
     

 

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: M3/3A – 1/18 – 10.08.2018  

Data publicării: 07/05/2018 

Asociaţia GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD anunţă lansarea, în perioada 7 mai 2018  – 

10 august 2018, a primei sesiuni continue cu selecție lunară din 2018 de depunere a Cererilor 

de finanțare pentru Măsura 3/3A – “Sprijin pentru grupuri de producători”. 

I. Data lansării apelului de selecție: 7 mai 2018 

II. Data limită de depunere a proiectelor: 10 august 2018 

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 07.05.2018 - 10.08.2018, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 14:00.  

Data limită de primire a proiectelor este: 10 august 2018, 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 procura legalizată, în original. Proiectele primite prin orice alte mijloace decât cele menționate 

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

IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin măsura 3 sunt:  

 fermierii din domeniul agricol vegetal, zootehnic și pomicol, organizați în grupuri de 

producători cu statut de IMM, recunoscute de MADR , pentru următoarele sectoare: culturi 

vegetale de câmp; legumicultură și pomicultură; creșterea animalelor, păsărilor și albinelor. 

 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura 3/3A sunt: 

 grupurile de producători din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de către 

MADR înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014, conform legislaţiei 

naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 cu modificările şi completările 

ulterioare) 

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: 

Contribuția publică totală a măsurii este de 30.000 euro. 

Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de 100%. 

Sprijinul se acordă ca valoare procentuală regresivă din valoarea vânzarilor grupului, pe o perioadă 

de 4 ani, astfel: Anul I - 10%; Anul II - 8%; Anul III - 6%; Anul IV - 5%.  

Plata pentru primul an de la recunoaștere se poate realiza după contractare, în cazul 

grupurilor de producători înființate în anul depunerii Cererii de finanțare, pe baza 

documentelor justificative prezentate de grup privind valoarea medie anuală a producției 

comercializate de membrii acestuia, în ultimii 3 ani înainte de aderarea la grup. 

Suma maximă anuală acordată : 15.000 euro/grup. 
 
 

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.  

 
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. Plan de afaceri 

 
2. Document de recunoaștere a Grupului de producători emis de MADR 

 
3.a) Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 
conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare 
sau 
3.b) Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere a 
persoanei juridice emis de Judecătorie 
 
4. Statutul grupului de producători 
 
5. Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de Finanţare 
 
6. Copia actului de identitate a reprezentantul legal 
 
7. Organigrama de personal, extras Revisal, inventarul bunurilor Grupului 
 
8. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/trezorerie, codul IBAN al contului de operațiuni cu 
AFIR) 
 
9. Documente pentru baza de producție a Grupului: 
9.a) Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) 
asupra terenului şi/sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie semnat de persoanele 
autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele membrilor 
luate în arendă, pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune, cu 
o valabilitate ≥ decât perioada de desfasurare a contractului cu AFIR 
9.b) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea 
depunerii cererii de finanţare care să certifice dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă (arenda/ 
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concesionare) al terenului pentru baza de producţie a membrilor, cu ştampila primăriei şi 
menţiunea „Conform cu originalul”. 
Atenţie! În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia registrului agricol cu situaţia curentă, se 
va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie 
privind situaţia curentă. 
9.c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: Extras din Registrul 
Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să 
rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 
Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 
 

   Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - Adeverinţă eliberată de medicul 
veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care 
rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul 
Exploatatiei. 
 
10. Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultură ecologică, eliberată de DAJ, însoțită de 
contractul încheiat cu un organism de inspecție și certificare 
 
11. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de 
inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea 
sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică 
 
12. 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 
 
13. 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 (la depunerea cererii de finanțare, după caz). 
 
14. Atestatul de produs tradițional - Emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 
privind atestarea produselor tradiţionale 
 
15.a Documente financiare pentru încadrarea în categoria IMM (bilanţ – formularul 10, contul 
de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40 -, precedente anului depunerii proiectului 
înregistrate la Administraţia Financiară) 
sau 
15.b Declarația pe proprie raspundere privind statutul de IMM depusă NUMAI de GP/OP nou-
create (care nu au depus niciun bilanţ până la momentul depunerii cererii de finanțare) 
 
16. Bilanțul contabil și balanța contabilă pentru anul anterior, în care sunt înregistrate analitic 

pe fiecare membru producțiile valorice ale membrilor și evidența pe fiecare membru a cantităților 

și valorilor realizate total și a celor vândute și facturate prin Grup. 

 

17. Situația centralizatoare a vânzărilor realizate și contabilizate de membrii Grupului în 

ultimii 3 ani înainte de constituire, dacă e cazul 

 

18. Copii ale precontractelor/contractelor de închiriere spații de comercializare pentru Grup 

 
19.1 Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 
19.2 Adresă emisă de GAL Movila lui Burcel care confirmă că investiția propusă se regăsește în 
SDL 2014-2020 a GAL. 
 



20. Declarația pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului 

 

21. Declarație pe propria răspundere că: 

 Grupul de producători nu are în componență un fost membru al altui grup recunoscut, dacă 

membrul respectiv a renunțat la această calitate după 01.01.2014 sau dacă grupul care solicită 

sprijinul prin intermediul acestei măsuri este recunoscut pentru aceleași produse / grupe de 

produse ca și grup de producători recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de producători 

(OP) din care provine membrul respective 

 Grupul de producători nu este rezultatul fuzionării unor grupuri de producători existente. 

 
22. Declarație pe proprie răspundere că Grupul va comercializa în anul 1 de la înființare minim 

50% din producția membrilor, cu o valoare de minim 30.000 euro 

 

23. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că va prezenta înainte de contractare: 

 Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabil la încheierea contractului 
de finanțare 

 Cazierul judiciar al reprezentantului legal de proiect (fară înscrieri privind sancțiuni economico-
financiare în original), valabil la încheierea contractului de finanțare 

 

24. Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL. 

 

25. Alte documente justificative. 
 

VIII. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării 

criteriilor de selecție: 

SE1: Principiul  numărului de membri ai grupului (de la mare la mic) 
Documente justificative: statutul Grupului de producători și lista actualizată a membrilor 
 
SE2: Proiecte care propun adaptarea producției membrilor la un standard acceptat pe piață 
Documente justificative: Solicitantul prezintă în Planul de Afaceri aplicarea unor tehnologii de 
producție unitare: utilizarea de sămânță / răsaduri / soiuri / rase certificate, aplicarea controlată a 
îngrășămintelor, care să permită obținerea unor produse calitative și derularea unor acțiuni de 
pregătire pentru vânzare și vânzarea produselor în comun. 
 
SE3: Proiecte cu impact  micro-regional în domeniul de activitate = perspectivă de creștere a 
producției comercializate 
Documente justificative: Se va evidenția în Planul de afaceri 

 
SE4: Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă 
Documente justificative: Se va evidenția în Planul de afaceri 
 
SE5: Grupuri de producători  ai căror membri au proiecte individuale de adaptare la cerințele 
de piață (scheme de calitate) 
Documente justificative: Se vor prezenta în proiect membrii care derulează asemenea proiecte cu 
precizarea numărului de contract, valorii și obiectivului proiectului 
 
SE6: Proiecte care își propun conservarea zonelor protejate și a biodiversității, managementul 
deșeurilor, utilizarea energiilor regenerabile 
Documente justificative: Se va evidenția în Planul de afaceri 
 
SE7: Proiecte  care își propun pregătirea pentru comercializare  în comun a produselor  
(ambalare, etichetare, marcă proprie) 
Documente justificative: Se vor detalia în Planul de Afaceri aceste investiții 
 



SE8: Proiecte care prevăd acțiuni inovative de comercializare (promovare, magazin propriu) 
Documente justificative: Se va evidenția în Planul de afaceri 
 
SE9: Proiecte care prezintă precontracte de închiriere spații comerciale pe piețele locale 
Documente justificative: Se va evidenția în Planul de afaceri + precontractele/contractele de 
închiriere spații comerciale 
 
SE10: Proiecte care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană 
Documente justificative: Se va prezenta adresa emisă de CJ Vaslui sau GAL, care confirmă 
încadrarea în strategia județeană/locală 
 
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 3/3A, 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. 

GAL va organiza selecții lunare, etapele de depunere fiind:  

 07.05.2018 - 31.05.2018 - etapa 1 

 04.06.2018 - 29.06.2018 - etapa 2 

 02.07.2018 - 10.08.2018 - etapa 3 

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  

 Plan de afaceri 

 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 3 :  

- 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 
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- Cererea de Finanțare utilizată va fi 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, a acțiunilor și a cheltuielilor prevăzute în proiect;  

 Criteriile de eligibilitate: 
 

EG 1:  Solicitantul este  persoană  juridică cu statut de IMM, înființată la  inițiativa  a minim 5 
producători  agricoli,  cu scopul  de  a  comercializa  în  comun  produsele  agricole ale  membrilor 
Documente verificate:  
 Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 

conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare sau Certificat de 
înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere a persoanei juridice 
emis de Judecătorie 

 Statutul grupului de producători 
 Declarație pe propria răspundere a solicitantului că va prezenta înainte de contractare: 

Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabil la încheierea 
contractului de finanțare 

  Însuşirea obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F din Cererea de Finanțare 
 
EG 2:  Grupul de producători este recunoscut de MADR 
Documente verificate: Documentul de recunoaștere a Grupului de producători emis de MADR 
 
EG 3: Solicitantul prezintă un plan de afaceri viabil de dezvoltare 
Documente verificate: Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza corelării informaţiilor 

din Planul de afaceri. 

Solicitantul trebuie să stabilească în planul de afaceri minimum un obiectiv aferent activităților 

menționate anterior. În baza gradului de realizare a obiectivelor stabilite de solicitant se va 

determina la ultima tranșă de plată dacă planul de afaceri a fost implementat corect. 

IMPORTANT!! În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează sprijinul, 

proporțional cu obiectivele nerealizate. 

 
EG 4:  Grupul de producători dovedește cu documente comercializarea a  cel  puțin  50%  din  
producția  proprie a membrilor, în primul an de la recunoaștere  
Documente verificate: Solicitantul prezintă situația centralizatoare a producției realizate de fiecare 

membru și respectiv situația centralizatoare a vânzărilor fiecarui membru prin Grup, în proporție de 

minim 50% din producția realizată (date preluate din Balanța contabilă a Grupului la luna 

decembrie în anul anterior). 

 
EG 5: Grupul de producători dovedește prin  evidența contabilă, că are  înregistrată o valoare  
minimă  a producției  comercializate de cel puțin 30.000 Euro, echivalent în lei,  pentru  grupa  de  
produs  pentru  care  a fost autorizat, în anul 1 de la recunoaștere 
Documente verificate: Se verifică dacă Bilanțul contabil al Grupului evidențiază înregistrarea de 

venituri de minim 30.000 de euro, realizate din vânzarea producției de bază autorizată a Grupului. 

 
EG 6:  Grupul de producători deține un sistem centralizat  de  contabilitate,  facturare,  înregistrare 
și  urmărire cantitativă, calitativă și valorică a producției membrilor 
Documente verificate: Bilanțul contabil al Grupului și Balanța contabilă a Grupului, pentru anul 

anterior, în care sunt înregistrate analitic pe fiecare membru producțiile valorice ale membrilor și 

evidența pe fiecare membru a cantităților și valorilor realizate total și a celor vândute și facturate 

prin Grup. 

 



EG 7:  Grupul de producători dispune de organe  de conducere și  mijloace  tehnice care  să-i  
permită să asigure managementul comercial și financiar pentru funcționarea grupului de 
producători. 
Documente verificate: Statutul grupului de producători, organigrama de personal, extras Revisal, 
inventarul bunurilor Grupului 
 

 Toate documentele anexate. 

 

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 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 selecție 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. 
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  numărului de membri ai grupului (de la mare la mic) 

a) peste 10 membri…….10 p 

b) între 7-10 membri …8 p 

c) între 5-6 membri……6 p 

Max.  

10 p. 

SE2 Proiecte care propun adaptarea producției membrilor la un standard acceptat pe 

piață 

10 p. 

SE3 Proiecte cu impact  micro-regional în domeniul de activitate = perspectivă de 

creștere a producției comercializate 

10 p. 

SE 4 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă 

a) crearea a minim 3 locuri de muncă ….15 p 

b) crearea a 2 locuri de muncă……10 p 

c) creare 1 loc de muncă………6 p 

Max. 

 15 p. 

SE5 Grupuri de producători  ai căror membri au proiecte individuale de adaptare la 

cerințele de piață (scheme de calitate) 

8 p. 

SE6 Proiecte care își propun conservarea zonelor protejate și a biodiversității, 

managementul deșeurilor, utilizarea energiilor regenerabile 

În proiect solicitantul prevede una din cele 3 metode sau toate 3: 

a) proiectul prevede modalități de conservare a zonelor și speciilor protejate…5 p 

b) proiectul prevede acțiuni de management al deșeurilor și reciclare 

deșeuri……..5 p 

c) proiectul prevede investiții în instalații de producție de energie electrică, apă 

caldă, din surse regenerabile, pentru nevoile proprii ale grupului…….5 p 

Max.  

15 p 

SE7 Proiecte  care își propun pregătirea pentru comercializare  în comun a produselor  

(ambalare, etichetare, marcă proprie) 

7 p 

SE8 Proiecte care prevăd acțiuni inovative de comercializare (promovare, magazin 

propriu) 

În proiect solicitantul prevede una sau ambele acțiuni inovative de comercializare: 

a) acțiuni de promovare (website propriu, participare la târguri locale, regionale, 

naționale) ……………..6 p 

b) deschiderea unui magazin propriu de desfacere…6 p 

Max. 

 12 p 



SE9 Proiecte care prezintă precontracte de închiriere spații comerciale pe piețele 

locale 

În proiect solicitantul prezintă: 

a) peste 2 precontracte de închiriere spații comerciale pentru desfacere ….…8 p 

b) 1 precontract  de închiriere spații comerciale pentru desfacere ………..6 p 

Max.  

8 p 

SE10 Proiecte care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană 5 p. 

 TOTAL 100 p. 

Punctajul minim pentru această măsură este de 18 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. 

 
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

