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PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE nr. 1 

Varianta detaliată 

 

Măsura 16.4  - Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere 

 

 

Grupul de Acţiune Locală Tövishát anunţă prelungirea apelului de selecţie nr.1 pentru 

Măsura 16.4  - Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere. 

 

Data lansării Apelului de selecție: 26.07.2021 

Perioada depunere proiecte: 26.07.2021-14.01.2022 

Data limită de depunere a proiectelor: 14.01.2022 

Mãsura lansatã : Măsura 16.4 « Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere»  

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Com. Hereclean, Jud. Sălaj 

de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 14.01.2022.  

Un expert din cadrul GAL înregistrează Cererea de Finanțare în Registrul de Intrări/Ieșiri iar 

solicitantul primește un număr de înregistrare. 

Solicitanții eligibili pentru Măsura 16.4 :  

Solicitanţii eligibili pentru măsura 16.4 sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE 

COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup 

de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol. 

• Fermieri; 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• Organizații neguvernamentale; 

• Consilii locale; 

• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație 

publică. 

Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin 

PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare). 

Parteneriatele care au în componență exclusiv solicitanți reprezentând firme partenere sau legate 

definite conform Legii nr. 346/ 2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt eligibile. 



     

 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tovishat Loc. Panic, nr. 1/S, Comuna Hereclean 

Tel: 0768.607.807, e-mail: galtovishat@gmail.com 

2 
 

Pentru a evita situația în care parteneriatul are în componență exclusiv solicitanți reprezentând firme 

partenere sau legate se va verifica acționariatul partenerilor în baza de date a ONRC. 

Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR este angajat al acestuia cu contract 

de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a 

proiectului. 

Reprezentantul legal poate fi înlocuit în situații excepționale, cu condiția respectării celor de mai sus 

de către persoana nou desemnată, pe toată perioada de implementare a proiectului. 

Sprijinul va fi acordat pentru proiecte care nu intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele 

de stat (vor cuprinde doar acțiuni, investiții, operațiuni legate de produsele prezente în Anexa I la 

TFUE, exceptând sectorul piscicol). 

 

Atenție! 

 Sunt eligibile și parteneriatele formate doar din fermieri. În cadrul unui Acord de Cooperare cel puțin 

unul dintre fermieri trebuie să desfășoare activități agricole autorizate (inclusiv PFA, II, IF). 

Indiferent dacă deține calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de cooperare în 

cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin intermediul submăsurii 16.4 

pentru aceeași categorie de produse. 

Aria de aplicabilitate a măsurii 16.4 este teritoriul acoperit de Asociația Grup De Acțiune 

Locală Tövishát. Teritoriul se regăseşte în spaţiul eligibil Leader fiind compus din Oraşul Cehu 

Silvaniei şi comunele Bocşa, Coşeiu, Crişeni, Dobrin, Hereclean, Sălăţig, Sărmăşag şi Şamşud din 

Judeţul Sălaj respectiv comunele Bogdand, Hodod, Supur din Judeţul Satu Mare. 

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 18.921,21  Euro 

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA:  18.921,21  Euro  

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil : 100% din totalul cheltuielilor eligibile  

 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului:  

     Cuantumul sprijinului public nerambursabil este de maxim 18.921,21  de euro/proiect. 

     Costurile de funcţionare ale cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului 

acordat pe proiect depus. 

     Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală. 

     Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat 

 (în afara sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele 

de minimis nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali. 

Intensitatea ajutorului este de 100% 
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Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune 

editabilă) este prezentat în Anexa 1 la Ghidul solicitantului şi este disponibil în format electronic pe 

site-ul www.galtovishat.ro 

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard 

de pe site-ul GAL Tövishát.  Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

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

proiectului în conformitate cu cerințele Fișei măsurii 16.4 din SDL și ale Ghidului Solicitantului 

elaborat de către GAL sunt (numerotate conform poziţiei din cererea de finanţare) : 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate dosarului Cererii de Finanţare pentru întocmirea 

proiectului aferent măsurii 16.4 sunt : 

1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU  

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI  

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL/ DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL 

DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri (4.1 și 4.1a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului 

Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/fermierii membrii ai 

acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.  

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

SUNT/ VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul 

Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către 

fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce vor 

beneficia de investiție, acolo unde este cazul.  

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST 

FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru investiţiile care vizează investiţii în lucrări privind 

construcţiile noi sau modernizări ale acestora  

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru 

un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a 

creditului. 

6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd 

construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele 

mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.  

7 ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

7.1 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);  
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8. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

8.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ale liderului de 

proiect şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi 

au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.  

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale 

și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate.  

Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 

rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 

restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, 

pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect. A. 

8.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL LIDERULUI DE PROIECT. 

Extrasul cazierului judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 

290/ 2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

9. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

9.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 

colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz.  

9.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEȚEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 

colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz.  

 

Atenție!  

Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare.  

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

utile/ Protocoale de colaborare.  

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

emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare, pentru unitățile care se se 

autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după 

caz.  

11.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI 

conform legislaţiei în vigoare 

11.2 STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și 

completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și 

completările ulterioare și grupuri de producători înființate conform Ordonanței 37/ 2005 privind 

recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea 

produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare).  

11.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare. În acest caz, dacă în 

timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va 

solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină. 
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12.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE 

(materii prime şi produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor 

OUG 34 /2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare 

(pentru modernizări).  

12.2 (pentru investiții noi):  

a) FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ȘI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA 

ECOLOGICĂ  

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECȚIE ȘI 

CERTIFICARE  

13. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul 

alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute 

sau în curs de recunoaștere la nivel european. 

14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 

privind atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs 

existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată). 

15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE 

ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea 

produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești. (pentru modernizări în 

vederea obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui 

produs nou - la ultima plată).  

16. DOCUMENT DIN CARE SA REIASA ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A 

MENȚIUNII PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ. 

Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autorităţile competente menţionează 

standardele care vor fi implementate prin intermediul proiectului (dacă este cazul). 

17. DOCUMENT EMIS DE ANPM.  

17.a. Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, (conform protocolului de 

colaborare AFIR ANPM-GM).  

- Clasarea notificării  

sau  

- Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune 

evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)  

sau  

- Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului asupra mediului  

sau  

- Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată)  

sau  

- Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată  

17.b. Document emis de Garda Națională de Mediu (dacă este cazul); 
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18. PROIECT TEHNIC în cazul în care planul de proiect include acțiuni care sunt eligibile în cadrul 

altor măsuri.  

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

Atenţie! Evaluarea Cererii de Finanțare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de 

selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, 

deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) sau documentele relevante 

anexate de către solicitant: Oferte, Documente înființare membrii, Documente de identitate - copii, 

Contract de muncă/extras REVISAL, Angajament de realizare lucrări/construcții, Hotararea Consiliului 

Local, etc.  

 

IMPORTANT !  

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

acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, 

inclusiv metodologia de verificare a acestora: 

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. 

Verificarea conformităţii  

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 

„Fişei de verificare a conformităţii”.  

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:  

  dacă este corect completată;  

  dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;  

  dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente, precum şi valabilitatea 

acestora (dacă este cazul).  

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de 

verificare a conformităţii”. Verificarea conformităţii administrative este efectuată, în termen de maxim 

3 zile lucrătoare de la înregistrare, de  către responsabilul verificare, evaluare și selecție proiecte în 

baza manualului de procedură aprobat prin Adunarea Generală a Asociaţilor. 

 

 

Verificarea eligibilităţii Cererii de finanțare  

      Verificarea eligibilității tehnice şi financiare a Cererii de Finanțare şi a anexelor acesteia se 

realizează pe baza formularului „Fişă de evaluare a eligibilității proiectului”, disponibil pe site-ul 

www.galtovishat.ro  

 

http://www.galtovishat.ro/
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Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:  

 verificarea eligibilităţii solicitantului;  

 verificarea criteriilor de eligibilitate;  

 verificarea Planului de Acţiuni și a tuturor documentelor anexate.  

 

Cerințele de eligibilitate specifice măsurii 16.4 și metodologia de verificare a acestora 

EG 1 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a parteneriatului 

pentru accesarea sprijinului FEADR şi dupa caz, a documentelor de înfiinţare a membrilor, actelor de 

identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale a liderului de 

parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării 

experţilor AFIR, în bazele de date AFIR şi ale ONRC, inclusiv a statutului de întreprindere legată sau 

parteneră. Pentru verificarea acestui criteriu, experţii GAL Tovishat vor solicita AFIR prin intermediul 

unei adrese informaţiile privind statutul de întreprindere legată sau parteneră. 

Lista participanților conform acordului de cooperare (parteneriatul să fie format din persoane juridice 

și fizice române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare). 

 

EG 2 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

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

derularea proiectului, iar prelungirea acestuia va conduce automat la extinderea duratei acordului. 

 

EG 3 Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 

În cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul în care, în cadrul proiectului, 

va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare și dacă este cazul, se vor descrie și 

activitățile de promovare ale lanțului scurt. 

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

secundară și trebuie să reprezinte mai puțin de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale 

unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțului scurt (conform definiției din 

capitolul Definiţii). 

 

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

marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a 

activităților de promovare propuse. 
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Pentru elaborarea Planului de marketing, solicitantul va ține cont de totalitatea cerințelor Ghidului 

Solicitantului, îndeplinirea și detalierea acestora urmând a fi cuprinsă în cadrul Planului de marketing 

(Anexa nr.5) 

În cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul în care, prin intermediul 

proiectului, va promova și comercializa produsele proprii pe piața locală. 

Planul de Marketing va cuprinde o prezentare clară și personalizată a proiectului propus spre 

finanțare și toți partenerii vor desfășura activități în cadrul proiectului, în funcție de drepturile și 

obligațiile asumate și stabilite în cadrul acordului de cooperare. 

Un proiect nu poate conține doar promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă secundară 

(mai puțin de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) a unui proiect prin care se propune 

înființarea și dezvoltarea pieței locale (conform definiției din capitolul Definiţii). 

Piața locală include atât mediul rural cât și pe cel urban. Produsele comercializate și/ sau promovate 

pe piața locală pot proveni atât din mediul rural cât și din cel urban din teritoriul GAL. 

 

EG 5 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; 

Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F) și se 

verifică în baza de date AFIR dacă există în derulare sau finalizat un proiect identic. Se analizează 

componența parteneriatelor cu proiecte identice. Dacă parteneriatele au aceeași componență, 

proiectul nu este eligibil. Pentru verificarea acestui criteriu, experţii GAL Tovishat vor solicita AFIR 

prin intermediul unei adrese dacă exista in derulare un proiect identic 

 

EG 6 Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014  

Dacă proiectul se referă la piețe locale bazate exclusiv pe lanțuri scurte se vor lua în considerare 

doar caracteristicile obligatorii ale lanțurilor scurte (nu se analizează distanța dintre punctul de origine 

al produsului și locul comercializării, ci doar numărul de intermediari). 

Dacă piața locală nu este bazată doar pe lanțuri scurte atunci se vor lua în considerare caracteristicile 

obligatorii ale piețelor locale (distanța geografică dintre punctul de origine al produsului și locul 

comercializării). 

Partenerii care sunt fermieri își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile administrativ – 

teritoriale din Anexa STP (subprogramul tematic pomicol) aferentă Cadrului Național de 

Implementare STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii);  

Se va avea în vedere UAT în care este înregistrată exploatația.  

Condițiile de aplicare a anexei STP sunt cele descrise în cadrul Anexei 8. 
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Atenție! 

Modelul planului de marketing/Studiului și al Acordului de Cooperare, ataşate Ghidului Solicitantului, 

prezintă secţiunile minime obligatorii şi are rolul de a ajuta solicitanţii în elaborarea planului propus şi 

asumat de către toţi partenerii. 

Aceste secţiuni nu sunt limitative, solicitanţii având posibilitatea de a elabora un plan de 

marketing/studiu, Acord de Cooperare, conform obiectivelor parteneriatului şi tipologiei membrilor. 

În funcție de specificul proiectului, investițiile vor respecta prevederile legislației în vigoare din 

domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară și mediu. În acest sens, se 

verifică menţiunile documentelor emise de DSP, Agenția Națională pentru Protecția Mediului şi 

DSVSA judeţene depuse la momentul contractării, dacă este cazul. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza 

căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor de selecție. 

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele 

prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” 

aprobată, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. 

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

metodologia de punctare au fost stabilite de către GAL, conform importanței lor, permițând 

ierarhizarea cererilor de finanțare și derularea corespunzătoare a activității de evaluare/selectare. 

 

Criteriile de selecţie a proiectului 

Evaluarea proiectelor se realizează după inchiderea apelului de selecție al proiectelor aferent 

submăsurii 16.4, lansat de GAL Tovishat, pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-

evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal cu pragul minim menţionat în anunţul lansării apelului de 

proiecte.  

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sub pragul minim şi proiectele 

încadrate greşit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/sub‐

măsuri/componente (alocare distinctă), vor fi declarate neconforme şi nu vor intra în etapa de 

selecţie. 

Toate acţiunile asumate, pe care solicitantul se angajează să le realizeze prin Planul de 

acţiuni, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de implementare a 

proiectului. În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporţional 

cu obiectivele nerealizate. 

Atenție! Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse 

odată cu Cererea de finanțare. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos: 
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Nr.crt Criterii de selecţie Punctaj 

PS1. Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de 

parteneri implicați 

Max 

15 

puncte 

1.1  Parteneriatul are:    

a) mai mult de 5 membri 15 pct 

b) între 2-5 membri 10 pct 

Modalitate de acordare: 

Punctajul se acordă pe baza Acordului de cooperare semnat de către 

parteneri unde se regăseşte numărul de membri ai cooperării. 

 

PS 2. Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului 

proiectului 

Max 

35 

puncte 

Parteneriatul are în component:  

2.1 Parteneri care la finalizarea proiectului formalizează cooperarea 

prin constituirea sau dezvoltarea unei forme asociative cu 

personalitate juridică. 

Forma asociativă rezultată trebuie să desfășoare activități economice 

pe o perioadă de minimum trei ani de la implementarea proiectului 

(realizarea efectivă). 

12 pct 

2.2 Entități cu experiență în domeniile cercetării de piață și al 

promovării produselor agro-alimentare (de exemplu – institute de 

cercetare de piață, unități de învățământ cu profil economic, 

marketing, entități care au dezvoltat anterior scheme de 

aprovizionare directă care respectă principiile lanțului scurt de 

aprovizionare sau care au implementat cu succes alte proiecte în 

domeniu etc.).  

12  pct 

2.3 Consilii locale, unități școlare, sanitare, de agrement și de 

alimentație publică, ONG, alte entități relevante, pe baza obiectivelor 

proiectului.  

11 pct 

Modalitate de acordare: 

Punctajul se acordă pe baza Acordului de cooperare semnat de către 

parteneri, unde sunt descrise rolul și experiența relevantă fiecărui 

partener în proiect, în conformitate cu obiectivele proiectului. 

Punctajul aferent la  2.1 se acordă numai dacă angajamentul de 

formalizare a cooperării se regăsește în Acordul de Cooperare. 

Punctajele acordate în cadrul subcriteriilor 2.1, 2.2 și 2.3 pot fi 
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cumulate în cazul în care se respectă condițiile sus-menționate. 

PS 3. Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și 

comercializează produse cu valoare adăugată mare - ecologice, 

care participă la scheme de calitate, produse din sistemele 

agricole HNV, etc.) 

Max 

25 

puncte 

3.1.  Parteneriatul comercializează produse ecologice  10 pct  

3.2. Parteneriatul comercializează produse:   

a) tradiționale  15 pct 

b) care participă la o schemă de calitate/care sunt certificate în urma 

unei scheme de calitate  

15 pct 

c) produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate 

românești 

15 pct 

Modalitate de acordare: 

3.1 Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor 

ecologice conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare 

3.2  

a) tradiționale  

Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor 

tradiționale conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind 

atestarea acestor produse  

 

b) care participă la o schemă de calitate/care sunt certificate în urma 

unei scheme de calitate  

Pentru produsele alimentare care au obținut recunoașterea la 

nivel european, proiectele vor fi punctate în urma verificării în bazele 

de date ale Comisiei Europene DOOR, respectiv E-BACHUS pentru 

vinuri de calitate. 

Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la 

nivel european, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care 

vizează obținerea produselor alimentare în conformitate cu 

documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor geografice 

protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru 

produsele alimentare altele decât vinurile de calitate, a indicațiilor 

geografice (IG) și a denumirilor de origine controlată (DOC) pentru 

vinurile de calitate, cu respectarea prevederilor legislației europene și 

naționale în vigoare privind sistemele din domeniul calităţii produselor 
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agricole şi alimentare.  

În plus, solicitanții respectă mențiunile din Caietul de Sarcini pentru 

sistemul de calitate vizat, iar produsul este înregistrat în Registrul 

Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) – 

produse alimentare altele decât vinul, și Registrul Unic DOC-IG – 

vinuri de calitate, iar documentația este transmisă la Comisia 

Europeană pentru înregistrare în vederea obținerii protecției 

europene.  

Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare care sunt 

în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european pentru 

înregistrarea denumirii de specialitate tradițională garantată (STG), 

vor fi punctate în condițiile respectării mențiunilor din Caietul de 

Sarcini depus în vederea recunoașterii, a înregistrării în Registrul 

Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) și a 

transmiterii documentației în vederea obținerii înregistrării și a 

protecției la nivel european.  

În cazul în care nu se obține recunoașterea la nivel european 

proiectele nu vor fi depunctate și sprijinul acordat nu se va recupera.  

Proiectele care vizează obținerea produselor alimentare care 

utilizează mențiunea de calitate facultativă „produs montan” vor fi 

punctate în condițiile respectării prevederilor legislației europene și 

naționale în vigoare, la momentul adoptării acesteia.  

si/sau  

c) produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate 

românești  

Se vor puncta proiectele care propun comercializare produselor 

alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești în 

acord cu prevederile Ordinului 394/2014 privind atestarea acestor 

produse.  

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să fie conform 

unei rețete consacrate românești, iar acesta să se regăsească în 

categoria produselor comercializate de solicitant.  

În toate cazurile de mai sus (criteriile 3.1 și 3.2) punctajul se acordă 

doar dacă cel puțin unul din tipurile de produse comercializate este 

produs ecologic/ tradițional/ HNV/ montan/ scheme de calitate.  

Tipurile de produse menționate mai sus (criteriul 3.2) pot fi și 

ecologice și astfel punctajul maxim obținut de proiect prin criteriul 3.1 

se poate cumula cu cel de la criteriul 3.2.  
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În cazul tuturor produselor de calitate menționate mai sus nu 

vor fi eligibile cheltuielile aferente certificării.  

PS 4. Principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică 

între punctul de producție și punctul de vânzare). 

Max 

25 

puncte 

4.1.  Distanţa dintre exploatația de origine a produsului/produselor și 

punctul de comercializare se încadrează între: 

  

a) 0-50 km; 5 pct 

b) > 50-75 km. 3 pct 

4.2 Proiecte care propun integrarea lanțului scurt cu piață locală 20 pct 

Modalitate de acordare: 

4.1  Distanța dintre exploatația de origine a produsului/produselor și 

punctul de comercializare se calculează prin intermediul GPS. 

Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai scurtă. 

Dovada încadrării în limitele de km menționate anterior nu este 

necesară. Distanța va fi verificată de AFIR. 

Solicitantul trebuie să se asigure înainte de depunerea proiectului că 

se încadrează în limitele de mai sus și să menționeze în proiect 

distanța maximă dintre exploatația de origine a produsului/produselor 

și punctul de comercializare. 

4.2  Se vor puncta proiectele ce propun un plan de marketing ce 

cuprinde atât componenta de dezvoltare a lanțului scurt cât și 

componenta de dezvoltare a unei piețe locale. 

Se aplică proiectelor care propun înființarea și dezvoltarea piețelor 

locale exclusiv prin lanțuri scurte. 

 

 Total 100 pct 
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Pragul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la 

finanţare.  

Cererile de Finanţare care au punctajul estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mic decât 

pragul minim de calitate nu pot fi depuse. 

Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal:  

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 

pentru departajare : 

• Proiectul este depus de un tânăr fermier care se instalează pentru prima dată ca manageri de 

exploataţie 

• Asocierea fermierilor și grupurilor de fermieri: numărul fermierilor asociaţi 

 

ATENŢIE!  

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza de 

implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea de 

finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de 

monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, 

plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la 

momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia 

AFIR. 

 

Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării 

După finalizarea evaluării proiectelor depuse într-o sesiune, Comisia de selecţie întocmeşte 

Raportul de evaluare al proiectelor care va include: proiectele eligibile, proiectele neeligibile, proiecte 

care nu au îndeplinit punctajul minim şi proiectele retrase, după caz. Pentru fiecare Cerere de 

Finanțare declarată eligibilă, se va menționa și punctajul aferent proiectului evaluat.  

Raportul de evaluare se aprobă şi se postează pe site-ul www.galtovishat.ro  în ziua următoare 

aprobării.  

În baza Raportului de evaluare publicat, GAL Tovishat notifică aplicanţii cu privire la rezultatul 

evaluării proiectului, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare. Notificarea va include informaţii cu 

privire la statutul proiectului în urma evaluării şi modalitatea  de depunere a contestaţiilor de către 

aplicantii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi 

indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite, precum şi cauzele care au condus la 

neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va 
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menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, stabilirea criteriilor de departajare  

precum şi precizări  cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, 

dacă este cazul. 

 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate :  

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Tövishát Loc. Panic, nr. 1/S, Comuna 

Hereclean, Tel: 0768.607.807, e-mail: galtovisha@gmail.com de luni pana vineri intre orele 9.00-

14.00. De asemenea, puteți accesa site-ul Gal Tovishat: www.galtovishat.ro.  

mailto:galtovisha@gmail.com
http://www.galtovishat.ro/

