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Nr. 289 / 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 M7/3A „Promovarea formelor asociative de producători în agricultură” 

 

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura M7/3A „Promovarea 

formelor asociative de producători în agricultură ”  
 

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:  

Grupurile de producători din sectorul agricol aflati pe teritoriul GAL Suceava Sud – Est, care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost 

recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului. 

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

o Suma totală disponibilă pe măsură –  103.437,90 euro; 
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o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect –51.718,95 euro/proiect; 

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) –51.718,95  euro/proiect; 

o Intensitatea sprijinului în cadrul prezentei măsuri este de 100 % din totalul cheltuielilor eligibile și se va raporta în funcție de valoarea 

producției comercializate, astfel : 

 Anul I – 10 % 

 Anul II – 8 % 

 Anul III – 6 % 

 Anul IV – 5 % 

 Anul V – 4 % 

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 M7/3A. 

 

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 M7/3A:  

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

completările ulterioare (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare)  

sau  

     b. Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/ Certificat de înscriere a persoanei juridice emis de Judecătorie (obligatoriu la 

depunerea Cererii de finanțare);  

2. Statutul grupului de producători (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare);  
3. Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de finanțare, (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare);  

4. Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare);  

5. Adresă emisă de bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/ 

trezorerie, codul IBAN al contului de operațiuni cu AFIR) (obligatoriu la contractare).  

6. Documente doveditoare (bon fiscal, facturi, bilanț) pentru certificarea mediei anuale a producției comercializate de membrii grupului în ultimii trei 

ani înainte de aderarea la grup (pentru grupurile de producători înființate în anul depunerii cererii), dacă este cazul (obligatoriu la PLATĂ).  

7. În cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii exploatațiilor de mici dimensiuni (la depunerea Cererii de 

finanțare, după caz)  

http://www.galsuceavasudest.ro/
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a) Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra terenului şi/ sau tabel centralizator (a2) emis de 

Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele membrilor luate în arendă, pe 

categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/ sau contractul de concesiune, cu o valabilitate ≥ decât perioada de desfășurare a contractului cu AFIR.  

b) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de finanțare care să certifice dreptul de 

proprietate şi/ sau de folosinţă (arendă, concesionare etc.) al terenului pentru baza de producţie a membrilor, cu ştampila primăriei şi menţiunea 

„Conform cu originalul”.  

Atenţie! În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrări a registrului 

agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.  

c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:  
Extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/ DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de 

animale deţinut, însoţit, după caz, de formular de mişcare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/ 

2010);  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari și albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile 

înainte de data depunerii CF, din care rezultă numărul păsarilor şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în Registrul Exploatației.  

În cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului calităţii produselor:  
8. FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, eliberată de DAJ, însoțită de contractul încheiat cu 

un organism de inspecție și certificare (la depunerea Cererii de finanțare, după caz).  

9. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/ 

2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de 

inspecție și certificare în agricultura ecologică (la depunerea Cererii de finanțare, după caz).  

10. 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 (la depunerea Cererii de finanțare, 

după caz).  

11. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI- Emis de MADR, în 

conformitate cu Ordinul comun 394/ 2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești (la depunerea 

Cererii de finanțare, după caz).  

12. CAIET DE SARCINI ȘI DOVADA DEPUNERII ACESTUIA LA DIRECȚIA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ pentru solicitanții care au cel 

puțin un membru care a demarat procedura de obținere a mențiunii de calitate ‚produs montan’.  

13. a. Documente financiare pentru încadrarea în categoria IMM (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 

30 și 40 -, precedente anului depunerii proiectului, înregistrate la Administraţia Financiară) (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare)  
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SAU  

       b. Declarația pe proprie răspundere privind statutul de IMM depusă NUMAI de grupurile de producători nou-create (care nu au depus 

niciun bilanţ până la momentul depunerii Cererii de finanțare) (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare),  

14. Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabil la încheierea Contractului de finanțare (obligatoriu la contractare),  

15. Cazierul judiciar al solicitantului (fără înscrieri privind sanctiuni economico-financiare în original), valabil la încheierea Contractului de 

finanțare (obligatoriu la contractare),  

16. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii Cererii de 

finanțare (la depunerea Cererii de finanțare, după caz).  

 

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 M7/3A, 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 solicitantul a mai depus Cererea de Finanțare în cadrul sesiunii de depunere aflată în desfășurare. Nu se acceptă redepunerea Cererii de 

Finanțare în cadrul sesiunii de depunere lansate de GAL decât în cazul în care Cererea de de Finanțare a fost respinsă pe  criterii 

administrative (lipsă documente, documente incomplete, etc.); 
 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.  

 

 

 

 

http://www.galsuceavasudest.ro/
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Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

 Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL Suceava Sud-Est 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre 

categoriile enumerate mai jos (art. 27 (1) R 1305/2013): 

1. adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;  

2. introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en 

gros;  

3.  stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; și  

4. alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de 

comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.  

 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de 

Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele. Se acceptă finanțarea altor specii care nu sunt cuprinse 

în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut certificat care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă 

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

 

            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.  
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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. 
Criteriul de selecție 

Punctaj 

Max. 100 p 

CS1 Principiul cooperării (grupurile de producători care fac parte dintr-un 

Grup Operaţional în cadrul PEI – Parteneriatul European pentru 

inovare) 

Max.  10 p 

1.1 Grupul de producători face parte dint-un parteneriat 

constituit în vederea înfiinţării unui grup operaţional PEI sau dintr-un 

grup operaţional, la momentul depunerii Cererii de Finanţare, care 

implementează un proiect de dezvoltare – inovare pe Submăsura 16.1 

10 p 

CS2 Principiul reprezentativităţii grupurilor (numărul de mebri) Max.  30 p 

2.1  Grupul de producători are în componenţă :  

a) mai mult 7 membri 30 p 
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b) 5- 7membri 25 p 

c) 2-4 membri 20 p 

CS3 Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează şi 

comercializează produse HNV sau produse care participă la scheme de 

calitate naţionale şi europene etc.) 

Max. 30 p 

3.1.  Grupul de producători îşi propune prin Planul de afaceri că va 

efectua investiţii care deservesc membrii fermieri înscrişi în sistemul de 

certificare în agricultura ecologică 

Punctajul se va acorda dacă cel puţin  un producător agricol, membru al 

grupului, este înscris în sistemul ecologic  şi Grupul îşi propune prin Planul 

de afaceri investiţii/operaţiuni/acţiuni în agricultura ecologică. Se aplică 

atât sectorului vegetal, cât şi sectorului zootehnic. 

20 p 

 

3.2.  Grupul de producători care se angajează prin Planul de afaceri că 

va comercializa produse agricole : 

 

a) care participă la o schemă de calitate/sunt certificate 

în urma unei scheme de calitate 

10 p 

b) care provin din exploataţii situate în zone HNV 

Punctajul se acordă grupurilor de producători care au în componenţă cel 

puţin un membru care obţine şi comercializează prin intermediul grupului 

cel puţin un produs din areale HNV. Membrul/membrii deţine/deţin 

exploataţie/ii agricole situate în areale HNV (se regăsesc în lista UAT-urilor 

eligibile pentru pachetele 1 şi 2 aferente măsurii 10 a PNDR, Anexa 4 a 

ghidului). Comercializarea acestor produse va fi menţionată la secţiunea 

5 p 
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obiective suplimentare din Planul de afaceri. În cazul criteriului 3.2, 

subcriteriile  a), b) şi c) nu se cumulează. Dacă un grup îndeplineşte două 

sau toate trei subcriteriile, se va acorda punctajul superior aferent 

subcriteriului îndeplinit. 

CS4 Principiul asocierii exploataţiilor de mici dimensiuni Max.  20p 

4.1. Exploataţiile membrilor/majorităţii membrilor grupului de 

producători au dimensiuni cuprinse între : 

 

a) 1.000 -   11.999 euro SO 20 p 

b) 12.000 – 50.000 euro SO 15 p 

CS5 

 

Principiul prioritizării la finanțare a proiectelor grupurilor de 

producători din sectorul agricol în cadrul cărora se identifică 

beneficiari ai finanțării prin măsura M4.1C - Sprijinirea dezvoltării 

resursei umane în sectorul agricol 

Max. 10 p 

La acest criteriu se va acorda punctaj doar pentru proiectele ai căror 

beneficiari au primit finanțare prin măsura 4/1C 
10 p 

TOTAL 100 p 

 

Pentru această măsură punctajul minim este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  
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Departajarea proiectelor 

Pentru acele situații în care mai multe proiecte au obținut același punctaj după evaluarea criteriilor de selecție, departajarea proiectelor 

depuse de solicitanți se realizează în funcţie de numărul de membri, în sensul prioritizării grupurilor de producători mai mari. 

 

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. 

 

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.   

 

 

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


 

                                                             

 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST”                      
Sediul: Str. Principală, nr. 389, Loc.Vadu-Moldovei, județul Suceava                                                                                              
(In sediul Primăriei, Etaj 1)   Site:     www.galsuceavasudest.ro                                                                                                                                                                                   
   E-mail: gal.suceavasudest@gmail.com  
  Tel.:0742.443.910                       

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


