarea 
activității/diversificarea producției unei unităţi existente"."  
 
2.2 DECLARAȚIE CONTABIL/ EXPERT CONTABIL/ AUDITOR FINANCIAR   însoțită de 
documente și evidențe financiar-contabile prin care să se demonstreze că activităţile 
desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Schemei GBER (M2/3A) 
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precizate în Ghid nu beneficiază de ajutoare de stat acordate în conformitate cu prezenta 
schema de stat, respectiv să evidentieze separarea activităților sau o distincție între 
costuri (cazul întreprinderii care își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse, 
menționate în Ghid cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al Schemei 
GBER. 
 
3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care 
sunt/ vor fi realizate investiţiile. 
 
3.1. Actul de proprietate asupra clădirii/ contract de concesiune/ document încheiat la 
notariat, care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 
ani incepand 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; 
 
3.2. Documentul care atestă dreptul real principal asupra terenului/ contract de 
concesiune/document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al 
terenului pe care se vor realiza investiții ce presupun lucrări de construcții montaj 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. 
 
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. 
 
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. 
 

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, hotărâre 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. 
 
3.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
Sau 
3.4. DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE 
CADASTRU, pentru cererile de finanţare care vizează lucrări de construcţii. Atenţie! În 
situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru 
un credit), se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de 
rambursare a creditului. 
 
4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii. 
 
9. PENTRU UNITĂȚILE EXISTENTE: 
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislația 
sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare pentru unitățile 
existente care vizeaza investitii și se autorizează / avizează conform legislației în vigoare. 
 
10. a) STATUTUL COOPERATIVEI pentru Societăți cooperative (înfiinţate în baza Legii nr. 
1/2005) și Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
10.b) DOCUMENTE EMISE DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU 
PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si, daca este 
cazul, terțele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru 
al acesteia, document avizat de Consiliul Director. 
Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director 
cât și de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor 
statutului. În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca 
solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea 
Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte 
persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea 
semnării acestor documente. 
 
- PRECONTRACTELE cu membrii OIPA în vederea colectării/comercializării. 
 
11.1 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 (pentru inteprinderile existente care 
le deţin deja). 
 
11.2 ( (pentru investiţii în vederea obţinerii unui produs nou): 
a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA 
ECOLOGICĂ; 
 
b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECŢIE ŞI 
CERTIFICARE 
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12. DOCUMENTUL 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 ; 
 
13. 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 prezinta la depunerea CF, pentru proiecte ce vizează obținerea unui 
produs nou - se prezinta la ultima plată). 
 
14. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE 
ROMÂNEŞTI emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 394/2014 privind atestarea 
produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești (pentru proiecte 
ce vizează obținerea unui produs consacrat existent – se prezinta la depunerea CF, pentru 
proiecte ce vizează obținerea unui produs nou consacrat- se prezinta la ultima plată). 
 
15. COPIE CERERE depunere documentaţie în vederea dobândirii dreptului de utilizare a 
menţiunii de calitate facultativă "produs montan" - pentru produsele în curs de 
recunoaştere (pentru solicitantii in aceasta situatie). 
 
16. Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria INTREPRINDERE ÎN DIFICULTATE, 
semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea (conform anexei aferente la 
ghidul GBER . Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA, II, IF şi a 
societăţilor cu mai puţin de 3 ani fiscali. 
 
16.1 Hotararii asociatului unic/AGA din care sa rezulte partea de Profit reportat si partrea 
de Profit al exercitiului curent care a fost repartizata pentru acoperirea pierderii si /sau 
majorarea rezervelor (pentru societatile cu raspundere limitata) 
 
17. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la CUMULUL ajutoarelor de stat 
(inclusiv ajutoarele de minimis) 
 
18. DOCUMENT care să certifice că produsul obținut/se propune a se obtine, se 
încadrează în categoria produselor alimentare pentru utilizări nutriționale speciale 
(dacă este cazul). 
 
19. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, 
deținătorii de unități turistice, restaurante, unităţi de procesare ulterioară 
înregistrate/autorizate, etc. 
 
20. Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in IMM/intreprindere mare, 
conform cu Anexa 1 si, daca este cazul, Anexa 2 din Legea 346/2004 cu modificarile si 
completarile ulterioare si Situatiile financiare ale societatilor partenere/ legate (dacă este 
cazul). 
 
21. PRECONTRACTE /CONTRACTE cu furnizorii de materie primă Agricolă de bază pentru 
justificarea colectării ca etapă a lanţului alimentar integrat. 
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22. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă intocmit de 
solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile costuri si 
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. 
 
23.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 
 
24. Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de raportare către GAL Mara- 
Gutâi, document obligatoriu 
 
25. CERTIFICAT CONSTATATOR – INFORMAŢII EXTINSE, document obligatoriu 
 
26. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz) ex.: 
- adresa emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se încadrează în graficul de 
rambursare a împrumutului (dacă este cazul); 
- acordul creditorului privind executia investitiei cand imobilul pe care se executa 
investitia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit); 
- decizii (copii conforme cu originalul) privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezi ale 
efectuării plăţiii, dacă întreprinderea este subiectul unui ordin de 
recuperare încă neexecutat (dacă este cazul); 
- adresa emisa de INS pe numele solicitantului privind mentionarea explicita a incadrarii 
produsului finit nonagricol în codul CAEN (dacă este cazul conform observațiilor GHID) 
respectiv detaliat la nivel de subclasă/subclasă elementară. 
- Pentru lucrări, declaraţia proiectantului semnată privind sursa de preţuri si calculul 
costului unitar pentru constructii si instalatii exclusiv TVA in lei/m2 Acd si in euro/m2 Acd. 
 
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 ANPM PENTRU PROIECT 
6.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei 
emise de o instituţie financiară (extras de cont si/ sau contract de credit).  
6.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale 
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al 
contului în care se derulează operațiunile cu AFIR);  
7.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE 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 –  
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.  
7.2 CAZIER JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL  
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8.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 
colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.  
8.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 
colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info 9.2. Nota de 
constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în funcţiune. 
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru unităţile în funcţiune. 
 
Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării conformității 
documentelor obligatorii, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea contractului 
de finanțare.  
 
Atenţie ! În urma depunerii la AFIR a Cererii de finanțare și a documentelor anexe 
solicitate pe suport de hârtie, în vederea contractării, un proiect selectat poate fi 
declarat neeligibil, dacă în urma verificării acestora nu sunt îndeplinite condițiile de 
eligibilitate.  
 
Durata maximă de depunere a documentelor obligatorii de către beneficiar este de 4 
luni/7 luni pentru situațiile determinate de emiterea documentelor de la mediu.  
 
În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenul precizat în 
Notificarea de selecție sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele 
AFIR cu debite pe care nu le achită până la termenul precizat pentru contractare, Agenţia 
îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. 
Contractul urmează a fi încheiat după prezentarea și verificarea documentelor necesare 
contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor 
de către solicitant. 
 
Important ! Bugetul indicativ din cererea de finanţare aprobat în urma evaluării Cererii 
de Finanțare devine anexa la Contractul de finanțare.  
Pentru investiţiile care prevăd construcţii-montaj proiectul tehnic va fi avizat de AFIR 
după verificarea, respectiv avizarea procedurii de achiziții servicii și înaintea demarării 
procedurii de achiziții de lucrări. 
  

Atenție !  Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii 

acestora la momentul contractării .  

Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, 
secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale de colaborare. 

 
Pentru proiectele care se încadrează în schema GBER 
 
5. DOCUMENT EMIS pentru proiect de Agenția Națională de Protecție a Mediului 
(ANPM). 
 
6.1. DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA DE COFINANTARE neafectata de 
elemente de ajutor public ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o instituţie 
financiară (extras de cont si/sau contract de credit) în termenul si conditiile prevazute in 
Notificarea privind selectarea cererii de finanţare si semnarea contractului de finantare cu 
AFIR; 
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6.2. DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale 
contului aferent proiectului Schema GBER (denumirea, adresa instituției financiare, codul 
IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR); 
 
7.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE 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 – 
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. 
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. 
 
7.2 CAZIERUL JUDICIAR si CAZIER FISCAL pentru intreprindere conform prevederilor 
legale in vigoare in original și CAZIERUL JUDICIAR pentru reprezentantul legal, valabile la 
data semnarii contractului de finantare. 
 
8.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 
colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. 
 
8.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 
colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info 
 
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru unităţile în funcţiune. 
 
17.1 Declaratie pe proprie raspundere rectificativa privind cumulul ajutoarelor de stat 
( inclusiv de minimis),in cazul în care, între momentul înregistrării Cererii de finantare şi 
momentul semnarii Contractului de finantare pe Schema GBER (4.2), intreprinderea 
solicitantă obţine un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat, pentru aceleasi costuri 
eligibile. 
 
Criteriile de selecție și documentele justificative pe care trebuie să le depună 
solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție: 
 
Criteriile de selecţie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 
proiect şi criteriile de departajare a proiectelor cu acelaşi punctaj sunt stabilite de 
Consiliul Director al GAL. 
 
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; 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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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 

 
Punctajul 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. 
 
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.  
Se verifică documentele justificative atașate. 
 
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 localitățile 
limitrofe. 
Se verifică dacă în CF/SF se specifica ca investitia propune dezvoltarea activităţii 
economice proprii, dar şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din localitate sau 
localitatile limitrofe. Se verifică documentele justificative atașate(dacă este cazul). 
 
CS3. Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 25 
puncte 
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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. 
Se verifică dacă în CF/SF se specifica că investiția propusă se regăsesc cele enumțate la CS 
3. 
Se verifică documentele justificative atașate(dacă este cazul). 
 
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). 
Se verifică dacă în CF/SF s-a specificat că investiția propune cele enumtate la CS 4, adica 
realizarea unui lanț alimentar integrat, respectiv combinarea investițiilor în producția 
agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea producției obținute. Se verifică 
documentele justificative atașate(dacă este cazul). 
 
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 
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Se verifică câte noi  locuri de muncă vor fi create, cu asumarea angajamentului de a fi 
păstrate pe toată perioada de monitorizare a proiectului. Locul de muncã creat trebuie sã 
fie cu normã întreagã. 
Se verifică dacă în CF/SF se specifica ca investitia propune cele enumtate la CS 6, adica 
cează locuri de munca cu norma înteagă care vor fi păstrate pe întreaga perioadă de 
monitorizare. 
 
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: 
a- numarul de locuri de munca nou create (vor avea prioritate proiectele ce creaza mai 
multe locuri de munca) 
b- proiecte care propun actiuni de mediu bugetate (descrescator) proportional cu 
ponderea pe care o are valoarea investitiei pentru 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. 

 
*Colectarea reprezintă aprovizionarea cu materie primă agricolă de bază direct de la 
producători, fără intervenţia în relaţia producător-solicitant a nici unui intermediar. 
 
**Comercializarea se poate realiza: 
a) -comercializare directa prin desfacerea produselor direct către consumatorul final: 
exemple.: 

 magazin la poarta unității (ca investiții noi sau ca investitii modernizate -în cazul 
investițiilor pentru extinderea capacitatii de productie, diversificarea activității, 
diversificarea producției, schimbare fundamentală), 

 magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar pentru 
investiții de modernizare - în cazul investițiilor pentru extindere, diversificarea activității, 
diversificarea producției, schimbare fundamentală. In cazul înființării unei noi unitati de 
producție, nu este permisa înființarea de magazine proprii în locații diferite de locația 
amplasarii proiectului.), 
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 magazin on-line cu distribuire prin logistică proprie, 

 rulote/ autorulote alimentare;  

 automate alimentare. 
 
b) -prin vânzarea către consumatorul final prin intermediul a cel mult un intermediar 
(dovedită prin intermediul unor precontracte/ contracte încheiate direct). Intermediarii 
pot fi: comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități turistice, restaurante, unități de 
procesare ulterioară înregistrate/autorizate, , ferme zootehnice etc.). 
Titulatura de intermediar poate fi deținută de una sau mai multe persoane juridice care 
îndeplineşte/îndeplinesc calitatea de unic intermediar între producător şi consumator, cu 
care solicitantul are precontract /contract, comercializează aceste produse direct către 
consumatorii finali. 
În categoria „consumator final” intră și exploatațiile zootehnice care cumpără direct 
nutrețuri combinate produse de fabricile de profil, situație în care se vor prezenta 
precontracte/contracte cu acești consumatori. 
 
***Condiționarea, în sectorul pomicol, cuprinde după caz, operațiuni tehnologice de 
sortare, calibrare, spălare-zvântare, curățare, lustruire, ceruire, lotizare, etichetare, 
ambalare, uscare fără transformarea acestora în fructe prelucrate (nu include 
deshidratare), depozitarea în condiții controlate (temperatura, umiditate, atmosfera) 
spargere, decojire, separare miez de coaja sortare miez și alte operațiuni de pregătire în 
vederea păstrării și/sau livrării acestora pentru consum în stare proaspată sau pentru 
idustrializare. 
 
**** Rețea locală – formă de organizare logistică pentru procurarea, în vederea pregătirii 
pentru vânzare/procesare, a produselor agricole de pe raza judeţului şi a judeţelor 
limitrofe față de amplasamentul investitiei. O rețea locală poate cuprinde: colectarea, 
recepția, depozitarea, condiționarea, sortarea și ambalarea produselor agricole. Pentru a 
fi considerată rețea de colectare procentul de materie primă procurată de la terți, 
producători agricoli, trebuie să fie de minim 70%. 
 
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 
 
Condiţii minime obligatorii de ELIGIBILITATE pentru acordarea sprijinului 
 
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii M2/3A, 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 ? 
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Documente verificate: Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din 
cererea de finanțare. 
 
2. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere 
F, aplicabile proiectului ? 
Documente verificate : Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de 
reprezentantul legal al solicitantului. Se verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din 
secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este  datată, semnată și, după caz, 
ștampilată. 
 
3. Solicitantul are în implementare proiecte în cadrul uneia dintre măsurile 141, 112, 411-141, 
411-112, aferente PNDR 2007 – 2013 sau are proiect depus pe submăsura 6.1 sau 6.3 şi nu i s-a 
acordat încă cea de-a doua tranşă de plată ? 
Se verificã Raportul finanţãrilor nerambursabile. 
 
4. Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare 
 
5. Solicitantul îndeplinește condiția că nu se află în procedură de executare silită, 
reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau 
administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare reglementate 
de lege ? 
Documente verificate:  Declaraţia F, Certificatul constatator ONRC   
6. La data depunerii cererii de finanţare solicitantul îndeplinește condiția să nu  
înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din 
neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a 
contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a 
contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate. 
La evaluare se verifica pct. aferent din Declaratia F si la semnarea contractului cu AFIR se 
verifica  Certificatele de atestare fiscala valabile la momentul contractarii care sa ateste 
ca solicitantul nu are datorii restante fiscale si sociale, emise de Directia Generala a 
Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si pentru  punctele de 
lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si graficul de 
reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul. 
 
7. Întreprinderea face subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei 
decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis 
privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună? 
sau  
în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și 
ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă ? 
Documente verificate:  Declaraţia F 
 
8.1 Solicitantul a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic 
European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de 
ajutoare regionale de investiții  
sau 
8.2 Solicitantul, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide 
o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru 
care solicită ajutoare, în zona in cauză? 
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Se verifică bifele de la punctele din Declaraţia F din Cererea de Finanţare. 
 
Condiţii  de eligibilitate ale proiectului: 
 
Condiţii de eligibilitate din Manual de procedurã SM 19.2, versiunea 05, secţiunea 
Fișa de evaluare  generală a proiectului cu obiective care se încadrează în 
prevederile art. 17, alin. (1), lit. (a), (b), art. 19, alin. (1), lit. (b), art. 21, alin (1), 
lit.(e) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
 
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
 
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a 
solicitantului și /sau a verificărilor în ONRC, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor 
restante fiscale şi sociale prezentate la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și 
angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR, în bazele 
de date AFIR că solicitantul nu se regăseşte în una din categoriile de solicitanți /beneficiari 
ai măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la 
finanțare, menţionate mai sus. 
 
EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute 
prin fișa măsurii din SDL 
 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv 
investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, 
depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; 

 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de 
legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro‐alimentare; 

 Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a 
energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv 
pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și 
operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii; 

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare; 

 Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de 
transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor 
agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate; 

 Investiții în active corporale şi necorporale; 
 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însușirii Declaraţiei F şi în baza corelării 
informaţiilor din Studiul de fezabilitate cu cele din documentele emise de instituţiile 
publice şi prezentate la momentul contractării (APM, DSP, DSVSA judeţene), Certificatul de 
urbanism şi a documentelor privind dreptul de proprietate şi/sau folosinţă a imobilelor 
vizate de investiţi, Nota de constatare emisă de GNM va viza unitatea de producție care se 
modernizează. 
 
EG3 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, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 
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Criteriul se consideră îndeplinit prin asumarea de către solicitant a declarației pe propria 
răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta 
documentul emis de ANPM, până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de 
selecție a cererii de finanțare 

 
ATENȚIE ! Pentru încadrarea în termenele impuse în Notificarea beneficiarului privind 
selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de Finanţare este necesară, încă 
de la momentul depunerii cererii de finanţare, începerea demersurilor pentru obținerea 
documentelor emise de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului având în vedere 
termenul lung de parcurgere a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a 
procedurii de evaluare adecvata (dacă ANPM va considera că proiectul impune aceste 
evaluări). 
 
EG4 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 
documentației tehnico-economice 

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii: 
(1) rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie 
pozitiv (inclusiv zero) /veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor 
fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în Declaraţia 
privind veniturile realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular); În cazul în care 
anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează 
rezultatul din exploatare, care poate fi negativ. 
(2) indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze în 
limitele menţionate; 
 
EG5 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 
 
Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea Declaratiei pe propria raspundere a 
solicitantului cã în urma primirii Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de 
Finanțare va prezenta dovada  cofinanţării, din Sectiunea F a Cererii de Finanțare . 
 
EG6 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-
veterinar și de siguranță alimentară 
Se verificã Studiul de fezabilitate. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care 
expertul a bifat DA,  se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste 
verificări cu analiza Document emis de DSVSA pentru proiect, conform Protocolului de 
colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. şi a 
Document emis de DSP Judetean, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi DSP 
publicat pe pagina de internet www.afir.info   
Totodată, pentru stabilirea situaţiilor în care trebuie urmărită această cerintă,  se va ţine 
cont de prevederile Ordinului 1030/20.08.2009 care stipulează activităţile supuse avizării 
sanitare, precum şi de prevederile Protocolului încheiat între AFIR şi ANSVSA  care 
stipulează tipurile de avize emise funcţie de tipul investiţiei 
 
EG7 Sprijinul va fi aplicat 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 
Se verificã Studiul de fezabilitate şi Anexa 3: Anexa 1 la Tratatul privind Funcţionarea 
Uniunii Europene. 
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Anexa1,Lista prevăzută la art.38 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii europene 

Nr. din 
nomenvlatorul 
de la Bruxelles 

 
Denumirea produsului 

Capitolul 1           Animale vii 

Capitolul 2           Carne şi organe comestibile 

Capitolul 3           Peşte, crustacee şi moluşte 

Capitolul 4           Lapte şi produse lactate, ouă de păsări; miere naturală 

Capitolul 5  

        5.04 Intestine, vezici şi stomacuri de animale, întregi sau tranşate, altele decât 
cele de peşte 

         5.15 Produse de origine animală, nedenumite şi necuprinse în altă parte, 
animale moarte din capitolele 1 sau 3, improprii pentru consumul uman 

Capitolul 6           Plante vii şi produse de floricultură 

Capitolul 7           Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 

Capitolul 8           Fructe comestibile; coajă de agrume şi de pepene galben 

Capitolul 9           Cafea, ceai şi condimente, cu excepţia mate-ului (nr. 09.03) 

Capitolul 10           Cereale 

Capitolul 11          Produse ale industriei morăritului; malţ; amidoane şi fecule; gluten; inulină 

Capitolul 12           Seminţe şi fructe oleaginoase; sâmburi, seminţe, grăunţe şi fructe diverse; 
plante industriale şi medicinale; paie şi furaje 

Capitolul 13  

Ex. 13.03          Pectină 

Capitolul 15            

15.01 Osânză şi alte grăsimi de porc presate sau topite; grăsime de pasăre presată 
sau topită 

15.02 Seuri  (ale speciilor bovină, ovină şi caprină) brute sau topite, inclusiv 
seurile denumite „primul suc” 

15.03 Stearină de untură: oleostearină, ulei de osânză şi oleomargarină 
neemulsionată, fără amestec şi neprelucrată 

15.04 Grăsimi şi uleiuri de peşte şi de mamifere marine chiar şi rafinate 

15.07 Uleiuri vegetale stabile, fluide sau solide, brute, epurate sau rafinate 

15.12 Grăsimi si uleiuri animale sau vegetale hidrogenate, chiar şi rafinate, dar 
nepreparate 

15.13 Margarină, înlocuitor de osânză şi alte grăsimi alimentare preparate 

15.17 Resturi provenite din prelucrarea grăsimilor sau din ceară animală sau 
vegetală 

Capitolul 16           Preparate din carne, peşte, crustacee şi moluşte 

Capitolul 17            

17.01 Zahăr din sfeclă şi din trestie, în stare solidă 

17.02 Alte tipuri de zahăr;; siropuri; înlocuitori de miere, chiar şi amestecaţi cu 
miere naturală; zahăr şi melasă caramelizate 

17.03 Melasă, chiar şi decolorată 

17.05 (*) Diverse tipuri de zahăr, sirop şi melasă aromatizate sau cu adaos de 
coloranţi (inclusiv zahărul vanilat sau vanilina), cu excepţia sucurilor de 
fructe cu adaos de zahăr în orice proporţie 
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Capitolul 18            

18.01 Boabe de cacao întregi şi zdrobite, brute sau măcinate 

18.02 Coji, piele, pelicule şi deșeuri de cacao 

Capitolul 20           Preparate din legume, zarzavaturi, fructe și alte plante sau părți din plante 

Capitolul 22            

22.04 Must de struguri parţial fermentați, chiar dacă fermentaţia este oprită prin 
alt procedeu decât cu ajutorul alcoolului 

22.05 Vin din struguri proaspeţi; must de struguri proaspeţi oprit din fermentaţie 
(inclusiv mistelă) 

22.07 Cidru, vin de pere, hidromel și alte băuturi fermentate () 

Ex.22.08 (*) 
22.09 (*) 

Alcool etilic, denaturat sau nu, de orice tărie şi obţinut din produse agricole 
prevăzute în anexa I, cu excepţia rachiurilor, lichiorurilor şi a altor băuturi 
spirtoase şi preparate alcoolice compuse (numite "extrase concentrate") 
pentru fabricarea băuturilor 

Ex.22.10 (*) Oţeturi comestibile şi înlocuitori comestibili ai acestora 

Capitolul 23           Resturi şi deşeuri din industria alimentară; alimente preparate  pentru 
animale 

Capitolul 45            

45.01 Plută naturală brută şi deşeuri de plută; plută concasată, granulată sau praf 

Capitolul 54            

54.01 In brut, dărăcit, scărmănat, pieptănat sau tratat în alt mod, dar netors; 
câlţi şi deşeuri (inclusiv scame) 

Capitolul 57            

57.01 Cânepă (Cannabis sativa) brută,  dărăcită, scărmănată, pieptănată sau 
tratată în alt mod, dar netoarsă; câlţi şi deşeuri (inclusiv scame) 

  

*)  Poziţie   adăugată  prin   articolul  1   din   Regulamentul  nr.   7a   al  Consiliului   
Comunităţii Economice Europene din 18 decembrie 1959 (JO 7, 30.1.1961, p. 71/61). 

 

Pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. b) (schema GBER) 

 
EG8 Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investiții în sectoarele de activitate 
economică precizate în fișa măsurii din SDL, în scopul procesării  produselor agricole 
incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE în scopul obținerii de produse non-Anexa I 
Se verificã Studiul de fezabilitate, CF, Certificatul constatator ONRC, Anexa I la Tratat, 
Ordinul MADR3433/31.12.2015  pentru Sectoarele economice excluse de la ajutor si pentru 
cazurile cand nu se aplica schema GBER. 
Se verifică dacă proiectul propus vizează prelucrarea materiei prime care face parte din 
Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este un produs neagricol, adica neinclus în Anexa I și 
toate aceste detalii sunt justificate în Studiul de Fezabilitate. In obtinerea produsului finit, 
materia primă de bază (majoritară) trebuie să provina din sectorul agricol. (de ex. faina, 
etc). 
 
În continuare sunt prezentate, în detaliu, sectoarele de activitate economică pentru care 
se poate obține finanțare prin intermediul prezentei măsuri, cu scopul obținerii de produse 
non-Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (Anexa 1-Schema GBER). 
 
Anexa 1-Schema GBER 



 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Mara-Gutâi 

Comuna Ocna Șugatag, Str. Unirii, Nr.66, Maramureș, Nr. Inreg. RAF : 13 /02.06.2010, Cod fiscal 27116806 
Tel/Fax:  0262 330 114, Mobil: 0747 419 832, E-mail: gal.maragutai.ro, Web: gal-maragutai.ro 

    

Apel de selecţie nr. 2, Mãsura 2/3A, 2018 
 

 

24 

 

 

     

 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate/activități din domeniile de intervenții eligibile în 
cadrul măsurii M2/3A  pentru care se acordă sprijin cu scopul obținerii 
de produse non-Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene 

(Schema GBER) 

Corespondență 
nomenclatoare 

 
Grupe/clase 

CAEN 

Nomenclatura 
combinată 
Bruxelles 

non-anexa I 
la Tratatul 

privind 
funcționarea 

Uniunii 
Europene 

 
 INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

 
1. Fabricarea produselor lactate 105 2105 

 

1.1 Fabricarea înghețatei 
- fabricarea înghețatei și altor produse asemănătoare înghețatei, cum 
este sorbetul 

1052 2105 

 

2. Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din 
amidon 

106 Cap. 19 

 

2.1 Fabricarea produselor de morărit, din care: 
- fabricarea amestecurilor de făină și făină mixtă preparată și a 
aluaturilor pentru pâine, prăjituri, biscuiți sau cozonac 
- fabricarea produselor din cereale pentru mic dejun 

1061 1901 

 
3. Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase 107 1902,1905 

 

3.1 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de 
patiserie 

1071 1905 

 

3.2 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a 
produselor conservate de patiserie 

1072 

 

3.3 Fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cuș-cuș-ului și altor produse 
făinoase similare 

1073 1902 

 
4 Fabricarea altor produse alimentare 108  

 

4.1 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase: 
- fabricarea ciocolatei și a specialităților de ciocolată, 
- fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga, fondante, ciocolată 
albă 
- fabricarea dulciurilor sub formă de tablete și pastile, 

1082 1806 

 

4.2 Fabricarea condimentelor și ingredientelor 
- fabricarea mirodeniilor, sosurilor și condimentelor: 
• făină și pudră de muștar; 
• muștar preparat 

1084 2103 
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4.3 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și a alimentelor 
dietetice 
- fabricarea alimentelor pentru utilizări nutriționale speciale: 
• lapte praf pentru sugari; 
• lapte și alte alimente speciale pentru copii mici; 
• alimente pentru sugari; 
• alimente cu aport scăzut și redus de calorii, pentru controlul 
greutății; 
• alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale; 
• alimente cu conținut scăzut de sodiu, inclusiv sare fără sodiu sau sare 
dietetică fără sodiu; 
• alimente fără gluten; 
• alimente destinate consumului în cazul efortului muscular intens, în 
special pentru sportivi; 
• alimente pentru persoane care suferă de tulburări ale metabolismului 
carbohidraților (diabet) 

1086 1901, 2104 

 

4.4 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.: 
- fabricarea produselor din ouă, a albuminei din ouă 
- fabricarea drojdiei de bere 
- fabricarea laptelui obținut în afara lăptăriilor și a înlocuitorilor de 
brânză 

1089 2104 

 
5. Fabricarea băuturilor 110 22 

 

5.1 Fabricarea berii 
- fabricarea băuturilor din malț, cum sunt berea, berea neagră 
- fabricarea berii cu conținut redus de alcool și a berii fără alcool 

1105, 1106 2203 

 
*Sectoarele de activitate prezentate anterior respectă prevederile Anexei 1 la Ordinul 
MADR nr. 3433/31.12.2015 
 
 

     

 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate/activități din domeniile de intervenții eligibile 
în cadrul măsurii M2/3A  pentru care se acordă sprijin cu scopul 

obținerii de produse non-Anexa I la Tratatul de Instituire a 
Comunității Europene (Schema GBER) – SECTOR POMICOL 

Corespondență 
nomenclatoare 

 
Grupe/clase 

CAEN 

Nomenclatura 
combinată 

Bruxelles non-
anexa I la 

Tratatul privind 
funcționarea 

Uniunii Europene 

 
 INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

 
1 Fabricarea altor produse alimentare 108 1806 

 

1.1 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor 
zaharoase 
- fabricarea dulciurilor sub formă de tablete și pastile 

1082  

 
2. Fabricarea băuturilor 110 22 
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2.1 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice1 
- fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, 
lichioruri etc. 
- fabricarea de băuturi mixte cu alcool distilat 
- amestecarea alcoolurilor distilate 
- fabricarea alcoolurilor neutre 
 
1exclusiv din fructe (numai din fructe)  

1101  

 

3 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și 
produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a 
cauciucului sintetic, în forme primare 

201  

 

3.1 Fabricarea altor produse chimice, organice de bază 
- fermentarea porumbului, a cartofului, a trestiei de zahăr sau a 
produselor similare, pentru producerea de alcooli și esteri 
Obținerea alcoolului etilic se va face exclusiv prin fermentarea 
fructelor, conform subprogramului tematic pomicol. 

2014 2208 

*Sectoarele de activitate prezentate anterior respectă prevederile Anexei 2 la Ordinul 
MADR nr. 3433/31.12.2015 
 
EG9 Prin investiția propusă solicitantul demonstrează că sunt îndeplinite condițiile 
privind efectul stimulativ 
 
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra de toți solicitanții prin respectarea 
condițiilor: 
 
1. Întreprinderea a depus inainte de demararea lucrarilor de executare a proiectului de 
investitii, o cerere de finantare pentru acordarea ajutorului de stat conform modelului 
prevazut in Anexa aferenta la Ghidul GBER si investitia nu demareaza inaintea primirii 
acordului pentru finantare (semnarea contractului cu AFIR) 
2. Cererea de finantare contine cel putin urmatoarele informatii: 

a) denumirea intreprinderii si dimensiunea acesteia; 
b) descrierea proiectului, inclusiv data inceperii si a incheierii acestuia ( perioada 

de implementare); 
c) amplasamentul investitiei propuse prin proiect; 
d) bugetul, devizul general, devizele pe obiecte privind toate cheltuielile 

eligibile/neeligibile prevazute in studiul de fezabilitate; 
e) tipul de ajutor (grant) si valoarea finantarii publice necesare pentru realizarea 

investitiei; 
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. (1) si (2), se considera ca 
acest criteriu nu este indeplinit, prin urmare proiectul este neeligibil. 
 
Condiţii suplimentare de eligibilitate din Fişa Mãsurii din Strategia de Dezvoltare 
Localã a GAL Mara-Gutâi 
 
EG10  Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile 
prevăzute prin măsură 
Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însușirii Declaraţiei F şi în baza corelării 
informaţiilor din Studiul de fezabilitate cu cele din documentele emise de instituţiile 
publice şi prezentate la momentul contractării (APM, DSP, DSVSA judeţene), Certificatul de 
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urbanism şi a documentelor privind dreptul de proprietate şi/sau folosinţă a imobilelor 
vizate de investiţie. Nota de constatare emisă de GNM va viza unitatea de producție care 
se modernizează. 
 
EG 11  Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 
județeană aprobată 
Se va verifica 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 
 
EG 12 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza 
prezentării documentației tehnico-economice 

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii: 
(1) rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie 
pozitiv (inclusiv zero) /veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor 
fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în Declaraţia 
privind veniturile realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular); În cazul în care 
anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează 
rezultatul din exploatare, care poate fi negativ. 
(2) indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze în 
limitele menţionate; 
 
EG 13 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în 
vigoare 
Criteriul se consideră îndeplinit în baza verificărilor Declaraţiei privind încadrarea în 
categoria firma în dificultate, a situaţiilor financiare întocmite pe ultimii doi ani fiscali, a 
informațiilor din Certificatul Constatator, a adresei emisă de bancă/băncile creditoare că 
solicitantul se încadrează în graficul de rambursare a împrumutului (dacă este cazul). 
 
EG 14 Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind 
normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare 
Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene, depuse la momentul 
contractării, dacă este cazul. 
Totodată, pentru stabilirea situaţiilor în care trebuie urmărită această cerintă,  se va ţine 
cont de prevederile Ordinului 1030/20.08.2009 care stipulează activităţile supuse avizării 
sanitare, precum şi de prevederile Protocolului încheiat între AFIR şi ANSVSA  care 
stipulează tipurile de avize emise funcţie de tipul investiţiei 
 
 
Având în vedere prevederea din Ghidul Solicitantului referitoare la criteriul de eligibilitate 
conform căreia: „Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole 
incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul 
obținerii de produse Anexa I şi non-Anexa I”, este necesar să fie respectate aceste 
prevederi. În acest sens, nu este permis ca materia primă colectată în vederea 
procesării să provină  din flora spontană. De exemplu: afinele, murele, coacăzele, nucile, 
alunele, etc., recoltate din păduri de amestec  (ce nu pot fi încadrate în categoria 
produselor agricole propriu-zise) nu pot constitui materie primă destinată procesării în 
cadrul acestei submăsuri”. 



 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Mara-Gutâi 

Comuna Ocna Șugatag, Str. Unirii, Nr.66, Maramureș, Nr. Inreg. RAF : 13 /02.06.2010, Cod fiscal 27116806 
Tel/Fax:  0262 330 114, Mobil: 0747 419 832, E-mail: gal.maragutai.ro, Web: gal-maragutai.ro 

    

Apel de selecţie nr. 2, Mãsura 2/3A, 2018 
 

 

28 

 

Uleiurile utilizate în alimentație care se pot obține din speciile eligibile prin această 
submăsură fac parte din Anexa I la TFUE. 
 

ATENȚIE !  
În cadrul acestei mãsuri sunt eligibile și investițiile din Scheme GBER, ORDIN nr. 3433 
din 31 decembrie 2015 privind "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de 
investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor 
agricole în vederea obţinerii de produse neagricole". 

 
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 : 
 
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. 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, 
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 eligibilitate 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. 
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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 M2/3A. 
 
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.  
 
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. 
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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.  
 
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. 
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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 
  
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 
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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 
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. 
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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. 
 
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) 
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- 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 
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. 
 
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 
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 Ocna Șugatag, str. 
Unirii, nr. 66, Județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la 
numărul de telefon: 0262330114, 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 

http://www.gal-maragutai.ro/
mailto:gal.maragutai@yahoo.com
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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 pe site-ul GAL, în : 

 Ghidul Solicitantului aferent  Măsurii M2/3A 

 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, 
Maramureș. 


