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APEL DE SELECŢIE 

Măsura M9/M16/Subm.16.4.2/3A 

” Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare 

în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale” 

Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  

M19.2 (M9/M16/Subm.16.4.2/3A)  - 01/19-22.05.2019 

Data lansării apelului de selecţie: 22 aprilie 2019  

Data limită de depunere a proiectelor: 22 mai 2019 

  

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Proiectele se vor depune până la data de 22 mai 2019 la sediul Asociaţiei GAL-RTF din 

localitatea ȘINCA NOUĂ NR.358 (în incinta primariei – la etaj), de luni până vineri, în 

intervalul orar 10.00 – 14.00.  

 

Fondul nerambursabil total disponibil, alocat pe sesiune: 108.073 Euro. 

 

Suma maximă nerambursabilă/proiect: poate fi acordat pentru un proiect în cadrul 

măsurii M9/M16/Subm.16.4.2/3A suma de 108.073 Euro.  

Intensitatea sprijinului:   

•      pentru operațiunile generatoare de venit: 90%; 

•      pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%; 

•      pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

•     până la 50% din valoarea totală a proiectului incluzând costurile de consultanță și proiectare 

(10%) vor fi costuri de funcționare a rețelei 

    Acolo unde investitiile din planul de afaceri se realizează din alte fonduri, proiectul va acoperi 

doar costurile de funcționare. 

     În cazul în care investiția intră sub incidenta altui articol din regulament, se aplică rata 

maximă relevantă a sprijinului. 

 

Modelul cererii de finanțare:  

Pentru această măsură, se va utiliza Cererea de finanțare, respectiv ANEXA 1.  Disponibilă pe 

site-ul www.galrtf.ro, la secțiunea Măsuri/Măsura M9/3A  
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea cererii 

de finanțare :  

 

1.  PLANUL DE MARKETING/STUDIU 

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI 

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL / DOCUMENT PENTRU 

EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE 

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

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

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

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

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

PE CARE SUNT/VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE 

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

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

Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către 

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

beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

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

FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii 

în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

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. 

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 menţionate ca necesare fazei următoare de autorizare. 

7. 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 

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

după caz 

8.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI 

COMERŢULUI conform legislaţiei în vigoare. 

8.2 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 ulterioaresi grupuri de producători înființate conform ordonantei 

37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru 

comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările ulterioare. 

8.3. 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  
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este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu 

elementele pe care trebuie să le conțină. 

9.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

ECOLOGICE (produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările şi 

modificările ulterioare (pentru modernizări) agroalimentare ecologice cu completările şi 

modificările ulterioare (pentru modernizări) acolo unde este cazul. 

9.2 (pentru investiţii noi): 

a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA 

ECOLOGICĂ 

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE 

INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE 

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

alimentar care participă la sisteme din domeniul calitaţii produselor agricole şi alimentare 

recunoscute sau în curs de recunoaştere la nivel european. 

11. ATESTATUL DE PRODUS TRADIŢIONAL 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). 

12. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE 

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

privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti. (pentru 

modernizări în vederea obţinerii unui produs existent - la depunere, pentru investiţii în vederea 

obţinerii unui produs nou - la ultima plată). 

13. DOCUMENT DIN CARE SĂ REIASĂ ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE 

A MENŢIUNII PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ. 

COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII 

DREPTULUI DE UTILIZARE A MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE „PRODUS 

MONTAN"- PENTRU PRODUSELE ÎN CURS DE RECUNOAȘTERE. 

14. DECLARAȚIE CĂTRE GAL PRIVIND RAPORTAREA PLĂȚILOR EFECTUATE 

DE AFIR - Anexa 5 la ghidul solicitantului 

15. MODEL DECLARAȚIE PROPRIA RĂSPUNDERE DEBITOR AFIR. - Anexa 6 la 

ghidul solicitantului 

16. DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL.- Anexa 9 la ghidul solicitantului 

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

 

Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării 

criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul 
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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.  

 

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

acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

 

 Cerințele de conformitate și de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul 

 

Cerințele de conformitate și metodologia de verificare a acestora sunt detaliate în Formularul 

F1 GAL – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare a conformității, Anexa 

10 la Ghidul solicitantului, aflată pe www.galrtf.ro. Controlul conformităţii constă în verificarea 

Dosarului Cererii de Finanţare și a Cererii de Finanțare: 

- dacă este corect completată; 

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

- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un 

original şi două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este 

considerat neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în 

completarea Cererii de Finanţare, care sunt descoperite de experţii verificatori, dar care, cu 

ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor 

dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.  

După verificare pot exista două variante: 

- Cererea de Finanţare este declarată neconformă; 

- Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul și metodologia de 

verificare sunt disponibile în Formularul F2 GAL – Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate 

şi metodologia de verificare, Anexa 11 la Ghidul solicitantului, aflată pe www.galrtf.ro.  

Conform fișei măsurii 9/3A - ” Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din 

lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de 

piețe locale” din SDL, condițiile de eligibilitate ale proiectului sunt: 
 

Conform fișei măsurii 9/3A - condițiile de eligibilitate ale proiectului sunt: 

 

1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. ( parteneriat 

format din cel puțin două entități ) 
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         2. Implementează planul de afaceri/marketing/studiul de fezabilitate aprobat . 

 

Condițiile de eligibilitate din SDL se completează cu criteriile de eligibilitate generale și 

specifice ale proiectelor (Manual de procedură 19.2 versiunea 05) cu obiective care se 

încadrează în art. 35 din REg. UE nr. 1305/2013 : 

3.  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. 

  4.   Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau 

finalizat.  

Criterii specifice  

5. Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune 

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

6. 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. 

        7. 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 . 

8. Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol.  

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

administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare 

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

9. Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol. 

Partenerii care sunt GP/Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-una din 

unitățile administrativ – teritoriale din Anexa aferentă  Cadrului Național de 

Implementare a STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere 

și solarii). 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL  

 Selecţia proiectelor în cadrul GAL RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI va fi realizată de 

către Comitetul de Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către 
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Comisa de Soluționare a Contestațiilor. Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza 

informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a 

anexelor la prezentul ghid. Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj 

stabilit conform Formularului F3 GAL Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, Anexa 12 la 

ghidul solicitantului, aflată pe www.galrtf.ro. Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor 

și Comisiei de Soluționare a Contestațiilor este prezentată în Procedura de evaluare și selecție, 

anexa 9 la ghidul solicitantului, disponibilă pe site-ul www.galrtf.ro  

 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj. 

 

Nr.crt Criteriu de selecție Punctaj 

CS 1 Promovarea unor produse care pot fi certificate prin schemele de 

calitate. 

Max. 10 

CS 2 Numărul de locuri de muncă create. Max. 30 

 2.1 1 loc de muncă 10 

2.2 2 locuri de muncă 20 

2.3 3 locuri de muncă 30 

CS 3 Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective Max. 40 

 3.1. Parteneriate formate din 3-5 membrii 20 

3.2. Parteneriate  formate din 6-9 membrii 30 

3.3. Parteneriate  formate cu peste 10 membrii 40 

CS 4 Diversitatea activităților implicate în proiect 20 

 4.1 Până la 2 ( inclusiv ) activități 10 

4.2 Mai mult de 2 activități 20 

 TOTAL 100 

 

Punctajul minim admis la finanţare: pentru această măsură este 40 puncte și reprezintă 

punctajul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  
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Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de : 

1. CS 1 Promovarea unor produse care pot fi certificate prin schemele de calitate 

2. CS 3 Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective 

3.  Parteneriatul care are mai mulți membrii de pe raza teritoriului GAL  

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 

cadrul alocării disponibile. 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de selecție ) 

 

Rezultatele procesului de selecție vor fi communicate publicului larg în termen de cel mult 60 

zile lucrătoare de la data închiderii sesiuni de finanțare. 

Raportul de selecție va fi postat pe site-ul www.galrtf.ro și afișat la sediul GALRTF. 

GAL RTF va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin notificarea 

transmisă prin poștă sau e-mail cu confirmare de primire. 

Procedura de anunțare a rezultatelor este descrisă detaliat în Anexa 13 – Procedura de evaluare și 

selecție. 

 

Date de contact: Asociaţia  GAL RTF  localitatea ȘINCA NOUĂ NR.358 (în incinta primariei – 

la etajul 2), jud.Braşov,  tel.: 0268228783 sau  email: office@galrtf.ro.  

La sediul GAL-RTF din localiatea ȘINCA NOUĂ NR.358, este disponibilă versiunea pe CD  și 

versiunea pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente Măsurii M9 / 3A 

(M9/M16/Subm.16.4.2/3A)  . 

Solicitantul are obligația de a raporta către GAL RTF plățile care vor fi făcute de către AFIR, 

în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății. În acest sens, va completa declarația 

– Anexa 5 – Declaraţie către GAL privind raportarea plăţilor efectuate de AFIR. Această 

declarație  va fi anexată dosarului cererii de finanțare. 

 

http://www.galrtf.ro/

