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APEL DE SELECȚIE  
~varianta detaliată~ 

MĂSURA 1/1A “COOPERARE”  

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M1/1A-01/18-24.09.2018 

Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI anunță lansarea, în perioada 24.09.2018 – 23.10.2018, a primei 

sesiuni din anul 2018, de depunere proiecte pentru Măsura 1/1A “COOPERARE”. 

1. Data lansării apelului de selecție: 24.09.2018 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 23.10.2018 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul 

Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până 

vineri, în intervalul orar 09.00 – 14.00. 

4. Fondul disponibil – alocat în sesiune 01/18: este de 150.000 euro, din care: 

 

o Suma maximă nerambursabilă este de: 

Valoarea maximă a sprijinului este de: 75.000 de euro/proiect; 

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
 

În cazul în care planul de proiect include acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (M3/2A, 

M4/6A, M5/6B), atunci costurile sunt acoperite din măsura M1/1A, în conformitate cu rata maximă a 

ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a 

cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul măsurii 

M1/1A. 

Costurile de funcționare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe 

proiect depus. 

Valoarea sprijinului solicitat trebuie să fie justificată și corelată cu complexitatea proiectului, cantitatea 

de produse comercializate și cu valoarea adăugată generată de acesta după implementare. De exemplu, 

nu este justificată solicitarea unui sprijin de 75.000 de euro pentru un proiect care după implementare 

propune comercializarea a 200 kg produse lactate prin lanț scurt / piață locală. Acest aspect se va 

detalia în planul de marketing. 

Atenție! În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului 

sau condiţiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar 

se realizează integral. 

5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea 1.1.pdf, 

editabilă) poate fi accesat pe site-ul www.poartatransilvaniei.ro, secțiunea MĂSURI 2015-2020, 

subsecțiunea Măsura M 1/1A „Cooperare”,. 
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6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitatului elaborate de 

către GAL pentru Măsura M1/1A, și disponibile pe site-ul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI. 

(www.poartatransilvaniei.ro): 

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 

(M3/2A, M4/6A, M5/6B), se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului 

Solicitantului în vigoare, aferent măsurii 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 

(M3/2A, M4/6A, M5/6B), se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului 

Solicitantului în vigoare, aferent măsurii 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. 

Atenție! În situația în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un 

credit), se va depune acordul creditorului privind execuția investiției şi graficul de rambursare a 

creditului. 

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 menționate ca 

necesare fazei următoare de autorizare.  

7. DOCUMENTE CARE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

7.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o 

instituţie financiară (extras de cont și/ sau contract de credit); 

7.2 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); 

8. DOCUMENTE CARE 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. 
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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 JUDETEANĂ 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 

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

Informaţii utile/ Protocoale de colaborare. 

10.1 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 se autorizează/avizează 

conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după caz.  

10.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune- se va 

depune la momentul încheierii contractului.  

Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii 

Cererii de finanțare.  

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, pentru asociații și fundații înființate în 

baza OG 26/2000 cu modificările și completările 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. 

12.1 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).  
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12.2 (pentru investiții noi):  

a) FIȘA DE INREGISTRARE CA PROCESATOR ȘI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURĂ 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 REIASĂ INREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A MENȚIUNII PRODUS 

MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ.  

SAU  

COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DREPTULUI DE UTILIZARE A 

MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE „PRODUS MONTAN" - PENTRU PRODUSELE ÎN CURS DE 

RECUNOAȘTERE ȘI ANGAJAMENTUL CĂ SE VA OBȚINE ACEASTĂ MENȚIUNE DE CALITATE PÂNĂ LA 

ULTIMA PLATĂ. 

17. DOCUMENTE CARE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT 

18 Angajament participare la acțiunile finanțate prin M2/1A 

19.Declarație de raportare a plății către GAL 

20. Rezumatul proiectului 

21. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

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

Atenție! 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 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, Hotărârea Consiliului 

Local, etc.  

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

depunerii acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 
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7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare. 

7.1 Cerințe de conformitate 

Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează în baza 

formularului ”GE 2.1L – Fișa de verificarea a conformității”. 

Controlul conformității consta în verificarea Cererii de finanțare: 

- dacă este corect completata; 

- prezentata atât în format tipărit cât și în format electronic; 

- dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în doua exemplare: unul 

original și o copie, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

7.2 Cerințe de eligibilitate: 

EG.1. Solicitantul se angajează să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă*; 

EG.2. Solicitantul se angajează să participe la cel puțin o acțiune finanțată prin M2/1A; 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza Angajamentului prin care liderul de proiect se 

angajează că va participa la o acțiune finanțată prin M2/1A. 

EG.3. Proiectul propus se va implementa în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”; 

EG.4. 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 după 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. 

EG.5 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 prevăzute în Contractul de Finanțare pentru derularea 

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

EG.6. Solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de 

aprovizionare, respective solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect 

privind organizarea proceselor de lucru comune și împărtășirea de facilități și resurse, și/sau 

dezvoltarea și marketingul turismului în teritoriul LEADER „Poarta Transilvaniei”, după caz. 

 

Pentru Componenta I, 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. 

sau 

Pentru Componenta II, în cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul în 

care, în cadrul proiectului, va înființa și dezvolta grupuri și rețele pentru dezvoltarea/marketingul 

serviciilor turistice aferente turismului rural și dacă este cazul, se vor descrie și activitățile de 

                                                           
* Locul de muncă trebuie sa fie creat cel putin pe perioada de implementare a proiectului și poate fi cu timp parțial 
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promovare. 

Un proiect nu poate conține doar acțiuni de 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 lanțului scurt (conform definiției din capitolul Dicționar) sau 

crearea/dezvoltarea de grupuri și rețele pentru dezvoltarea/marketingul serviciilor turistice 

aferente turismului rural. 

EG.7. Solicitantul va prezenta un concept de marketing adaptat la piața teritoriului LEADER 

”POARTA TRANSILVANIEI”, care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de 

promovare propuse; 

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. 

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

proiectului, va promova și comercializa produsele proprii pe piața locală sau va prezenta modul în 

care, prin intermediul proiectului, va promova dezvoltarea turismul rural în teritoriul LEADER 

POARTA TRANSILVANIEI. 

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

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

drepturile și obligațiile asumate și stabilite în cadrul acordului de cooperare. 

EG.8. 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 (conform definiției din 

capitolul Dicționar). Se analizeaza componența parteneriatelor cu proiecte identice. Dacă parteneriatele 

au aceeași componență, proiectul nu este eligibil. 

 

EG.9. 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 și 

descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din fișa măsurii; 

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). 

Criteriul de eligibilitate EG9 se aplică doar proiectelor aferente Componentei I. 

EG.10. Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe teritoriul 

GAL. Ca excepție, pentru anumite cheltuieli, care vor fi detaliate în documentele specifice de 

implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă 

beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. 

                                                           
† Definiția aferentă pieței locale se regăsește în secțiunea dicționar.   
‡ Definiția aferentă lanțului scurt se regăsește în secțiunea dicționar. 
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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 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 şi DSVSA judeţene, depuse la momentul contractării, 

dacă este cazul. 

 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL.  

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit „Regulamentului de 

evaluare şi selecţie” al Asociației GAL Poarta Transilvaniei,  afişat pe site-ul www.poartatransilvaniei.ro 

şi la sediul GAL.  

Procedura de evaluare şi selecţie este detaliatã în secţiune distinctã în Ghidul Solicitantului pentru 

măsura M1/1A. 

9.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.  

Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 

poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

Atenție! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi: obiectivul, 

punctajul estimat pe care aceasta o întruneşte şi să-l menţionaţi în Rezumatul cererii de finanţare, 

precum și încadrarea corectă a proiectului din punct de vedere al alocării financiare a măsurii. 

Nr. 

Crt. 

Principii de selecție Criterii de selecție Punctaj 

CRITERII DE SELECȚIE SPECIFICE LOCAL 

CS 1 

Principiul 

reprezentativității 

teritoriale a 

parteneriatului 

(parteneri din una 

sau mai multe u.a.t. 

aparținând 

teritoriului GAL); 

MAXIM 5 PCT 

SCS 1.1 Parteneri din 1-2 UAT-uri 1 pct 

SCS 1.2 Parteneri din 3-4 UAT-uri 2 pct 

SCS 1.3 Parteneri din 5-6 UAT-uri 3 pct 

SCS 1.4 Parteneri din 7-8 UAT-uri 4 pct 

SCS 1.5 Parteneri din 9-12 UAT-uri 5 pct 

Se verifică in Acordul de cooperare sediul fiecărui partener. 

CS 2 

Principiul numărului 

de locuri de muncă 

create prin proiect;  

 

MAXIM 10 PCT 

SCS 2.1 Proiecte care creează 2 locuri de muncă 5 pct 

SCS 2.2 Proiecte care creează 3 locuri de muncă. 10 pct 

Se verifică în cadrul Acordului de cooperare, art. 6, și în cadrul 

Cererii de Finanțare-indicatori de monitorizare. 
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CS 3 

Principiul 

parteneriatelor 

multietnice. 

SCS 3.1 Principiul parteneriatelor multietnice. 5 pct 

Se verifică in Acordul de cooperare etnia fiecărui partener. 

CRITERII DE SELECȚIE SPECIFICE MĂSURII 

CS 4 

Principiul 

reprezentativității 

cooperării, respectiv 

numărul de parteneri 

implicați 

MAXIM 15 PCT 

SCS 4.1 Mai mult de 5 membri 15 pct 

SCS 4.2 Între 3-5 membri 10 pct 

Se verifică numărul de membrii in Acordul de cooperare. 

CS 5 

Principiul structurii 

adecvate de 

parteneriat, pe baza 

obiectivului 

proiectului 

 (a. parteneriatele 

care la finalizarea 

proiectului  

formalizează 

cooperarea prin 

constituirea unei 

forme asociative cu 

personalitate 

juridică; b. entități 

cu experiență în 

domeniile cercetării 

de piață și 

promovării 

produselor agro-

alimentare, respectiv 

în domeniul 

dezvoltării/marketin

gului serviciilor 

turistice; c. consilii 

locale, unități 

școlare, sanitare, de 

agrement și de 

alimentație publică, 

ONG, alte entități 

relevante, pe baza 

obiectivelor 

proiectului); 

MAXIM 35 PCT 

SCS 5.1 

a) parteneri care la finalizarea proiectului 

formalizeaza cooperarea prin constituirea sau 

dezvoltarea unei forme asociative cu 

personalitate juridica 

Forma asociativă rezultată trebuie să desfășoare 

activități economice pe o perioadă de minimum 

trei ani de la implementarea proiectului 

(realizarea efectivă). 

12 pct 

SCS 5.2 

b) entități cu experiență în domeniile cercetării 

de piață și 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 

SCS 5.3 

c) consilii locale§, unități școlare, sanitare, de 

agrement și de alimentație publică, ONG, alte 

entități relevante, pe baza obiectivelor 

proiectului. 

11 pct 

Punctajele acordate în cadrul subcriteriilor a), b) și c) pot fi 

cumulate în cazul în care se respectă condițiile sus-menționate. 

Punctajul se acordă pe baza Acordului de cooperare semnat de către 

parteneri, unde sunt descrise rolul și experiența relevantă ale 

fiecărui partener în proiect, în conformitate cu obiectivele 

proiectului. 

Punctajul aferent lit a) se acordă numai dacă angajamentul de 

formalizare a cooperării se regăsește în Acordul de Cooperare. Nu 

este obligatoriu ca forma asociativă rezultată să conțină toți 

partenerii, însă este necesar ca toți fermierii din parteneriat să se 

regăsească în componența ei. 

                                                           
§ Prin intermediul UAT 
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CS 6 

Se aplica numai pentru Componenta I                                                             MAXIM 15 PCT 

 Principiul valorii 

adăugate 

(parteneriatele care 

produc și 

comercializează 

produse agro- 

alimentare cu 

valoare adăugată 

mare - ecologice, 

care participă la 

scheme de calitate, 

produse din 

sistemele agricole 

HNV etc.); 

SCS 6.1 Parteneriatul comercializează produse ecologice  7 pct 

Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor 

ecologice conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare. 

SCS 6.2 Parteneriatul comercializează produse: 
a) tradiționale 

b) care participă la o schemă de calitate/care 

sunt certificate în urma unei scheme de 

calitate 

c) produse alimentare obținute conform unei 

retete consacrate românești 

d) provenite din exploataţii situate în zone HNV 

8 pct 

Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor 

tradiționale conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind 

atestarea acestor produse. 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 EBACHUS 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 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 comercializarea 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 produselor care au obținut mențiunea de calitate ‚produs 

montan’ se va verifica Registrul naţional al produselor montane, iar 
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în cazul celor care sunt în curs de obținere a acestei mențiuni se va 

solicita dovada depunerii documentației la Direcția Agricolă 

Județeană și angajamentul că se va obține această mențiune de 

calitate până la ultima plată. 

Cel puțin unul dintre tipurile de produse comercializate de 

parteneriat (de membrii)  trebuie să fie produs montan**. 

Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor 

alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești în  

acord cu prevederile Ordinului 394/2014 privind atestarea acestor 

produse.   

Cel puțin unul dintre tipurile de produse comercializate trebuie să fie 

conform unei rețete consacrate românești, iar acesta să se regăsească 

în categoria produselor comercializate de solicitant. 

Se vor puncta proiectele care comercializează produse provenite din 

exploatații din UAT HNV (se regăsesc în Lista UAT-urilor eligibile 

pentru pachetele 1 si 2 aferente măsurii 10 a PNDR  – anexa 9 a 

ghidului). 

În toate cazurile de mai sus (criteriile 6.1 si 6.2) punctajul se acordă  

doar dacă cel puțin unul dintre tipurile de produse comercializate 

este produs ecologic/traditional/HNV/montan/scheme de calitate.  

Tipurile de produse menționate mai sus (criteriul 6.2) pot fi și 

ecologice și astfel punctajul maxim obținut de proiect prin criteriul 

6.1 se poate cumula cu cel de la criteriul 6.2.   

CS 7 

Se aplică numai pentru Componenta I                                                              MAXIM 15 PCT 

Principiul “piețelor 

locale” (i.e. distanță 

geografică mai mică 

între punctul de 

producție și punctul 

de vânzare). 

SCS 7.1 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 

SCS 7.2 Proiecte care propun integrarea lanțului scurt cu 

piața locală 
10 pct 

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 GAL POARTA TRANSILVANIEI/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 

                                                           
** Conform ORDINULUI nr. 52 din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor 

cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs 

montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut 

dreptul de utilizare a respectivei menţiuni. 
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comercializare.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. 

Punctaj total Maxim 100 puncte 

 
Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte. 
 
În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în următoarea ordine: 
 valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu o valoare mai mare vor avea întâietate; 
 se va acorda prioritate perteneriatelor care la finalizarea cooperării se vor constitui într-o formă 

asociativă. 

10.Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție. 

10.1. Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite. 
Solicitantul completează formularul de cerere de finanţare indicat de GAL (conform ultimei variante în 
vigoare la momentul lansării apelului de selecție) şi anexează documentele administrative şi tehnice care 
sunt cerute de formular. Solicitantul depune cererea de finanţare împreună cu toate anexele acesteia, în 
două exemplare, la secretariatul GAL, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). 
Secretarul GAL, înregistrează cererea de finanțare în Registrul de Înregistrare a Cererilor de finanțare 
aferente sesiunii de cereri de proiecte respective, iar solicitantul primește un număr de înregistrare. 
Verificarea conformității se efectuează în termen de maxim 2 zile lucrătoare sau 7 zile lucrătoare de 
la data depunerii Cererii de finanţare.   

Daca cererea de finantare este conforma se trece la verificarea criteriilor de eligibilitate. 

Verificarea eligibilității tehnice si financiare constă în: 

 Verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului; 

 Verificarea bugetului indicativ al cererii de finanțare; 

 Verificarea studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate. 

Dacă Cererea de finanțare este eligibila se continuă cu evaluarea și punctarea criteriilor de selecție. 

Verificarea criteriilor de selecție și stabilirea scorului pentru fiecare Cerere de finanțare se va face de 

catre aceeași experți GAL care au efectuat evaluarea, numai pentru cererile de finanțare declarate 

eligibile și acceptate pentru verificarea criteriilor de selecție, pe baza Cererii de finanțare, inclusiv 

anexele tehnice și administrative depuse de solicitant și dupa caz, a informațiilor suplimentare 

solicitate. 

Termen de verificare a eligibilității și selecției este de maxim 25 de zile lucrătoare de la închiderea 

sesiunii de depunere a proiectelor. 

 

10.2. Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării. 
Dupa finalizarea verificarii administrative, a criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție, în 

termen de 2 zile lucrătoare se va întocmi și aproba Raportul de evaluare care va include: proiectele  

eligibile, proiectele  neeligibile,  proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim și proiectele retrase, 

dupa caz. Pentru fiecare Cerere de Finanțare declarata eligibila, se va menționa și punctajul aferent 

proiectului evaluat. 

Raportul  de evaluare  a cererilor  de  finantare  va fi publicat  pe pagina de internet 

www.poartatransilvaniei.ro, in termen de o zi de la aprobare, iar întru-un termen de maxim 3 zile 
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lucrătoare toți  solicitanții vor fi notificați prin intermediul formularului ”GE6.5L – Notificarea 

solicitanților privind rezultatul evaluării”. 

10.3.Componenta și obligațiile comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a contestațiilor 

Componenta și obligațiile Comitetului de Selecție ”CS” și a Comisiei de Contestații ”CC” se găsesc în 

Regulamentul de Organizare și Funcționare elaborat de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, acesta 

putând fii găsit pe site-ul asociației. 

10.4.Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 

depunerea acontestațiilor, comunicarea rezultatelor 

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare de la data 

publicării Raportului de evaluarea pe site-ul GAL POARTA TRANSILVANIEI (www.poartatransilvaniei.ro), 

solicitanții au posibilitatea de a depune contestație cu privire la rezultatul evaluării. În cazul în care nici 

un solicitant nu a contestat rezultatul evaluării se trece direct la procedura de selecție a proiectelor. 

Termenul de soluționare a tuturor contestațiilor este de 15 zile lucrătoarea de la expirarea termenului 

de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit cu încă maxim 10 zile lucrătoare, dacă numărul de 

contestații depuse depășește procentul de 25% din totalul proiectelor depuse. 

Procesul de soluționare a contestațiilor se va desfășura în doua etape: 

 în prima etapă vor fi soluționate contestațiile care privesc evaluarea criteriilor de eligibilitate.  

După prima etapă se va întocmi Raportul intermediar de soluționare a contestațiilor(RISC). 

 în a doua etapa se vor soluționa soluționa restul contestațiilor depuse. După a doua etapă se va 

întocmi Raportul final de soluționare a contestațiilor(RFSC). 

10.5. Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor. 

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul Asociației GAL Poarta Transilvaniei a 

Raportului Final de contestaţii, secretariatul Comitetului de selecţie întocmeşte proiectul Raportului de 

selecţie. 

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul Asociației GAL Poarta Transilvaniei a a RFSC 

(RSC), secretariatul Comitetului de selecţie întocmeşte proiectul Raportului de selecţie. 

Raportul de selecție va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându-

se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, că partea publică să 

reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De 

asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă în calitate 

de observator la procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ 

reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au 

respectat principiile de selecție din fișa măsurii, precum și condițiile de transparență care trebuiau 

asigurate de către GAL. Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul de selecție – 

își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să 

reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări. 

Raportul de selecție va fi aprobat de Președintele GAL. 

Cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de selecţie, acesta se postează pe site-ul 

www.poartatransilvaniei.ro. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de 

selecţie/Raportului de selecţie rectificat, GAL va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de 

mailto:office@poartatransilvaniei.ro
http://www.poartatransilvaniei.ro/
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http://www.poartatransilvaniei.ro/
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selecție, în baza formularului GE.6.4.-L - Notificare privind rezultatul procesului de selecție. 

 

11. Datele de contact ale GAL. 

ASOCIAŢIA GAL POARTA TRANSILVANIEI  
Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, Jud. Cluj  
Tel/fax: 0364 802323 
Tel: 0736 368437 
e-mail: office@poartatransilvaniei.ro  
www.poartatransilvaniei.ro  

 

12.Alte informații pe care GAL le consideră relevante. 

- 
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