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Data publicării: 05.11.2013 
 

APEL DE SELECȚIE 
GAL Someș Transilvan anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura 41.123  „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier” 

 în perioada 05.11.2013 – 06.12.2013 

 

Nr.referinta a sesiunii cererii de proiecte     Măsura 41.123/4 din 05.11.2013 

Data lansării apelului de selecție:     05.11.2013 

Data limită de depunere a proiectelor:    06.12.2013 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Biroul GAL Someș Transilvan, din 

Localitatea Bonțida, str. Mihai 

Eminescu nr. 446 în intervalul orar 

09:00-14:00 și vineri 09:00-12:00 

Fondul disponibil pentru această sesiune: 18 000 Euro 

 

Valoarea totală maxima a unui proiect poate fi:   400 000 € 

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 

 

Tipul beneficiarului 
Intensitate ajutor 

public 
Suma maximă 

nerambursabilă 

- Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

- Cooperative agricole 

- Societăţi cooperative de valorificare 

- Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale 

- Grupuri de producători: 

- societăţi comerciale - constituite conform Legii nr. 
31/ 1990 

50% 
18.000 

Euro/proiect 
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- cooperative agricole de procesare a produselor 
agricole, constituite conform Legii nr. 566/ 2004, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 41.123  este de 5.000 de Euro – această sumă 
reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 
 
MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente 
proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat mai jos (se depune dupa 
selectarea proiectului):  
 

DECLARAȚIE 

Subsemnatul ......................................................................................................................, domiciliat în 

........................................................, posesor al BI/CI/PASS seria ......... nr ....../.....................eliberat la 

data ............................... de ......................................., CNP .................................................., in calitate 

de Reprezentant Legal a proiectul ..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

declar pe propria raspundere, ca voi raporta către GALSomeș Transilvan toate plăţile aferente 

proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP. 

Raportarea voi face după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plăţii, în 

maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.  

Reprezentant Legal  
 
Numele și prenumele ................................................. .....................  
 
Data.......................................  
Semnătura/ștampila ............................................. 
 
 
DATA ȘI MODUL de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție) 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Someș Transilvan va publica pe pagina 

proprie de web, îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliului județean cât și la sediile unităților 

administrativ-teritoiale ale localitaților membre în GAL.  
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Raportul de Selecție Intermediar și va notifica solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 
Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL Someș Transilvan. 
Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Someș Transilvan în baza unei proceduri interne proprii 
(Regulament de funcționare Comisie de selecție si Comitet de Contestații GAL Someș Transilvania) 
După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în termen de 5 zile Comitetul de 

Selecție GAL Someș Transilvan va întocmi un Raport de selecție final în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate și se va publica pe pagina www.galsomestransilvan.ro . 

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în 

conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării 

apelului de selecție, aferente măsurii respective: 

 

1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau montaj + proiect tehnic 
sau 
Memoriul justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj 

Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj, ce urmează a fi depuse spre 

finanțare prin Măsura 41 312, sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare, Studiul de fezabilitate și 

Proiectul Tehnic. 

 

2. Situatiile financiare (bilant formular 10, cont de profit si pierderi formular 20 si formularele 30 si 40, 
insotite de confirmarea de depunere cu sumele de control) precedente anului depunerii proiectului 
inregistrate la Administratia Financiara (in conformitate cu prevederile Normelor de de inchidere a 
exercitiului financiar 2011) in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie 
negativ. Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare. 
sau 
Situații financiare(bilanț formular 10, cont de profit și pierderi formular 20 și formularele 30 și 40) prin 
care dovedesc că nu au înregistrat venituri din expoatare. 
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale: 
- Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrată 

la Administratia Financiara(formularul 200), în care rezultatul brut obținut anual sa nu fie negativ; 
Sau 
- Declaratia de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au 

desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 
3. Documente pentru cladiri si terenurile pe care sunt/vor fi realizate investitiile : 

- actul de proprietate asupra cladirii/extras de carte funciară 
și 
- document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare/extras de 

carte funciară. 
Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concedent care contine: 

http://www.galsomestransilvan.ro/
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- situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor 
prevazute in contract si alte clauze 

- suprafaţa concesionata la zi-daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind 
retrocedarea sau diminuarea, si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui 
proces. 

Pentru construcții cu caracter provizoriu: document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de 
folosință al terenului: contract de inchiriere, de comodat pentru terenul pe care este amplasat 
cladirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului/extras de carte funciară. 
Pentru toate imobilele, document care să certifice că nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. 

4. Certificat de urbanism/ autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii 

5. Clasarea Notificării, 
sau 
Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul se supune/nu se supune procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului și procedurii de evaluare adecvată; 
sau 
Acord de Mediu/Aviz Natura 2000 însoțit de stadiu de impact/ stadiu de evaluare adecvată, dacă este 
cazul. 
sau 
Decizia etapei de evaluare inițială - document care să ateste că solicitatului a inițiat procedura pentru 
obținerea acordului de mediu; 
Pentru activități existente care fac obiectul extinderii sau modernizării, documentul va fi însoțit de 
Nota de constatare ACPM+GNM 

6.  
6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului 

(unul sau mai multe dintre ele emise de banca si/sau alte institutii financiare autorizate) : 
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data 

depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) şi prin 
certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei 
luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte: 

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data 
depunerii cererii de finanţare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, 
sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de 
organizaţia care a acordat-o; 

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul 
cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data 
închiderii licitaţiei de proiecte; 

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de 
finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o 
valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 

e) scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile, eliberata 
numai de institutii financiar bancare. 
Extrasele de cont bancare trebuie eliberate de la bancile de pe teritoriul Romaniei. 
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6.2. Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP) 

7. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a 
Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si puncte de lucru (numai in cazul 
in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si graficul de reesalonare a datoriilor catre 
bugetul consolidat (daca este cazul). 

8.  
8.1. Pentru unitatile supuse avizarii sanitare veterinare, conform legislatiei in vigoare: 

Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar si siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul, unitatea 
va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta 
alimentelor sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa mentioneze „in urma verificarii documentatiei prezentate se 
certifica faptul ca proiectul nu face obiectul notificarii/ notificarii pentru siguranta alimentelor 
autorizarii/inregistrarii”. 

8.2. Pentru unitatile supuse avizarii sanitare, conform legislatiei in vigoare: 
Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica 
sau 
Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena. 

9. Pentru unitatile care se modernizeaza 
9.1. Autorizaţie sanitară / Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu 

cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare. 
9.2. Autorizatie sanitara veterinara / Dovada Inregistrarii pentru siguranta alimentelor /Notificare de 

constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitar veterinara si siguranta alimentelor, emise cu cel 
mult un an inaintea depunerii cererii de finantare. 

9.3. Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de 
finantare. 

10.  
10.1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are 

capital social 100% privat și codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta 
punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicata” 
și 

10.2. Pentru intreprinderile mici si mijlocii se va prezenta Declaratia privind incadrarea intreprinderii in 
categoria intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 1 din Legea 346/2004 cu modificarile si completarile 
ulterioare) si (daca este cazul), Anexa nr.2, semnata de persoana autorizata sa reprezinte 
intreprinderea. 
Sau 
- Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca indeplineste conditiile de intreprindere cu mai 

putin de 750 de angajati sau cu o cifra de afaceri de mai putin de 200 de milioane de Euro. 
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11. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare 
sau 
Hotarare judecatoreasca definitiva, actul de constituire și statutul propriu pentru societăți cooperatie 
de valorificare, cooperative agricole de procedarea produselor agricole; 
și 
Aviz de recunoastere pentru Grupuri de Producatori emis de MADR 

12. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila intocmit de solicitant (va cuprinde 
obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii 
proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila incepand cu anul 
2002 pentru aceleasi tip de activitate (cod CAEN). 

13. Adeverinta privind cantitatea de materie primă obținută și a capacităților de procesare existente la 
nivelul județului eliberată de DAJ-urile județelor aferente zonei (județul în care este amplasată 
investiția sau județele limitrofe) la care face referire proiectul prin care să se certifice disponibilitatea 
cantitativă de materie primă, precum și situația capacităților de procesare/depozitare pentru acest tip 
de materie prima, atat numeric cât și din punct de vedere al capacităților de procesare/depozitare 
(capacități existente sau în curs de realizare). 

14. Declaratie referitoare la "firma in dificultate", semnata de persoana autorizata sa reprezinte 
intreprinderea (conform anexei 10). 
Declaratia va fi data de toti solicitantii cu exceptia PFA, AF si a societatilor cu mai putin de 2 ani fiscali. 

15.  Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahar, emisa de MADR (Departamentele de specialitate) 
pentru întreprinderea prelucrătoare. 

16.  
16.1. Copie dupa diploma de studii /Certificat care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul 

pentru care solicita finantarea pentru responsabilul legal/ beneficiar (poate fi si o persoana din cadrul 
societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate: 

- Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul 
Teritorial de Munca 
Și 

- Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului 
individual de munca, actionar) 

16.2.  Declaratie pe propria raspundere în care sa se mentioneze ca responsabilul legal de proiect/ 
beneficiarul (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa 
certifice pozitia in societate: 
- Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau 

Inspectoratul Teritorial de Munca 
Și 

- Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului 
individual de munca, actionar) va/vor urma un curs de pregatire profesionala, pâna la finalizarea 
proiectului, înaintea ultimei plati a ajutorului. 

17.   
17.1. Pentru modernizari: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si 

produse finite) emis de un organism de inspectie si certificare, conform Ord.688/2007. 
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17.2. 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 ; 
c) Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si produse 

finite) emis de un organism de inspectie si certificare, conform Ord. nr.688/2007 (la ultima 
plata) 

18.   
18.1. Document emis de MADR care sa ateste faptul ca produsele sunt traditionale conform Ord. MAPDR 

690/2004 (pentru modernizari). 
18.2. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, pentru investitii noi, prin care se angajeaza ca la 

ultima plata sa prezinte documentul 18.1 pentru produsele traditionale pentru care a primit punctaj la 
selectie.In caz contrar, contractul se va rezilia. 

19. Adeverinta privind productia de materie prima obtinuta de solicitant eliberata de DAJ-ul judetelor 
aferente zonei (judetul în care este amplasata investitia sau judetele limitrofe) care demonstreaza ca 
solicitantul este producator de materie prima, precizandu-se cantitatea obtinuta în anul anterior 
depunerii cererii de finantare 

20. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz) 
20.1. Document emis de Organizatia Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) avizat de 

consiliul director, din care sa reiasa ca solicitantul este membru al acesteia cu minim 6 luni inainte de 
lansarea sesiunii pentru care aplica, însotit de statutul asociatiei profesionale din componenta unei 
OIPA. 

20.2. Programul de restructurare avizat de ANSVSA/DSVSA, pentru solicitantii din Anexa Deciziei 
2011/898/UE. 

20.3. Autorizatie de producator de struguri destinati obtinerii de vinuri cu indicatie geografica, eliberata 
de ONVPV (Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole). 

21. . Documente care demonstrează îndeplinirea criteriilor de selecție specifice GAL 
21.1. Extras din registrul agricol emis de primăria pe raza căruia își desfășoară activitatea solicitantul 

însoțit de tabelul de calcul al dimensiunii economice a exploatației în cazul în care beneficiarul deține 

o fermă de semi-subzistență 

21.2. Copie a contractului de finanțare/document similar pentru alte proiecte derulate în cazul în 

care proiectul pentru care se solicită finanțare face parte dintr-un lanț de proiecte. 

21.3. Precontracte, declarație pe propria răspundere, alte documente justificative cu privire la 

materii prime și resurse din teritoriu 

22. Beneficiarul va anexa un rezumat în care va detalia modul în care proiectul se încadrează în strategie 

și criteriile de selecție specifice pe care le îndeplinește. 

23. DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente 

proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat mai jos (se depune 

dupa selectarea proiectului) 
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!Lista documentelor justificative necesare se găsește pe site-ul www.galsomestransilvan.ro. De asemenea, 

vă rugăm să consultați și site-ul www.apdrp.ro pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru 
măsura 123 cît și anexele aferente acestui ghid. 
 

Cerințe de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

 Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre 
obiectivele specifice; 

 Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în 
raport cu proiectul; 

 Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate; 
ATENȚIE! În situaţia în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ informaţii 
copiate identic din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 - 
Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea în cazul în care nu se dovedeşte o particularizare la 
specificul proiectului. 

 Beneficiarul nu trebuie să fie în dificultate, în înţelesul prevederilor din Îndrumările1 Comunităţii cu 
privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, astfel: 
- Pentru societăţile cu răspundere limitată şi societăţile pe acţiuni: în cazul în care se constată 

pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii 2 ani şi, în plus, când mai mult de 
un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; 

- Pentru societăţile cu răspundere nelimitată (societate în nume colectiv, societate în comandită 
simplă etc.): în cazul în care se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul propriu în 
ultimii 2 ani, aşa cum apare în evidenţele contabile ale societăţii, şi, în plus, când mai mult de un 
sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; 

- Pentru întreprinderile de orice formă juridică, atunci când respectiva întreprindere se află în 
procedură de insolvenţă; 

În situaţia în care nu este îndeplinită niciuna din condiţiile prezentate anterior, o societate poate fi 
totuşi considerată în dificultate dacă sunt prezente caracteristicile obişnuite ale unei întreprinderi 
aflate în dificultate, cum ar fi: creşterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, scăderea fluxului de 
numerar, creşterea datoriilor, creşterea sarcinilor financiare, scăderea sau dispariţia valorii activului 
net, conform precizărilor din Anexa 9, pct.B la Ghidul Solicitantului. 

 Beneficiarul trebuie să declare că asigură co-finanţarea investiţiei; 
Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finanţare sursa cofinanţării, documentele de la 
solicitant care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare pot fi (unul sau mai multe dintre ele emise 
de instituţii financiar bancare): 
a) Extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data 

depunerii, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit 
nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii 
licitaţiei de proiecte; 

http://www.galsomestransilvan.ro/
http://www.apdrp.ro/
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b) Extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data 
depunerii în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, 
însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o; 

c) Extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă,în cazul 
cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii 
licitaţiei de proiecte; 

d) Extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii Cererii de 
Finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o 
valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 

e) Scrisoare de confort angajantă(certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel puţin 120 
zile de la data emiterii eliberata numai de institutii financiar bancare. 

Extrasele de cont bancare trebuie eliberate de la bancile de pe teritoriul Romaniei. 

 Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că va obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în 
vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar şi de mediu necesare realizării investiţiei în 
cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiţii, potenţialii beneficiari trebuie să obţină acordul de 
mediu în conformitate cu legislaţia naţională. În anumite situaţii menţionate în legislaţie, acordul de 
mediu este însoţit obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din 
PNDR; 
În cazul produselor agricole cu cotă de procesare, beneficiarul, la depunerea Cererii de Finanţare, 
trebuie să facă dovada că deţine cotă la nivelul investiţiei pe care urmează să o realizeze. 

 
 

PROCEDURA DE SELECȚIE aplicată de Comitetul de Selecție al GAL (descrierea criteriilor de selecţie şi punctajul 

acordat pentru fiecare criteriu). 

Procedura de selecţie este afişată pe site-ul www.galsomestransilvan.ro, la sectiunea ”PROCEDURI” şi la sediul 

GAL .  

Comitetul de selectie al proiectelor este format din membrii titulari în număr total de 13 persoane (4 persoane 

din sectorul civil/ ONG , 6 persoane din sectorul public și 3 persoane din sectorul privat, totodată sunt 

prevăzuți 13 membrii supleanți, care respectă numărul de persoane din domeniile civil/public si privat. 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate 

în Fișa Măsurii și în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare 

proiectul trebuie să depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform criteriilor de 

selecție locale. 

Criterii de selecție măsura 123 Punctaj  

http://www.galsomestransilvan.ro/
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1.  

Unităţi care au programe de restructurare până în 2011, cuprinse în anexa avizată de 
DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se 
regăsească în Anexa 1 la fişa tehnică a măsurii şi trebuie să facă dovada că are un 
program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă face parte din acest 
program. Anexa 1 la fişa tehnică a măsurii este publicată şi în Ghidul Solicitantului. 

1 

2.  

Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse1 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să realizeze 
prin proiect investiţii privind adaptarea la standardele comunitare în conformitate cu 
Anexa 2 la fişa tehnică a măsurii “Descrierea standardelor comunitare în vigoare”, 
prezentată şi în Ghidul Solicitantului. În anexă sunt 
prezentate regulamentele comunitare şi actele normative care le transpun pe acestea şi 
sunt indicate investiţiile care sunt necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste 
investiţii vor fi descrise în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul 
privind “Adaptarea la standarde”, iar cheltuielile necesare vor fi evidenţiate în bugetul 
indicativ. 
De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze cu documentele administrative 
eliberate pentru realizarea proiectului de către autorităţile competente (mediu, sanitar, 
sanitar-veterinar şi fitosanitar) că va respecta standardele şi că implementarea 
proiectului va fi realizată pănă la expirarea standardului nou introdus. 
Se punctează numai pentru standardele a căror perioadă de graţie pentru 
implementare excede data de 01.01.2010. 

1 

3.  

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: 15 

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; .... 15 

(ii) cereale; ............................................................. 15 

(iii) legume, fructe şi cartofi;.................................... 15 

(iv) seminţe oleaginoase;…..................................... 10 

(v) miere de albine;................................................. 15 

(vi) vin ..................................................................... 10 

                                                           
1 Pentru proiectele care vizeaza investitii noi nu se va acorda punctaj pentru criteriile de selectie privind 

adaptarea la standardele comunitare nou introduse. Se acorda punctaj doar pentru proiectele care vizeaza 
modernizari/extinderi, respectiv, solicitantii au desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin 
proiect. Aceasta verificare se face în baza autorizatiilor, a documentelor contabile (daca este cazul) şi conform 
precizarilor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ privind activitatea desfasurata. 
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Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj 
suplimentar. 
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea totală 
eligibilă a proiectului Criteriul de selectie nr. 3 cumulat pentru cele doua componente 
(sectoare prioritare şi energie regenerabila) poate primi maxim 46 de puncte. 
De exemplu: 
- cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 Euro. 
- valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 
25.000/500.000x10=0,5 
Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 36 (pentru lapte si cereale, de ex.) 
+ 0.5 = 36,5 

5 

4.  

IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 
capacităţi de procesare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că 
cel puţin 50% din materia primă utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării, 
provine din judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe in care exista 
materie prima disponibila. 

10 

5.  

- Forme asociative constituite cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 
aplică, conform legislaţiei în vigoare; 
- Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare 
(OIPA) recunoscută, cu o vechime de minimum 6 luni în cadrul OIPA* 
Solicitanţii sunt: 
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004; 
- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005; 
- asociaţii familiale/ intreprindere familiala, conform OUG nr.44/2008; 
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) 
- Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ ca 
investitia deserveste membrii formei asociative, exclusiv OIPA. 
* Prevederea se aplică începând cu sesiunile următoare. 

5 

6.  Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate 5 

7.  

IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că 
deţin exploataţii agricole şi procesează sau colectează/depozitează atât materie primă 
din producţia proprie cât şi achizitionează materie primă 
Solicitantul trebuie sa demonstreze ca detine exploatatie agricola ,care produce cel 
putin 10% din necesarul intrarilor de materie prima in unitatea de 
procesare/depozitare. 
Pentru proiectele care procesează materie primă din producţia proprie punctajul se 
acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată în unitatea de 

10 
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procesare/depozitare. 
Solicitantul va primi un numar de puncte proportional cu ponderea materiei prime din 
productia proprie raportata la total materie prima necesara procesarii 
precizata in studiul de fezabilitate/ memoriu justificativ. 
În cazul în care solicitantul deţine exploataţie agricolă dar produce mai puţin de 10% din 
necesarul intrărilor de materie primă în unitatea de 
procesare/depozitare, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
Materie prima din productie proprie = 50.000 tone 
Total materie prima necesara procesarii si /sau depozitarii = 500.000 tone 
50.000/500.000 x 8 = 0.8 puncte la acest criteriu de selectie. 

8.  

IMM-uri care procesează produse tradiţionale 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că 
procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale 
atestate conform legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul trebuie sa proceseze unul sau mai multe produse traditionale. 
Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă 
proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu 
de selectie, respectiv 3) proportional cu ponderea produselor traditionale geografică 
din total productie realizate, daca NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
Produse traditionale 25.000 kg/l 
Productie totala realizata = 500.000 kg/l 
25.000/500.000x3 = 0.15 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

10 

9.  

Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că 
vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conformlegislaţiei în vigoare. 
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă 
ecologică. 
Pentru proiectele care colectează şi/ sau procesează produse ecologice punctajul se 
acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu 
de selectie, respectiv 5) proporţional cu ponderea produselor ecologice din total 
producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
Produse ecologice = 25.000 kg/l 
Producţie totală realizată = 500.000 kg/l 
25.000/500.000x5 = 0.25 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

2 

Criterii de selecție specifice GAL 
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1.  Proiecte care se adresează mai multor comune 
Acest criteriu se punctează dacă este prezentat în memoriul justificativ/studiul 
de fezabilitate și opțional alte documente justificative. 

5 

2.  Proiecte care creează locuri de muncă  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu, solicitantul va prevede în memoriul 
justificativ sau Studiul de fezabilitate, angajarea cel puțin a unei persoane cu 
carte de muncă pentru fiecare 20 000 de euro finanțare obținută. Munca 
prestată trebuie să fie de cel puțin 8 ore pe zi. La dosarul de aplicație se va 
atașa o declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la creea 
loculuil/locurilor de muncă menționate în documentație. 

5 

3.  Proiecte depuse de grupuri de producători, asocieri 
Acest criteriu se punctează dacă este prezentat în memoriul justificativ/studiul 
de fezabilitate și alte documente justificative. 

2 

4.  Proiecte care utilizează materii prime și resurse din teritoriu 
Acest criteriu se punctează dacă este prezentat în memoriul justificativ/studiul 
de fezabilitate și/sau alte documente  

2 

5.  Proiecte care promovează specificul local al teritoriului 
Acest criteriu se punctează dacă este prezentat în memoriul justificativ/studiul 
de fezabilitate și opțional alte documente justificative. 

2 

6.  Proiecte realizate în parteneriat sau de forme asociative 
Acest criteriu se punctează dacă sunt prezentate documente justificative . 

5 

7.  Lanțuri de proiecte 
a. Solicitantul are în derulare sau se angajează să depună un proiect și pe alte 

măsuri din PDL sau PNDR. 
Se punctează în cazul în care este completat și anexat un angajament sau este 
prezentat o copie după contractul de finanțare. 

b. Derulează un proiect care se încadrează în obiectivele unei dintre măsurile PDL 
sau PNDR. 
Acest criteriu se punctează dacă este prezentat în memoriul justificativ/studiul 
de fezabilitate și opțional alte documente justificative. 

5 

8.  Proiecte inovative 
Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui să specifice în 
documentație caracterul inovativ al proiectului. 
În accepția conducerii GAL Somes Transilvan aplicantul îndeplinește acest 
criteriu, dacă introduce o soluție sau o acțiune nouă, o idee nouă, o metodă 
nouă sau un dispozitiv nou în procesul de producție, cel puțin la nivelul 
comunei unde își desfășoară cu preponderență activitatea. Caracterul inovativ 
al proiectului va fi dovedit prin Studiul de fezabilitate sau memorial justificativ. 

5 

9.  Proiecte care abordează probleme de mediu 
Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui să specifice în 
documentație investițiile sau acțiunile prevăzute pentru adresarea unor 

5 
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probleme de mediu. Punctajul va fi acordat in functie de relevanta actiunilor 
propuse . 
Pentru proiectele care au prevazut in bugetul total  investitiei/proiectului  cel 
putin 10% actiunea de mediu, se va acorda puncatjul maxim. 
In cazul unui procent  mai mic se va acorda punctajul procentual. 

 TOTAL 100 

 PUNCTAJ MINIM 50 

 

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

Raportului de Selecție) 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Someș Transilvan va publica 

pe pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediar și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor 

procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune 

contestații la sediul GAL Someș Transilvan. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Someș 

Transilvan în baza unei proceduri interne proprii (Regulament de functionare Comisie de selectie si 

Comitet de Contestatii GAL Somes Transilvania) 

După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în termen de 5 zile 

Comitetul de Selecție GAL Someș Transilvan va întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise 

proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate și eligibile selectate.  

Anuntarea rezultatelor 

 Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se 
va face după aprobarea Raportului de Selecţie de catre Comitetul de selecţie , primirea 
contestatiilor si solutionarea acestora, elaborarea si publicarea Raportului Comisiei de Solutionare 
a Contestatiilor prin intermediul paginii de internet www.galsomestransilvan.ro. 

 Anunţarea rezultatelor finale se va realiza prin intermediul paginii de internet 

www.galsomestransilvan.ro. pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după 

rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de 

depunere a contestaţiilor 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

GAL Somes Transilvan 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr.446,Bontida, Jud. Cluj 

Tel: +4 0264 262 003  

E-mail: contact@galsomestransilvan.ro 

mailto:contact@galsomestransilvan.ro

