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Nr. 287 / 02.11.2018 

Data publicării: 05/11/2018  

Data lansarii sesiunii: 16/11/2018 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1 

                                                                             

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU 

 

MĂSURA M6/3A „Certificarea calitatii produselor în cadrul schemelor de calitate” 

 

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura M6/3A „Certificarea 

calitatii produselor în cadrul schemelor de calitate ”  
 

1. Data lansării apelului de selecție 

 

Proiectele se vor depune în format letric (un dosar în original şi un dosar în copie) și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data de 

16.11.2018. 

 

2. Data limita de depunere a proiectelor 

 Data limită de depunere - 28.01.2019, orele 14.00.  

 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte 

Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, str.Principală, nr. 389, Loc.Vadu-Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de 

luni până vineri, în intervalul orar  08.00-16.00. 

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria 

geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități : Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni. 

4. Tipuri de beneficiari eligibili:  

Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsură sunt fermierii si grupurile de fermieri legal constituite ale caror exploatatii participă pentru 

prima data la schemele de calitate, din teritoriul GAL Suceava Sud Est. 

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări: 

o Suma disponibilă pe măsură –10.343,20  euro; 
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o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 10.343,20 Euro/proiect; 

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) –10.343,20 euro/proiect; 

o Intensitatea sprijinului în cadrul prezentei măsuri este de: 

 100 % din totalul cheltuielilor eligibile în cazul acțiunilor de următorul tip :  

- participarea pentru prima dată  la sisteme de calitate în conformitate cu regulamentul UE nr. 1305 din 2013, enumerate la art. 16 

- participarea la sisteme de calitate naționale 

- certificarea voluntară a unor scheme de calitate ce sunt conforme cu ghidul de bune practici al Uniunii Europene 

 70 % din totalul cheltuielilor eligibile în cazul acțiunilor de următorul tip : 

- activităţi de promovare şi informare referitoare la produsele obţinute în cadrul schemelor de calitate 

 

Cuantumul maxim pe exploatație este de  5171,60 euro pe maxim 2 ani.  

 

6. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să‐l folosescă solicitanții este disponibil în versiune editabilă pe site-ul 

www.galsuceavasudest.ro, la secțiunea Măsurii M6/3A. 

 

7. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii 

din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura M6/3A:  

1.) Planul de acțiuni (Anexa 2 la ghidul solicitantului) 

2.)   Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare
*
 – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod 

Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

a)Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei naţionale cu modificările şi 

completările ulterioare;  

b)Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul 

Societății agricole; 

c)  

Statut pentru Societatea cooperativă agricolă(înființată în baza Legii nr.1/2005) și Cooperativa agricolă(înființată în baza Legii nr. 566/2004), cu 

modificările și completările ulterioare, din care să reiasă că acestea se încadrează în categoria societate cooperativă agricolă sau cooperativă agricolă. 

3.)   Copia actului de identitate a reprezentantului legal. 

http://www.galsuceavasudest.ro/
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4.)  Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate 

pentru proiectul depus)  

(este obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate) 

5.)   Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri care în anul anterior de plată a/ au beneficiat de plăți directe care 

depășesc cuantumul de 5.000 euro) este înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea 

agricolă) sau Actul normativ de înființare/actul constitutiv/statutul, din care să reiasă activitatea agricolă.   

(este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 

6.)   Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de concesionare/ comodat/ închiriere/ administrație) pentru exploatația 

agricolă* 

*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol 

însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 

(este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 

7.)    Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca, la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute 

conform schemelor de calitate, să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei 

 (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare). 

8.)   În cazul produselor ecologice: 

Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultură ecologică, eliberată de DAJ/DAM București. 

9.)     Precontract/Contract încheiat cu un Organism de Inspecție și Certificare acreditat de RENAR și recunoscut MADR. 

10.)   În cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii fermierilor și grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de producători: 

a). Statutul grupului de producători 

b). Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii cererii de finanțare 

11.)   Declarație privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal 

12.)   Declarație angajament privind raportarea trimestrială a activității din cadrul proiectului – (Anexa 6 la Ghidul Solicitantului) 

13.)   Declarație angajament privind raportarea incasării tranșelor/sumelor de la Finanțator- (Anexa 7 la Ghidul Solicitantului) 

16.)   Alte documente justificative, după caz 

-Certificat de înregistrare în Registrul Unic de identificare APIA. 

-Copie conform cu originalul după Registrul Agricol 

-Documente înființare membrii ai grupului de producatori (daca este cazul) 

-Contract de muncă 

-Diplome studii   
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-Adeverinta care sa ateste vechimea in munca 

-Extras REVISAL 

-Angajament al solicitantului ca va fi beneficiar ai masurii 7/3A sau ai masurii 4/1C. (daca sunt active) 

 

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

regăsesc în Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii M6/3A, pe site-ul www.galsuceavasudest.ro.  

 

La verificarea conformității proiectului se vor verifica următoarele: 
 dacă solicitantul a utilizat versiunea Cererii de Finanțare aferentă măsurii pentru care solicită finanțare(disponibilă pe site-ul GAL), asa cum 

este specificată în cadrul anunțurilor pentru apelurile de selecție;  
 dacă este corect completată și semnată de solicitant; 
 dacă este prezentată atât în format tipărit, cât și electronic. Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor anexă 

și dacă sunt diferenţe, se solicită refacerea lor și dacă Dosarul original al Cererii de Finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea 

electronică. Expertul verifică concordanța copiilor pe suport hârtie și electronică, cu originalul şi dacă se constată diferenţe între original şi 

copii, se solicită remedierea neconcordanţelor; 
 dacă dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către solicitant; 
 dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din Cererea de 

finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare;  
 dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile şi dacă operaţiunile previzionate sunt 

menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. 

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

 solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

 produsul supus schemelor de calitate să fie produs în regiunea Suceava Sud Est 

 solicitantul trebuie să facă dovada existenței un produs tradițional în sine sau să exprime tradiționalitatea 

 existența unui produs fabricat din materii prime tradiționale, care să prezinte o compoziție tradițională sau un mod de producție și/sau 

de prelucrarea care reflectă un tip tradițional de producție și/sau de prelucrare 

 

9. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

 

http://www.galsuceavasudest.ro/
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            La nivelul Asociației Grupul de Acţiune Locală „Suceava Sud-Est” funcţionează un Comitet de Selecţie, format din 7 membri ai Grupului de 

Acţiune Locală, responsabil cu selectarea proiectelor depuse în cadrul GAL, comitet numit prin Hotărârea AGA și menționat în SDL aprobată de 

DGDR AM PNDR.  

           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, iar reprezentanții 

organizațiilor din mediul urban să nu depășească 25% din numărul membrilor. Întrunirea Comitetului de Selecție se va face prin convocarea membrilor 

de către managerul GAL. Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia pe 

sesiune. După publicarea Raportului de Evaluare, elaborat de experții GAL, în termen de maxim 5 zile lucrătoare, Comitetul de Selecție va emite 

Raportul de Selecție, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.  

 

Raportul de Selecție va fi datat, semnat aprobat de către Comitetul de Selecție și avizat de Președintele Consiliului Director GAL sau de un alt membru 

al Consiliului Director mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL. De asemenea, Raportul de Selecție va fi semnat și de către reprezentantul 

CDRJ, care participă la procesul de selecție pentru asigurarea transparenței și pentru efectuarea activităților de control și monitorizare.  

 

10. 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.  

 Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție a fost stabilit cu aprobarea Consiliului Director al Asociației GAL „Suceava Sud-Est”. 

     Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 

 

NR 

CRT. 

Criterii de selecţie PUNCTAJ 

Cs.1 Principiul asociativitaţii ( asocierea fermierilor și grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor 

de producători)  

Maxim 

30p 

 
1.1. minim 3 membri............................................................................10 p 

1.2. între 4 – 5 membri.........................................................................20 p 
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        Pentru 

această măsură 

punctajul minim 

este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

 

Departajarea proiectelor. 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va face în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, în ordine crescătoare ! 

 

11. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție). 

 

În baza Raportului de Selecție, GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție și va transmite solicitanților notificări 

privind rezultatul evaluării și selecției. Notificările către solicitanți asupra rezultatului selecției vor fi semnate de către reprezentantul legal al GAL sau 

un angajat al GAL desemnat în acest sens și vor fi transmise în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea raportului. Notificarea se va transmite cu 

confirmare de primire din partea solicitantului.  

 

În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, Rapoartele de Selecție vor fi făcute publice, minim pe pagina de web 

a GAL sau prin afișare la sediul GAL-ului.   

 

Solicitanții au drept de contestație a rezultatelor procesului de selecție în termen de maximum 7 zile, prin depunerea contestațiilor la sediul GAL. 

Contestațiile vor fi soluționate de către Comitetul de Soluționare a Contestațiilor, format din 3 membri GAL, în termen de 10 zile, de la data încheierii 

perioadei de depunere a contestațiilor. În acest sens se va emite un Raport de contestații, care va fi semnat de membrii Comitetului și postat pe site-ul 

GAL. 

1.3. peste 6 membri..............................................................................30p 
 

Cs.2 Scheme de calitate implementate pentru produse lactate 30p 

Cs.3 Principiul cunoştinţelor în domeniu agro-alimentar 20p 

Cs.4 Principiul prioritizării la finanţare a proiectelor depuse de solicitanţi beneficiari ai sprijinului 

prin măsura M7.3A-Promovarea formelor asociative de producători în agricultură şi care au 

beneficiat de cursuri prin măsura M4.1C- Sprijinirea resursei umane în sectorul agricol 

20p 

TOTAL  100 

PUNCTE 
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12. Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fișa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul 

www.galsuceavasudest.ro. 

 

13. Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare: 

 

Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) 

„Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Loc. Vadu-Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I). 

 

 Ne puteţi contacta la numărul de telefon  0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.   

 

14. Alte informații pe care GAL le consideră relevante: 

Variantele  electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  GAL. 

Angajații GAL vor oferi sprijin și consiliere cu privire la fazele de implementare a proiectelor. 

Cererile de plată vor fi depuse de către beneficiari la sediul GAL și vor fi verificate privind conformitatea de către angajații care nu au participat la 

evaluarea cererilor de finanțare. În urma stabilirii conformității, beneficiarii vor depune cererea de plată la AFIR (OJFIR/CRFIR în funcție de proiect), 

împreună cu documentele emise de către angajații GAL, spre decontare. 

 

 

 Procedura de evaluare și selecție a proiectelor se găsește în Ghidul Solicitantului, cât și postată pe site-ul GAL : www.galsuceavasudest.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galsuceavasudest.ro/
mailto:galsuceavasudest@gmail.com
http://www.galsuceavasudest.ro/
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