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ASOCIAŢIA GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD 

comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui  
 telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro 

 

- Anunț detaliat lansare apel depunere proiecte – 

 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M6/3A – 1/2022 – 18.11.2022 - 19.12.2022 

Data publicării: 18.11.2022 

 

Asociaţia GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD anunţă lansarea, în perioada                                      

18 noiembrie 2022 – 19 decembrie 2022, a primei sesiuni din 2022 de depunere a 

Cererilor de finanțare pentru Măsura 6/3A – “Procesarea produselor agricole”. 

I. Data lansării apelului de selecție: 18 noiembrie 2022 

II. Data limită de depunere a proiectelor: 19 decembrie 2022 

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
 

Proiectele se depun la Biroul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord din satul Ştefan cel Mare                    

(în incinta SC AGRARCRIS SRL), comuna Ştefan cel Mare, județul Vaslui.  

Beneficiarii pot depune proiectele în perioada 18.11.2022 – 19.12.2022, de luni până vineri 

în intervalul orar 09:00 – 14:00.  

 

Data limită de primire a proiectelor este: 19 decembrie 2022, ora 14:00. 
 

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum 

este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit al responsabilului 

legal, prin mandat sub semnătură privată, în original. Proiectele primite prin orice alte mijloace 

decât cele menționate mai sus vor fi returnate, fără a intra în procesul de evaluare. 
 

IMPORTANT!! 

Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este 

31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată - anexă la Contractul de finanțare, privind 

depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului). 
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IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin măsura 6 sunt:  

 Persoana fizică autorizată/ Intreprinderi individuale/ Intreprinderi familiale 

(înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;  

 Societate în nume colectiv – SNC/ Societate în comandită simplă – SCS/ Societate 

pe acţiuni – SA / Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţate în baza Legii nr. 

31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);  

  Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare);  

 Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și 

completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute 

în proiect;  

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

completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute 

în proiect;  

 Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și 

funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea 

produselor agricole, cu completarile și modificarile ulterioare) care deservesc interesele 

membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.  
 

 

Finanţările sunt accesibile doar pentru investiţii propuse în teritoriul LEADER Movila lui 

Burcel Vaslui Nord format din 15 comune: Bălteni, Boțești, Cozmești, Dolhești (Iași), Ferești, 

Miclești, Oșești, Rafaila, Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu, Todirești, Văleni, Vulturești, Zăpodeni. 

 

V. Fondul disponibil – alocat în această sesiune: 
 

Fondul disponibil alocat pentru această sesiune este de 44.135  Euro.  

Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de maxim 50%. 

Sumele aplicabile vor fi precizate în cadrul apelului de selecție, reprezentând  : 

 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători 

/cooperative și  

 40% pentru alte întreprinderi mai mari 
 

IMPORTANT! Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării 

cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. 

 

VI. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții 
 

Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din măsurile din 

SDL, se vor utiliza Cererea de Finanțare și formularele standard ale Cererii de Finanțare 

adaptate de GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord care pot fi accesate pe pagina de internet                            

www.gal-movilaluiburcel.ro, secțiunea Finanțare.  
 

Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea 

secţiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii 

de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.  

 

 

http://www.gal-movilaluiburcel.ro/
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VII. Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului 

solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă: 

1. a) Studiul de fezabilitate 

1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 

1. c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor 

1. d) Anexa C – pentru solicitantii cu statut juridic PFA, I.I. sau I.F. 

1. e) Anexa B – pentru celelalte categorii de statut juridic 

 

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  

Sau 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu 

au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului 

Sau  

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale: 

 • Declarație privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 

Administrația Financiară 

 

3. a) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 

realizate investiţiile: 

a1) 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 

execuţie a lucrărilor de construcţii, după caz, în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, 

în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect; 
 

a2) 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 finanţare, care să confere titularului 

inclusiv dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, după caz, în acord cu precizările din 

Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție 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. 
 



4 

 

a3) DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, 

pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale 

acestora . 

Atentie!**Pentru imobilele cu lucrarile de cadastru finalizate se va completa sectiunea A7 

din CF, cu informatiile cadastrale, AFIR rezervandu-si dreptul de a consulta baza de date ANCPI. 
 

a4) ACORDUL CREDITORULUI PRIVIND EXECUTIA INVESTITIEI ŞI GRAFICUL DE 

RAMBURSARE A CREDITULUI. 

Atenţie! Se va depune in situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber 

de sarcini (gajat pentru un credit). 

 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii 

 

5. Declarația pe propria răspundere privind prezentarea documentelor emise de DSP, DSVSA și 

APM judeţene, solicitate de AFIR,  înainte de contractare 

 

6.1 Declarația pe propria răspundere privind asigurarea cofinanțării proiectului 

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. Declarația pe propria răspundere privind prezentarea documentelor fiscale și judiciare 

 

8. Pentru unitățile care se modernizează: 

8.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară 

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

autorizează/avizează conform legislației în vigoare 

 

9. a) Copie Certificat de înregistrare și Certificat constatator (forma extinsă) ONRC pentru 

agenții economici  

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

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

modificările și completările ulterioare 

9. c) Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR 

 

10.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE 

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

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

(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent) 

10.2  (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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11. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 

2013 privind atestarea produselor tradiţionale, cu modificările și completările ulterioare 

(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent) 

 

12. 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 

 

13. 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. 

 

14. Declarație cu privire la neîncadrarea în categoria firmă în dificultate 

 

15.1 PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu producatorii  locali în vederea furnizării 

de materie primă 

15.2 PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianţii cu amănuntul, deţinătorii 

de unităţi turistice, restaurante, unități de procesare ulterioară înregistrate/autorizate, ferme 

zootehnice,etc. 

 

16. Adeverința eliberată de forma asociativă, din care să rezulte faptul că solicitantul este 

membru al acesteia 

 

17. Angajamentul solicitantului, membru al unei forme asociative, de a procesa produsele 

agricole furnizate de forma asociativă 

 

18. Declarația expertului contabil 

 

19. Adresa emisă de GAL, care confirmă încadrarea în strategia locală și extrasul din SDL 

 

20. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz): 

1. Copie CI 

2.  Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului 

3. Declarație pe propria răspundere privind legătura cu alte societăți cu același tip de activitate 

4. Declarație pe propria răspundere privind condițiile artificiale 

5. Declarație pe propria răspundere că va prezenta înainte de contractare cu AFIR: Proiectul 

tehnic, dacă este cazul 

6. Declarație pe propria răspundere că va obține certificat de conformitate a produselor 

agroalimentare ecologice sau atestat de produs tradițional sau atestat de produs obținut conform 

unei rețete consecrate, până la ultima tranșă de plată 

7. Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL 
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VIII. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea 

punctării criteriilor de selecție: 

SE1: Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de 

colectare, procesare și comercializare 

Documente justificative:  

 Studiul de fezabilitate 

 Precontracte/contracte încheiate direct cu producatorii locali în vederea furnizării de 

materie primă 

 Precontracte/contracte încheiate direct cu comercianţii cu amănuntul, deţinătorii de 

unităţi turistice, restaurante, unități de procesare ulterioară înregistrate/autorizate, 

ferme zootehnice,etc. 

 

SE2: Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale 

certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel european, 

etc) 

Documente justificative:  

 Studiul de fezabilitate 

  (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 

 Declarație pe propria raspundere că va obține certificat de conformitate a produselor 

agroalimentare ecologice sau atestat de produs tradițional sau atestat de produs obținut 

conform unei rețete consecrate, până la ultima tranșă de plată 

 

SE3: Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători cu obiectiv 

procesare 

Documente justificative:  

 Studiul de Fezabilitate 

 Statut pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările 

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

cu modificările și completările ulterioare 

 Adeverința eliberată de forma asociativă, din care să rezulte faptul că solicitantul este 

membru al acesteia 

 Angajamentul solicitantului, membru al unei forme asociative, de a procesa produsele 

agricole furnizate de forma asociativă 

 

SE4: Proiectul creează  noi locuri de muncă în teritoriul GAL (1 loc de muncă la 25.000 euro 

investiție  nerambursabilă) 

Documente justificative: 

 Studiul de fezabilitate 

 
SE5: Solicitantul utilizează în procesul de producție energie din surse regenerabile și utilizează 

tehnologii  de procesare cu impact redus asupra mediului 

Documente justificative:  

 Studiul de fezabilitate 
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SE6: Proiectul are un caracter inovativ (de exemplu, acțiuni de promovare sau marketing 

inovativ) 

Documente justificative: 

 Studiul de fezabilitate 

 

SE7: Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale 

Documente justificative:  

 Adresa emisă de GAL, care confirmă încadrarea în strategia locală și extrasul din SDL 

 

IX. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora 
 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească toate criteriile de conformitate şi eligibilitate 

specificate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 6/3A, care poate fi consultat gratuit la sediul 

Asociaţiei “GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord” din incinta SC AGRARCRIS SRL, comuna Ştefan cel 

Mare, judeţul Vaslui, cât şi pe pagina de web: www.gal-movilaluiburcel.ro. 

Solicitantul va depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate, la 

secretariatul GAL, în trei exemplare pe suport de hârtie, după cum urmează:  

 2 exemplare semnate  în original  și în care se va aplica ștampila “conform cu 

originalul” doar pe copiile documentelor originale  din exemplarul care va rămâne la 

solicitant 

 Un exemplar în original - conținând toate documentele în original (care se va restitui 

solicitantului după verificarea conformității). 
 

DOSARELE VOR CONȚINE OBLIGATORIU ÎN FORMA ORIGINALĂ, următoarele documente:  

 Cererea de finanțare  

 Studiu de fezabilitate 

 Declarații pe propria răspundere 
 

IMPORTANT!! Solicitantul va semna fiecare pagină, în original, în partea dreapta sus. 
 

Dosarele vor fi scanate, DUPĂ UNUL DIN CELE DOUA EXEMPLARE CARE VOR FI DEPUSE 

LA GAL, pe capitole conform opisului din Cererea de finanțare (CD-ul va conține și forma 

editabilă a cererii de finanțare). 
 

Pentru conformitate, experţii tehnici ai GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord vor verifica:  

 Dosarul Cererii respectă cerințele de conformitate menționate în cadrul Ghidului 

Solicitantului aferent măsurii 6/3A :  

- Dosarul Cererii de finanţare este depus în 2 exemplare (tipărit și scanat pe CD),  legat și 

sigilat, semnat, numerotat, opisat, cu toate documentele anexă la proiect aflate în termen de 

valabilitate și angajamentele asumate de către solicitant. 

- Cererea de Finanțare utilizată este varianta în vigoare, preluată de pe site-ul GAL, având 

paginile de buget indicativ completate și semnătura solicitantului. 
 

Pentru eligibilitate se vor verifica:  

 Eligibilitatea solicitantului;  

 Criteriile de eligibilitate: 

http://www.gal-movilaluiburcel.ro/
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EG1- Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili 
Documente verificate: 

 Documentele de înfiinţare ale solicitantului:  

 a) Copie Certificat de înregistrare și Certificat constatator (forma extinsă) ONRC pentru 

agenții economici  

 b) Statut pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu 

modificările și completările ulterioare și Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii 

nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare 

 c) Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR 

 Declarația pe propria răspundere a solicitantului ( Secțiunea F a Cererii de Finanțare) 

 Declarație pe propria raspundere privind eligibilitatea solicitantului 

 Declarație pe propria răspundere privind legătura cu alte societăți cu același tip de activitate 

 Declarație pe propria răspundere privind condițiile artificiale 

 Declarația pe propria răspundere privind prezentarea documentelor fiscale și judiciare 
 

EG2 - Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin  una din acțiunile/operațiunile 
eligibile prevăzute prin măsură 
Documente verificate: 

 Studiul de Fezabilitate / Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente / 

Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor 

 Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate 

investiţiile (dacă este cazul) 

 Certificat de urbanism pentru proiecte care prevăd construcţii (dacă este cazul) 

 Declarația pe propria răspundere privind prezentarea documentelor emise de DSP, DSVSA și 

APM judeţene, solicitate de AFIR,  înainte de contractare 

 Pentru unitățile care se modernizează: 

 autorizaţie sanitară/ notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară 

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

autorizează /avizează conform legislației în vigoare 
 

EG3 - 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 și non-Anexa I 

Documente verificate: 

 Studiu de Fezabilitate 

 Anexa I la Tratat 

    Se verifică în SF şi în Anexa I la Tratat dacă produsul obţinut în urma procesării materiei 

prime obţinute în cadrul exploataţiei agricole, este tot un produs agricol din Anexa I la Tratat. 
 

EG4 - Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării 
investiției 

 Declarația pe propria răspundere a solicitantului ( Secțiunea F a Cererii de Finanțare) ca în 

urma primirii Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare va prezenta 

documentul privind cofinanțarea proiectului și Angajamentul responsabilului legal al 

proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată, în cazul prezentării 

cofinanțării prin extras de cont. 

 Declarația pe propria răspundere privind asigurarea cofinanțării proiectului 
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EG5 - Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 
documentației tehnico-economice 

 Studiul de fezabilitate 

 Anexa C sau Anexa B  

 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 verifica ultimile trei situaţii financiare  

Sau 

     Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului 

Sau  

    Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale: 

Declarație privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 

Administrația Financiară în care  rezultatul brut obţinut anual sa  fie pozitiv (inclusiv 0). 
 

EG6 - Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare 

 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 verifica ultimile trei situaţii financiare  

Sau 

     Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului 

Sau  

    Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale: 

Declarație privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 

Administrația Financiară în care  rezultatul brut obţinut anual sa  fie pozitiv (inclusiv 0). 

 Declarație cu privire la neîncadrarea în categoria firmă în dificultate (dacă este cazul) 

 Certificatul constatator ONRC 

 Declarația pe propria răspundere a solicitantului ( Secțiunea F a Cererii de Finanțare) 

 

EG7 - Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul: sănătate 
publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară și mediului 

Documente verificate: 

 Declarația pe propria răspundere privind prezentarea documentelor emise de DSP, DSVSA și 

APM judeţene, solicitate de AFIR,  înainte de contractare 

 Pentru unitățile care se modernizează: 

AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise 
cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare, pentru unitățile care se 
autorizează/avizează conform legislației în vigoare 

 

 Toate documentele anexate. 
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X. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Evaluatorii GAL vor puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de criteriile de selecție stabilite în 

apelul de selecție și de punctajul aferent.  

 În contextul în care valoarea proiectelor depuse este mai mare decât suma disponibilă 

pentru sesiune, GAL va întocmi, după încheierea eligibilității tuturor proiectelor depuse, 

un Raport de Selecție Intermediar în care vor fi menționate proiectele eligibile selectate, 

eligibile neselectate, neeligibile și cele retrase, valoarea acestora, numele solicitanților, 

iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Lista 

proiectelor incluse în Raportul de evaluare Intermediar se ordonează în funcţie de data 

depunerii proiectului.  

Acest raport se publică pe site-ul GAL, se afișează la sediul GAL și se transmit solicitanților, în 

acceași sau cel târziu ziua următoare, Notificarea de eligibilitate/neeligibilitate a proiectului. În 

cazul în care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate 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, Notificarea de eligibilitate va 

menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil. 

 Dacă în cadrul sesiunii de depunere proiecte nu a fost absorbit fondul pus la dispoziție la 

începerea sesiunii, atunci se va întocmi direct un Raport de Selecție Final, selecția 

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

până la incidența alocării financiare aferente apelului de propuneri de proiecte. În cazul 

proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea 

eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare (prioritar proiectele cu 

valoare mai mică). 

Acest raport se publică pe site-ul GAL și se transmit solicitanților, în acceași sau cel târziu ziua 

următoare, Notificarea cererilor de finanțare selectate/neselectate. În cazul în care un proiect 

este declarat neselectat, în Notificarea cererilor de finanțare neselectate vor fi indicate 

punctajele obținute pentru fiecare criteriu de selecție precum şi cauzele care au condus la 

neselectarea proiectului. În cazul în care proiectul este selectat, Notificarea de selecție va 

menționa punctajul pentru fiecare criteriu. 

Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului de selectie se convoacă Comitetul de 

Selecție al GAL. Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a 

Contestaţiilor sunt obligaţi să semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare a 

conflictului de interese privind solicitanții evaluați. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru 

selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de selecție, sau unui solicitant înrudit sau 

care are raporturi de interes cu acesta, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu 

va participa la întâlnirea comitetului respectiv.  

Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare, 

verifică punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de modul de 

departajare și aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul 

Raportului de selecție. Pentru validarea ședințelor de selecție, trebuie să fie prezenți min 

50%+1 din cei 7 membri ai Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și 

societatea civilă. 
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Solicitanții au dreptul de a contesta, atât după eligibilitate cât și după selecție, punctajul 

acordat, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de evaluare / primirea 

notificării. Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele 

solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus 

și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public 

acordat pentru proiectul depus. Contestațiile depuse de solicitanți sunt analizate de Comisia de 

contestații a GAL, care întocmește un Raport de contestații.  

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 10 zile 

lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit 

cu încă maxim 5 zile lucrătoare, dacă la nivelul departamentului Tehnic se analizează contestaţii 

depuse pe două sau mai multe măsuri, dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare, sau 

dacă perioada de analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. În cazul în care 

se constată că aceste contestații sunt justificate, Comisia propune corectarea Raportului de 

Selecție.  

După încheierea termenului de contestații și în baza Raportului Comisiei de Contestații, dacă  

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.  

Raportul de selecție final al sesiunii se publică pe website-ul GAL, la sediul primăriilor din 

comunele partenere, la sediul OJFIR, iar solicitanților li se transmite Notificarea de selecție 

finală.  

Suma rămasă la finele unei sesiuni (diferenţa dintre suma alocată şi valoarea publică totală a 

proiectelor depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de depunere. 

XI. 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: 

Nr. 

crt. 
Criteriul de selecție Punctaj 

SE1 Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de 

colectare, procesare și comercializare  

a) solicitantul prevede în proiect acțiuni care vizează crearea unui lanț alimentar 

integrat prin colectare, procesare, depozitare și comercializare …………………….20 p 

b) solicitantul prevede în proiect acțiuni care vizează crearea unui lanț alimentar ce 

integrează- colectare, depozitare și condiționare, comercializare…………16 p 

c) solicitantul prevede în proiect acțiuni care vizează crearea unui lanț alimentar ce 

integrează- colectare, procesare si depozitare (fără comercializare)………12 p 
 

Se punctează și proiectele care își propun investiții în componentele ce completează lanțul 

alimentar menționat (deja dețin una sau mai multe componente, iar prin proiect își propun 

componentele lipsă).  

Nu se punctează proiectele solicitanților care deja dețin componentele lanțului alimentar 

menționat si care prevăd investiții de modernizare pentru același produs (produs existent). 

maxim 

20 de 

puncte 
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SE2 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, 

tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate 

recunoscute la nivel european, etc)  

a) proiecte care propun investiții pentru obținerea de produse ecologice conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu 

completările și modificările ulterioare……………20 p 

b) proiecte care propun investiții pentru obținerea produselor care participă la sisteme 

din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național 

și anume: produse tradiţionale conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind 

atestarea acestor produse; produse alimentare obținute conform unei rețete 

consacrate românești conform prevederilor Ordinului 394/2014 privind atestarea 

acestor produse ………………..22 p 

c) proiecte care propun investiții pentru obținerea de produse care participă la sisteme 

din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel 

European………………..25 p 

d) produse agricole legume/fructe …………….. 15 pct. 

maxim 

25 de 

puncte 

SE3 Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători cu 

obiectiv procesare  

a)Proiecte de investiții promovate de cooperative sau grupuri de producători .........10 pct. 

b)Proiecte de investiții promovate de un membru al cooperativei sau grupului de 

producători  ……5pct. 

maxim 

10 

puncte 

SE 4 Proiectul creează  noi locuri de muncă în teritoriul GAL  (1 loc de muncă la 25.000 

euro investiție  nerambursabilă)   

a) Prin proiect se creează max. 2 locuri de muncă……………….15 p 

b) Prin proiect se creează mai mult de 2 locuri de muncă …………..…20 p 

maxim 

20 de 

puncte 

SE5 Solicitantul  utilizează în procesul de producție energie din surse regenerabile  și 

utilizează tehnologii  de procesare cu impact redus asupra mediului   

a) proiectul prevede investiții în echipamente de producție energie termică/electrică  

din surse regenerabile, pentru consum propriu……..5 p 

b) proiectul prevede investiții in tehnologie  de procesare cu impact redus asupra 

mediului…………5 p 

maxim 

10 

puncte 

SE6  Proiectul are un caracter inovativ (de exemplu, acțiuni de promovare sau marketing 

inovativ) 

a) proiectul prevede acțiuni de promovare a produselor - creare și înregistrare marcă, 

participare la târguri de profil…………………………………….……5 p 

b) proiectul prevede acțiuni de marketing  – creare website, deschidere punct de 

comercializare în minim o piață locală rurală/urbană……….5 p 

maxim 

10 

puncte 

SE7 Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale 5 puncte 

 TOTAL 100 

Punctajul minim pentru această măsură este de 15 pct. 
 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție conform sistemului 

de punctare.  

Pentru proiectele aferente acestei măsuri, selecția se realizează în ordinea descrescătoare a 

punctajului de selecţie.  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea 

eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 
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XII. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) 

GAL va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; transmiterea 

se realizează cu confirmare de primire sau va fi predată personal - cu semnătură de primire din 

partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar. Notificările transmise solicitanților vor 

conține motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor menționa 

criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu 

de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. 
  

XIII. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obține la numărul de telefon: 0235 / 342 528  

sau pe  adresa  de  e-mail: gal.burcel@yahoo.ro, dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală 

Movila lui Burcel Vaslui Nord, de luni până vineri între orele 09:00 - 15:00, unde puteţi solicita 

în mod  gratuit informații despre măsură și ghidul măsurii. 

 

XIV. Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea 

plăților). 

Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care se 

angajează să transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la 

Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte aditionale ale contractului 

(deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise 

de AFIR către mine, în calitate de beneficiar al proiectului. 

De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul 

va furniza către GAL orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor 

referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe teren ale 

proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 

 
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

(PNDR). 
 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 

PNDR este  finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală. 

mailto:gal.burcel@yahoo.ro

