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Numărul de referintă al sesiunii cererii proiecte: M 6/3A - 1/2020 

Asociația Grupul de Actiune Locala (GAL) Bazinul Dornelor 

 

APEL DE SELECȚIE PROIECTE 

 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală (GAL) Bazinul Dornelor lansează începând cu data de 

28.08.2020 sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 6/ 3 A „Lanțuri scurte și piețe locale în 

teritoriul Bazinului Dornelor” 

Beneficiari eligibili: 

Beneficiari direcți: - Parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare, din cel puţin un partener 

din categoriile de mai jos, şi cel puţin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care îşi 

desfăşoară activitatea în sectorul agricol: fermieri, microîntreprinderi, întreprinderi mici, organizaţii 

neguvernamentale, consilii locale, unităţi şcolare, sanitare, de agrement, şi de alimentaţie publică.  

Beneficiari indirecți:- Persoane fizice si juridice din comunitatea locala, agenți din domeniul turismului si 

alimentației publice, turiști.                           

 

1. Data lansării apelului de selecție: 28.08.2020 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 30.09.2020 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: proiectele se vor depune in perioada 

28.08.2020 – 30.09.2020, un dosar original și 2 (două)  în copie la sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE 

ACȚIUNE LOCAL (GAL) BAZINUL DORNELOR, din Comuna Panaci, nr 297,  judeţul Suceava, zilnic, 

de luni până vineri, in intervalul orar 9.00-13.00 

4. Fondul nerambursabil disponibil pentru Măsura 6/3A in aceasta sesiune este de  22.332,95 euro. 

5. Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 22.332,95 

euro  

6. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie sa-l folosească solicitanții (versiune editabilă), 

precum și Procedura de selecție este afișată pe site-ul  www.galbazinuldornelor.ro și la sediul GAL. 

7. Documente justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului: 

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 se 

vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent 

submăsurii respective, de către fermierul/fermierii membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de 

investiție, acolo unde este cazul. 

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

PE CARE SUNT/VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE  
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În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri se 

vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent 

submăsurii respective, de către fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii ai acordului 

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

5. DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE 

CADASTRU, pentru investiţiile care vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări 

ale acestora.  

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

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

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

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

mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.  

10.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.  

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 ulterioaresi grupuri de producători înființate conform ordonantei 37/2005 privind 

recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor 

agricole, cu completarile si modificarile 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. 

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

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

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).  

12.2 (pentru investitii noi): 

 a) FISA DE INREGISTRARE CA PROCESATOR SI PRODUCATOR IN AGRICULTURA 

ECOLOGICA  

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECTIE SI 

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

2013 privind atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs 

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

15.ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE 

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

produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti. (pentru modernizări în 

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

produs nou - la ultima plată). 

16. DOCUMENT DIN CARE SĂ REIASĂ ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A 

MENŢIUNII PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ. 

COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DREPTULUI DE 

UTILIZARE A MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE „PRODUS MONTAN"- PENTRU 

PRODUSELE ÎN CURS DE RECUNOAȘTERE. 

18.1 DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL –AFIR 

(Anexa 5) 

18.2 DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL –GAL 

(Anexa 6) 

18.3 DECLARATIE DE RAPORTARE CATRE GAL (Anexa 7) 

 

LISTA ANEXELOR CERERII DE FINANTARE 

Cererea de Finanţare – Anexa 1  

Fisa masurii – Anexa 2 

Model plan de marketing/Studiu - Anexa 3; 

Model Acord de parteneriat – Anexa 4; 

 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal – AFIR - Anexa  5 

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal – GAL - Anexa  6 

Declarație de raportare GAL Bazinul Dornelor – Anexa 7 

ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 - Anexa 8   

 

8. Cerințe de eligibilitate  

 

Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un beneficiar care solicită sprijin pe aceasta 

măsura sunt: 

EG.1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

EG.2 Solicitantul prezinta un acord de parteneriat in  care se specifica rolul fiecarui partener 

in proiect si care are o durata cel puțin egală cu perioada de desfasurare a proiectului 

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

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

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

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

de promovare propuse. 

mailto:galbazinuldornelor@yahoo.com


  
GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, 

                 Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro 

                                                                                                                       

 

Asociaţia  Grupul de Acţiune  Locala (GAL) Bazinul Dornelor                      
Sediul:  comuna Panaci, nr 297, judetul Suceava                                                                                        Cod fiscal: 27296073  
Site: www.galbazinuldornelor.ro                                                                                                                   Tel/Fax.:0230576546 
E-mail: galbazinuldornelor@yahoo.com, galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro 

  

EG5. Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; 

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

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

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din 

fișa măsurii. 

 EG.7  Actiunile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si in afara acestuia. 

 EG.8 Partenerii sunt atat din Gal cat si din afara , cu conditia ca grupul tinta sa fie in 

teritoriul GAL si al pietei locale( 75 km) si costurile directe legate de o anumita investitie 

prevazuta in planul de afaceri sa fie in teritoriul Gal. 

EG.9 Proiectul se va desfasura pe o perioada de maxim 5 ani. 

 

 

 

 

 

EG.1 -  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat:  

Acordul de Cooperare, 

Declarația F, 

Certificate/ul de înregistrare ONRC, 

Statut Societate Cooperativă, Cooperativă 

Agricolă și Grupuri de producători, 

Documente echivalente  

Baze de date AFIR, 

Baza de date ONRC. 

* 

Extras CF, 

Anexa STP la Ghid, 

Documentele aferente terenului agricol, 

Documentele aferente efectivului de animale, 

Documentele eliberate pentru imobilul pe care 

sunt/se vor realiza investițiile,Certificatul de 

Urbanism sau Autorizație de Construire (când 

este cazul), 

* 

Alte documente: 

Documentele de  înființare ale membrilor, 

Acte de identitate, 

Document de la Bancă/Trezorerie, 

Coroborat cu verificările anterioare din bazele 

de date AFIR, expertul verifică lista partenerilor 

conform acordului de cooperare. Parteneriatul 

trebuie să fie format din persoane juridice și 

fizice române şi alte entităţi constituite conform 

legislaţiei naţionale în vigoare. Liderul de 

proiect (fermier sau nu) trebuie să fie cel puțin 

PFA, II, IF. Alături de acesta, în cadrul unui 

Acord de Cooperare pot face parte și persoane 

fizice. 

Se verifică dacă în cadrul unui ACORD DE  

COOPERARE este cuprins cel puțin un fermier 

sau un grup de producători/o cooperativă care își 

desfășoară activitatea în sectorul 

agricol/pomicol. 

Se verifică Declarația F, prezența bifelor 

obligatorii și asumarea acesteia de către Liderul 

de proiect. 

Se va verifica concordanţa informaţiilor 

menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate 
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Certificatul care să ateste lipsa datoriilor fiscale 

ale liderului de proiect, 

Cazierul judiciar al liderului de proiect, 

 

în documentul de înregistrare ONRC: numele 

societăţii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de 

înmatriculare.  

Se va verifica concordanţa informaţiilor 

menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate 

în documentul de identitate al reprezentantului 

legal. 

Pentru Liderul de proiect/Fermier/Intreprindere 

mică sau Microintreprindere se verifică dacă 

Certificatul constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerţului precizează 

codul/codurile CAEN conform activităţii pentru 

care solicită finanţare şi existenţa punctului de 

lucru (dacă este cazul) iar prin interogarea 

serviciului RECOM on-line se verifică starea 

firmei (solicitantului) dacă acesta este în 

funcţiune sau se află în proces de lichidare, 

fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), 

reorganizare judiciară sau insolvenţă, conform 

Legii 85/2014. 

Pentru Societatea cooperativă agricolă 

(înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) si 

Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 

566/ 2004, ) cu modificările și completările 

ulterioare, se va verifica daca solicitantul are 

prevazut in Actul constitutiv gradul si 

tipul/forma de cooperativa.  

În cazul solicitanţilor Grupuri de producători se 

verifică pe site-ul www.madr.ro, în secţiunea 

Dezvoltare Rurala>>Grupurile de producatori 

recunoscute, dacă acesta are Aviz de 

recunoaştere pentru grupurile de producători 

emis de MADR si se tipăreşte pagina cu 

rezultatul verificării).   

In cazul în care expertul nu găsește 

informațiile pe site, le va solicita, prin adresă 

oficială către MADR, Directia de specialitate 
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(în prezent Direcția generală Politici Agricole 

și Industrie Alimentară), prin intermediul 

AFIR CENTRAL. 

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat 

documentele menționate (aferente terenului 

agricol/ animalelor/ imobilelor) sau respectă 

cerințele referitoare la suprafețele 

agricole/animale. 

Se verifică dacă toate datele de identificare ale 

terenurilor agricole/ animalelor/ imobilelor și ale 

documentelor menționate în listă corespund și 

sunt conforme celor specificate în Planul de 

Marketing. * 

În cazul documentelor Document de la 

Bancă/Trezorerie, Certificatul care să ateste 

lipsa datoriilor fiscale ale liderului de proiect și 

Cazierul judiciar al liderului de proiect, se 

consideră criteriul indeplinit dacă în cadrul listei 

de documente aferentă CF sunt bifate casuțele 

corespunzătoare.  

 

Beneficiarul unor operațiuni aferente altor 

articole poate fi și un membru care nu este 

fermier sau IMM (de exemplu UAT, membru în 

parteneriat, doar pentru operațiuni aferente 

componentelor de marketing, aplicații 

software, comercializare (ex: magazine, piețe, 

standuri transport marfă/promovare pentru 

fermierii/procesatorii din cadrul 

parteneriatului). 

În cazul proiectelor sprijinite în cadrul acestui 

articol care prevăd și investiții aferente altor 

articole este necesar, în principal, îndeplinirea 

condițiilor legate de intensitatea sprijinului și de 

condiții ce survin din legislația națională 

(norme sanitare și de mediu, legislație 

construcții etc.). În cazuri justificate evaluatorul 
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poate solicita documente suplimentare. 

În lipsa unor informații clare, expertul poate 

solicita Documentele de  înființare ale 

membrilor/documente echivalente sau Acte de 

identitate. 

În cazul în care solicitantul nu a realizat o 

diferențiere a acțiunilor specifice altor articole 

și nu a atașat Cererii de Finanțare documentele/ 

toate documentele aferente investițiilor tipice 

acestora (Documentele aferente terenului 

agricol, Documentele aferente efectivului de 

animale, Documentele eliberate pentru imobilul 

pe care sunt/se vor realiza investițiile), acesta 

va menționa în cadrul Solicitării de informații 

suplimentare Lista de documente ce va trebui 

depusă de către solicitant.  

În cazul în care solicitantul nu răspunde la 

solicitare, Cererea de finanțare va fi declarată 

neeligibilă. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat” expertul 

constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, va bifa căsuţa corespunzatoare 

categoriei reprezentată de solicitant şi caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul 

fiind declarat neîndeplinit. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, 

când se completează aceste verificări ale documentelor depuse pentru contractare (Document de la 

Bancă/Trezorerie, Certificatul care să ateste lipsa datoriilor fiscale ale liderului de proiect, Cazierul 

judiciar al liderului de proiect). 

 

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

cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat:  

Acordul de cooperare 

  

Expertul verifică dacă documentul este corect 

completat cu datele de identificare ale membrilor, 

ale reprezentanților legali în cadrul acordului și 

dacă este asumat în totalitate și unanimitate, 

conform listei de semnături. 
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Expertul se asigură de existența și păstrarea 

formatului standard al acordului. 

 

Se verifică dacă responsabilitățile sunt clar trasate 

între membrii și dacă este prevăzut cui revin 

drepturile și obligațiile create în urma realizării și 

finalizării investiției. 

 

Se verifică dacă Liderul de Parteneriat/Partener 

asigură parțial/integral cofinanțarea proiectului în 

cazul proiectelor care presupun operațiuni 

sprijinite prin alte măsuri, menționându-se 

valoarea. 

 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul 

consideră că Acodul de Cooperare respectă cerințele menționate, se va bifa caseta “da” pentru verificare. 

În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.  

 

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

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

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat:  

Studiul/Planul de marketing 

 BI 

Pentru evaluarea Planului de marketing, expertul 

va ține cont de cerințele Ghidului Solicitantului, 

îndeplinirea și detalierea acestora urmând a fi 

cuprinsă în cadrul Planului de marketing.  

Expertul verifică în cadrul studiului/planului de 

marketing dacă solicitantul a prezentat 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. 

Se  verifică dacă în urma parcurgerii 

studiului/planului de marketing, cele prevăzute 

sunt în concordanță cu cel putin una din acţiunile 

eligibile prevăzute în submăsură şi dacă 

investiţiile respectă condiţiile prevăzute în cadrul 

submăsurii.   

 

Se verifică dacă investițiile prevăzute în  

studiului/planului de marketing corespund 
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valoric și sunt încadrate corect pe liniile 

bugetare. 

 

Se verifică dacă Planul de Marketing cuprinde o 

prezentare clară și personalizată a proiectului 

propus spre finanțare și dacă toți partenerii vor 

desfășura activități în cadrul proiectului, în 

funcție de drepturile și obligații asumate și 

stabilite în cadrul acordului de cooperare. 

 

Se verifică dacă prin intermediul Planului de 

Marketing se prezintă modul în care 

implementarea proiectului aduce valoare 

adăugată pentru membrii fermieri și/sau 

procesatori și pentru comunitatea locală, față de 

situația în care proiectul nu ar fi implementat. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul 

consideră că Planul de marketing respectă cerințele menționate, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În 

caz contrar se vor solicita informații suplimentare și dacă solicitantul nu transmite informațiile solictate se 

va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.  

  

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

adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare 

propuse. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat:  

Studiul/Planul de marketing 

BI 

 

Pentru evaluarea Planului de marketing, expertul va 

ține cont de cerințele Ghidului Solicitantului, 

îndeplinirea și detalierea acestora urmând a fi 

cuprinsă în cadrul Planului de marketing.  

 

Expertul verifică în cadrul studiului/planului de 

marketing dacă solicitantul a prezentat modul în 

care, în cadrul proiectului, va promova și 

comercializa  produsele proprii pe piața locală.   

 

Se  verifică dacă în urma parcurgerii studiului/ 

planului de marketing, cele prevăzute sunt în 

concordanță cu cel putin una din acţiunile eligibile 

prevăzute în submăsură şi dacă investiţiile respectă 

condiţiile prevăzute în cadrul submăsurii.   
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Se verifică dacă investițiile prevăzute în  

studiului/planului de marketing corespund valoric și 

sunt încadrate corect pe liniile bugetare. 

 

Se verifică dacă Planul de Marketing cuprinde o 

prezentare clară și personalizată a proiectului propus 

spre finanțare și dacă toți partenerii vor desfășura 

activități în cadrul proiectului, în funcție de 

drepturile și obligații asumate și stabilite în cadrul 

acordului de cooperare. 

 

Se verifică dacă prin intermediul Planului de 

Marketing se prezintă modul în care implementarea 

proiectului aduce valoare adăugată pentru membrii 

fermieri și/sau procesatori și pentru comunitatea 

locală, față de situația în care proiectul nu ar fi 

implementat. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul 

consideră că Planul de marketing respectă cerințele menționate, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În 

caz contrar se vor solicita informații suplimentare și dacă solicitantul nu transmite informațiile solictate se 

va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.  

 

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

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Declaraţia pe propria răspundere (F), 

Baza de date AFIR, 

Studiul/Planul de Marketing, 

Acordul de Cooperare, 

 

Expertul verifică dacă există asumat angajamentul în 

această privință, în cadrul Declaraţiei pe propria 

răspundere (F) pct. 1 și verifică în baza de date 

AFIR dacă există în derulare un proiect identic, 

depus de același parteneriat/lider de parteneriat. 

 

Se analizeaza componenta parteneriatelor cu 

proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeasi 

componență, indiferent de entitatea care este 

desemnată lider de proiect, proiectul nu nu este 

eligibil. 

 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul 

constată faptul că proiectul de cooperare propus va fi nou și nu este în curs de defășurare sau finalizat, se 

va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit. 
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EG.6 Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

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

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din fișa 

măsurii. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Studiul/Planul de Marketing, 

BI 

 

 

 

 

 

 

 

Expertul verifică dacă proiectul se refera la: 

1 - lanț scurt/lanțuri scurte; 

2 - piață locală/piețe locale; 

3 - piață locală bazată exclusiv pe lanț scurt/piețe 

locale bazate exclusiv pe lanțuri scurte. 

1. 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). 

2. Se vor lua în considerare doar caracteristicile 

obligatorii ale pieței locale (distanța geografică 

dintre punctul de origine al produsului și locul 

comercializării). Distanța dintre punctul de origine 

al produsului/produselor va fi de maxim 75 km față 

de locul comercializării. 

3. Se va ține cont ca lanțul scurt menționat la 

punctul 1 să fie creat în limita menționată la punctul 

2. 

Se verifică prezentarea în Studiul/Planul de 

Marketing crearea a cel puțin un lanț scurt într-o 

configurație a lanțului alimentar care nu implică mai 

mult de un intermediar între producător și 

consumator.  

Dacă este cazul, se va verifica prezența lanțului 

scurt pe o piață locală , ținând cont de faptul că  

"Piața locală" - este definită ca o rază de 

comercializare care nu depășește 75 km de la 

exploatația de origine a produsului.  

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 limita de km menționată 

anterior nu este necesară, distanța fiind verificată de 

AFIR. 
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Solicitantul trebuie să se asigure înainte de 

depunerea proiectului că se încadrează în limita de 

mai sus și să menționeze în proiect distanța maximă 

dintre exploatația de origine a produsului/produselor 

și punctul de comercializare. 

Se verifică prezența investițiilor aferente în cadrul 

Bugetului Indicativ și delimitarea financiară a 

lanțurilor, dacă este cazul. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul 

constată faptul că solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și/sau 

piețele locale, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat 

neîndeplinit. 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE 

CĂTRE GAL 

Pentru fiecare criteriu de eligibilitate suplimentar stabilit de către GAL, verificarea se va realiza 

conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și 

Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu 

respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL. 

EG.7 – Actiunile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si in afara acestuia.  

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Studiul/Planul de Marketing 

 Se va verifica daca investitia se realizeaza la 

nivel de comuna respective in satele 

component. 

Expertul  verifică daca investitia se realizeaza la 

nivel de comuna, respectiv in satele componente 

 

EG.8 - Partenerii sunt atat din Gal cat si din afara , cu conditia ca grupul tinta sa fie in teritoriul 

GAL si al pietei locale( 75 km) si costurile directe legate de o anumita investitie prevazuta in planul 

de afaceri sa fie in teritoriul Gal. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Studiul/Planul de Marketing 

 

Se va verifica dacă membrii potențialei forme 

asociative  sunt din teritoriul GAL, piața locală 

(75km), iar costurile legate de investiții sunt în 

teritoriul GAL.  

 

EG.9 - Proiectul se va desfasura pe o perioada de maxim 5 ani. 
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DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 

Documente de verificat: 

Declaratia pe propria raspundere a 

solicitantului/ Cererea de finantare 

 

Expertul  verifică Declaratia pe propria raspundere a 

solicitantului/ Cererea de finantare 

  

 

 

9. Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL  

Proiectele vor fi depuse la sediul administrativ al GAL Bazinul Dornelor, Loc. Panaci, nr. 297, 

județul Suceava, intre orele 09.00 – 13.00 de luni pana vineri. 

Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil în mod gratuit la 
sediul Grupului de Acțiune Locală (GAL) sau pe site-ul GAL www.galbazinuldornelor.ro. 
Verificarea conformității  

 
Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare, dacă este corect completată, 

prezentată pe suport de hârtie, şi în format electronic şi dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt 
prezente în 2 (două) exemplare: 1 original si 1 copie. 
Se emite fișa de conformitate a cererii în aceeași zi sau maxim 2 zile lucrătoare dacă sunt mai multe 

sesiuni deschise, solicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de luare la cunoștință pe Fișa de 

conformitate 

După verificare conformității cererii de finanțare pot exista două variante: 

- cererea de Finanţare este declarată conformă, caz în care se va trece la următoarea etapă de 

verificare; 

       cererea de Finanţare este declarată neconformă 

Verificarea criteriilor de eligibilitate 

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 

• verificarea eligibilităţii solicitantului; 

• verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției; 

• verificarea bugetului indicativ al proiectului și a tuturor documentelor anexate 

Verificarea eligibilității solicitantului 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de 

finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid 

Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în verificarea criteriilor generale de eligibilitate, 

studiu de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor 

provenite de la solicitant. 

În vederea evitării dublei finanțări, se verifică secțiunea C din Cererea de Finanțare, referitoare la 

finanțări nerambursabile. 

mailto:galbazinuldornelor@yahoo.com
http://www.galbazinuldornelor.ro./


  
GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, 

                 Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro 

                                                                                                                       

 

Asociaţia  Grupul de Acţiune  Locala (GAL) Bazinul Dornelor                      
Sediul:  comuna Panaci, nr 297, judetul Suceava                                                                                        Cod fiscal: 27296073  
Site: www.galbazinuldornelor.ro                                                                                                                   Tel/Fax.:0230576546 
E-mail: galbazinuldornelor@yahoo.com, galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro 

  

În cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună „Raport asupra utilizării 

altor programe de finanțare nerambursabilă”. 

 

 

Verificarea bugetului indicativ al proiectului 

Verificarea bugetului indicativ al proiectului trebuie să aibă în vedere și verificarea caracterului 

rezonabil al prețurilor utilizate (devize pe obiect). Această verificare trebuie să cuprindă următoarele 

aspecte: 

• pentru bunurile identice în baza de date AFIR se verifică dacă prețurile se încadrează în 

maximul prevăzut în aceasta; 

• pentru bunurile care nu sunt în baza de date se verifică rezonabilitatea prețurilor 

•  bunurilor din buget (devizele pe obiect) cu prețuri din alte surse disponibile pe Internet pentru 

bunuri de același tip, solicitare de informații de echipamente similare, proiectele cu același tip 

de investiții (dacă se folosește această sursă expertul asigură că prețurile folosite ca referință 

sunt reale, la nivelul pieței); 

Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare în urma verificărilor privind eligibilitatea 

solicitantului si a proiectului, pot exista doua situaţii: 

a)  proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect; 

b) proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de 

selecție. 

Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanţare eligibile - pentru 

care s-a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza formularului - Fişa de verificare criterii 

de selectie  

Verificarea eligibilității se realizează pe baza Fișei de Verificare a Criteriilor de Eligibilitate, elaborată 

de GAL Bazinul Dornelor . 

Fișa de verificare a eligibilității si a criteriilor de selectie se emite în maxim 10 de zile lucrătoare de 

la data semnării conformității, în contextul în care nu se solicită informații suplimentare. 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută 

conform anexei „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare”, 

Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă. 

Asociația Grupul de Acțiune Local Bazinul Dornelor îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau 

informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este 

necesar. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a Fișei de informații 

suplimentare privind eligibilitatea va fi de maximum 3 ( trei zile) de la data întocmirea fișei de 

eligibilitate. 
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Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi transmis în maximum 5 zile de la 

primirea Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea. 

În urma acestor verificări pot exista următoarele situații: 

proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție. 

proiectul este neeligibil.Cererile de Finanţare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și 

redepuse de către solicitant în cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GAL Bazinul Dornelor  

pentru aceeași măsură. 

Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate, rezumând verificarea 

efectuată de expert. Bifele din Fişa de verificare se fac pe baza verificării documentare. 

Proiectele prin care se solicită finanțare prin intermediul GAL Bazinul Dornelor sunt supuse unui 

sistem de selectie.  

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

nu poate beneficia de finanțare nerambursabilă. 

 

 

Nr. 

crt Criteriul de selecție Punctaj 

 

 

SE1 

 

Numarul de parteneri implicati 

a) parteneriate intre 2 membri .............40 p 

b) parteneriate intre 3 si 5 membri ......55 p 

c) mai mult de 5 membri.......................60 p 

Documente justificative 

-Acordul de parteneriat 

 

 

   

 

                 Max.60 p       

 

SE2 

Numărul de beneficiari finali vizati in grupul tinta 
a) Intre 10 si 25 .......................10 p 

b) Intre 25 si 50.......................15 p 

c) Peste 50...............................20 p 

Documente justificative 
- Plan de marketing/studiu 

 

Max. 20 pct 

 

 

SE3 

 
Diversitatea ofertei de piata a aplicantului 
 

- Cel putin 2 produse..................15 pct 

- Peste 2 produse........................20 pct 

Documente justificative 
- Plan de marketing 

                

 

                  Max. 20 pct 
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METODOLOGIA PENTRU EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

Măsura M 6/3A 

 „Lanțuri scurte și piețe locale în teritoriul Bazinului Dornelor” 

 
1. Fișa de evaluare a criteriilor de selecție se întocmește doar pentru proiectele verificate și declarate 
eligibile. 
2. Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse împreună cu Cererea de 

Finanțare. Nu se vor lua în calcul eventualele informații suplimentare furnizate de solicitant pe parcursul 

evaluării dosarului de finanțare. 

 

     SE.1 - Numarul de parteneri implicati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    SE. 2 -  Numărul de beneficiari finali vizati in grupul tinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE.- 3 -  Diversitatea ofertei de piata a aplicantului 

 
Punctaj criteriu GHID 

 
Documente de verificat 

 

a) parteneriate intre 2 membri .... .....40 p 

b) parteneriate intre 3 si 5 membri ..55 p 

c) mai mult de 5 membri....................60 p 

       

Acordul de parteneriat 

In functie de nr. de parteneri implicati, expertul va înscrie 40, 55 sau 60 puncte în coloana 

Punctaj. În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 
Punctaj criteriu GHID 

 
Documente de verificat 

 

a) Intre 10 si 25 .......................10 p 

b) Intre 25 si 50.......................15 p 

c) Peste 50...............................20 p 

       

Studiul/Planul de Marketing 

 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 10, 15 sau 20 puncte în coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 
Punctaj criteriu GHID 

 
Documente de verificat 
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Pentru această măsură, punctajul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 

poate intra la finanțare. Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie 

si înscrie punctajul total acordat. 

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

punctare.  

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

incidența alocării financiare aferente apelului de propuneri de proiecte.  

 

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

  GAL va întocmi, după încheierea eligibilității tuturor proiectelor depuse, un Raport final de 

selectie 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 se ordonează în funcţie de data 

depunerii proiectului. 

Acest raport se publică pe site-ul GAL www.galbazinuldornelor.ro., se afișează la sediul GAL și se 

transmit solicitanților, în aceeași zi 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. 

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

al GAL. Toţi membrii Comitetului de Selecţie 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 final de selecție. 

 

- Cel putin 2 produse...............15 

pct 

- Peste 2 produse....................20 

pct 

       

Studiul/Planul de Marketing 

 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 15 sau 20 puncte în coloana Punctaj. În 

caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

mailto:galbazinuldornelor@yahoo.com
http://www.galbazinuldornelor.ro/


  
GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, 

                 Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro 

                                                                                                                       

 

Asociaţia  Grupul de Acţiune  Locala (GAL) Bazinul Dornelor                      
Sediul:  comuna Panaci, nr 297, judetul Suceava                                                                                        Cod fiscal: 27296073  
Site: www.galbazinuldornelor.ro                                                                                                                   Tel/Fax.:0230576546 
E-mail: galbazinuldornelor@yahoo.com, galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro 

  

De asemenea, Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care 

nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi 

selectate în vederea depunerii la AFIR. 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din 

care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând 

mai puțin de 25%. 

Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la 

nivel regional aflat în subordinea MADR. La avizarea Raportului de selecție, reprezentantul CDRJ 

Suceava va menționa faptul că au fost respectate principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum 

și măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului de selecție. În cazul nerespectării acestor măsuri, 

precum și în cazul nerespectării principiilor de selecție, reprezentantul CDRJ nu va aviza apelul de 

selecție. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în raportul final de selectie. Acesta va fi semnat de 

către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în 

acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se 

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

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

Raportul final de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau 

de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL. 

 

11.Informații detaliate  privind accesarea și derularea Măsurii 6/3A sunt cuprinse în „Ghidul 

Solicitantului” afișat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro sau distribuit gratuit la sediul GAL Bazinul 

Dornelor din comuna Panaci judeţul Suceava. Informațiile sunt disponibile atât în varianta electronică 

(CD/DVD) cât și pe suport tipărit. 

 

12.Informații suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact: telefon /fax 0230576546, e-

mail: galbazinuldornelor@yahoo.com. sau la sediul  ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCAL  

(GAL) BAZINUL DORNELOR, din Comuna Panaci, nr 297,  judeţul Suceava. 

 

Persoane de contact: 

Președinte GAL: Vasile COZAN 

Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU 

Secretar: Irina APETRII 

Agent de dezvoltare : Laura Stefan 
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