
 

 

 
varianta detaliată 

 
Anexa 1 la Hotararea AGA nr. 36/ 23.07.2018 

 
APEL DE SELECȚIE 

 
Asociația Grupul de Acțiune Locală  Valea Velj (GAL Valea Velj ) anunță public 
lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER. 
 

 
Data lansării apelului: 06 AUGUST 2018 
 
 
Data limită pentru depunerea proiectelor: 16 SEPTEMBRIE 2018, ora 16.00 
 
Punctajul minim – 30  puncte 
 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Locul depunerii: Sediul GAL Valea Velj – sat Gepiu, Comuna Gepiu, nr. 82, Județul Bihor, de 
luni până vineri (intervalul orar 800-1600). 
 
 
Măsura de finanțare deschisă: 
MĂSURII M3/3A  „ Accesul la  schema de calitate privind certificarea 
produselor” 

Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M3/3A) - 01/18 –06.08.2018  
 
 

Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 7.500,00 EURO 
Valoarea sprijinului nerambursabil pe un proiect nu poate depăși 7.500 Euro pe o perioadă 

de maxim 5 ani consecutivi. 

 Sprijinul public este de 1500 de euro/ exploataţie/ an și se acordă ca rambursare a 

costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri. 

Principiul finanţării nerambursabile în cazul prezentei scheme de finanțare este acela al 

acordării unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea la 

schema de calitate respectivă ( certificarea nefiind întreruptă), ca rambursare a costurilor 

eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.  

Vor fi luate în considerare numai dosarele Cererilor de finanțare ale exploatațiilor al căror 

buget anual al "costurilor eligibile" depășește 200 de euro din cheltuielile eligibile. 

 

Rata sprijinului nerambursabil pentru costurile fixe este de 100%. Costurile activităţilor 

de informare şi promovare a produselor care fac obiectul schemelor de calitate beneficiază 

de o rată de sprijin de 70%.  



 

 

 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune 

editabilă): 

Pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare aferentă Măsurii M3/3A, 

prezentată în anexa la Apelul de Selecţie și publicată pe site-ul www.galvaleavelj.ro 

secțiunea http://galvaleavelj.ro/m33a/ .  

 

 

Documentele justificative necesare la depunerea proiectului: 

 

Vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al 
Cererii de finanțare, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de 
selecţie si primirea Notificării de selecție se vor bifa căsuţele corespunzătoare documentelor 
justificative din coloana aferenta.  
 
Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanțare 
(anexate Cererii de Finantare) care vor face parte din dosarul cererii de 
finanțaresunt urmatoarele: 

 
1. Planul de acțiuni (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare); 
 

2. Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea cererii 
de finanțare); 
 

3. Certificat de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 
conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare (obligatoriu la 
depunerea cererii de finanțare); 
 
4. FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ 

ECOLOGICĂ pentru produse ecologice, eliberată de DAJ, însoțită de contractul încheiat 
cu un organism de inspecție și certificare (la depunerea primei cereri de plată); 
 
5. Document justificativ (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 din 
care să rezulte statutul ecologic al produsele obținute, sau, după caz, Certificat 
de conformitate pentru produsele obținute sub schemele europene DOP, IGP, 
STG, DOC, IG// Decizie de acordare a dreptului de utilizarea mențiunii de 

calitate facultative –produs montan (la depunerea primei cereri de plată); 
 
6. DOCUMENT emis de grupul aplicant care a înregistrat denumirea produsului 
obținut sub schema de calitate sau, în cazul produselor ecologice, o 
ADEVERINȚĂ de la DAJ din care să rezulte că solicitantul sprijinului participă 

pentru prima dată la respectiva schemă de calitate (la depunerea primei cereri de 
plată); 

http://www.galvaleavelj.ro/
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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 (la depunerea cererii de finanțare); 
 
8. In cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii 
fermierilor și grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de producători (până la 
depunerea primului dosar de plată): 

a). Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 
conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare; 
b). Statutul grupului de producători (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare); 
c). Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii primului dosar de 
plată; 
 
9. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 
(obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor 
eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, 
pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în 
perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 
 
10. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în 
Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă1 

 
11. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile 
proiectului pentru actiuni de informare si promovare (cv-uri, diplome, certificate, referințe, 
atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 
 
12. 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 etc.).*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. 

13. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de 
Direcția Generală a Finanțelor Publice  

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, 
pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de 
lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care 
solicitantul este proprietar asupra imobilelor).  

                                                           
1 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul 
proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de 
participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de 
activitate etc.). 



 

 

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii 
fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

14. Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin 
deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 
restituire. 
 
15. Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost 
acordată. 
 
16. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 
rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 
- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de 
vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din 
punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care 
îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. 
 
17. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să 
rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment, iar activitatea 
pentru care solicita finantare este autorizata conform art. 15  din L359/2004. 
 
18. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, 
mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus). 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 

21. Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere ca nu a mai solicitat suma fixa prin schema 
de calitate 
 

22. Anexa 5 – 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 (la depunerea cererii de finanțare) 
 

23. Anexa 6  – Declaratie de raportare catre GAL 
 



 

 

24. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe 
care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii cererii de finantare (la 
depunerea cererii de finanțare, după caz): 

 Declarația pe suprafaţă de la APIA din perioada de depunere stabilită conform 
legislației naționale din anul depunerii Cererii de finanțare sau din anul anterior (în 
cazul în care solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea unică de plată pentru 
campania anului în curs) - (dupa caz). 

 EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile 
înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut (dupa 
caz). IMPORTANT !  

Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la 
data depunerii acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 
 
Atenţie!  
Evaluarea Cererii de Finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al 
verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor 
referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile 
abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.). 

 

ATENŢIE! 

 Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare 
 
 

Cerințe de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 
formularului „Fişă de verificare a conformităţii pentru Masura 3/3A”.  
Verificarea conformităţii se efectuează in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 
depunerea Cererii de finanţare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și 
acestea sunt solicitate de expertul GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a 
conformității va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la data inregistrarii proiectului. 
Detaliile referitoare la realizarea conformității proiectului, inclusiv metodolgia de verificare 
a conformității, sunt disponibile în anexa 7 – Fişa de verificare a conformităţii proiectului 
pentru Masura 3/3A și în anexa 10 – Manualul de procedură și evaluare generală pentru 
Masura 3/3A. 

 
 

Cerințe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 
 

Conditii de eligibilitate specifice fisei masurii 3/3A: 
 
 EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor 

eligibili ai masurii (fermieri sau grupuri de fermieri); 
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii 
de solicitanți. 
 

 EG2 - Solicitantul sa faca dovada ca nu a mai solicitat suma fixa prin 
schema de calitate; 



 

 

Se va verifica Declaratia pe proprie raspundere (Anexa 4) din care sa rezulte ca 
solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile prin schema de calitate. 
 

 EG3 - Solicitantul sa faca dovada ca realizeaza la nivelul exploatatiei 
agricole produsul pentru care solicita certificare prin schema de calitate; 
Se va verifica cererea de finantare, planul de actiune si documentele de proprietate 
asupra terenurilor/animalelor. 
 

 EG4 - Solicitantul isi va lua angajamentul ca produsul certificat va fi 
valorificat printr-un  lant agro-alimentar  scurt. 
Lanțurile scurte agroalimentare înseamnă vânzarea de la un fermier la un 
consumator prin implicarea a maxim unui intermediari. Se verifica daca prin 
obiectivele proiectului se creeaza un lant scurt care cuprinde: 
depozitare/conditionare – procesare – comercializare directa sau prin maxim un 
intermediar (comerciant). 
 

 EG5 - Solicitantul trebuie sa demonstreze ca realizeaza produsul pe care 
doreste sa il certifice  în cadrul unei exploatatii care are  punctul de 
lucru pe teritoriul GAL. 

 Se verifica  daca din documentele de proprietate asupra terenurilor rezulta ca 
exploatatia  este situata in teritoriul GAL Valea Velj. 
 
Nu sunt eligibile la finanțare în cadrul măsurii următoarele categorii de 
solicitanți/beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020: 
 
 solicitanții/beneficiarii care au participat  în cadrul aceleiași sesiuni sau în sesiuni diferite 

la aceeași schemă de calitate (același produs agricol sau alimentar) la momentul 
depunerii Cererii de finanțare; 

 
 Solicitantii care au aplicat pe Măsura 11 prevăzută în PNDR 2014-2020, inclusiv perioada 

de conversie, pentru costurile prevăzute la art. 29 ”Agricultura ecologică” din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013. 

 
 solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru 

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care nu achită integral datoria faţă de AFIR, 
inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de finanțare. 

Atentie! 

Solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru 
Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, pot depune proiecte aferente măsurii 3/3A cu 
condiția achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 
întârziere până la semnarea Contractelor de finanțare. 
 
La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de eligibilitate 
aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si prevederile din 
HG 226/2015. 
 
2. Conditii de eligibilitate generale: 
 



 

 

 Solicitantul este un fermier activ (sau un 
grup de fermieri) care deține o exploatație 
agricolă sau solicitantul este un grup de 
producători (în cazul în care proiectul 
vizează activități de informare și promovare) 

 
 Solicitantul nu a mai participat la o schemă 

de calitate, stabilită pe baza legislației 
naționale/ europeane în vigoare sau  la o 
schemă voluntară care respectă cerințele 
UE. 

 
 Solicitantul se angajează să respecte 

specificațiile schemei de calitate și toate 
cerințele în vigoare referitoare la schemă. 

 
 Solicitantul aplică pentru o schemă 

certificată în conformitate cu legislația 
națională/ europeană în vigoare. 

 
 Activitățile de informare și promovare 

propuse vizează produse care fac obiectul 
unei scheme de calitate care beneficiază de 
sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013. 

 
 Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de 

finanțare un program de promovare adecvat. 
 

Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului 
dumneavoastră este necesar să prezentaţi în Planul de acțiuni toate informaţiile 
concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii. 

Verificarea îndeplinirii condiției de fermier activ se realizează prin prezentarea 

Declaratiei pe suprafata/Extras din registrul expoatatiei prin care solicitantul demonstreaza 

ca este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA. 

 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Selecţia proiectelor în cadrul GAL Valea Velj, va fi realizată de către Comitetul de Selecţie, iar 
analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de Soluționare a 
Contestațiilor. 
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea 
de finanțare, a documentelor atașate acesteia și a anexelor la ghid solicitantului aferent 
Măsurii 3/3A. 
Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de 
verificare a criteriilor de selecție. 
Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 
„Regulamentului de organizare ăi funcționare a comisiei de soluționare a contestațiilor” 



 

 

respectiv „Regulamentului de organizare ăi funcționare a comitatului de selecție ” al 
Asociației GAL Valea Velj,  afişat pe site-ul www.galvaleavelj.ro  şi la sediul GAL. 
Procedura de evaluare şi selecţie este detaliatã în secţiune distinctã în Ghidul Solicitantului 
pentru măsura M3/3A;. 
 
 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea 

unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, pe 

care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 

Verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe baza 
formularului anexa 9– Fişa de verificare a criteriilor de selectie pentru Masura M 3/3A, iar 
metodologia de verificare se realizează pe baza anexei 10 – Manualul de procedură și 
evaluare generală pentru Masura 3/3A, disponibile pe site-ul www.galvaleavelj.ro secțiunea 
http://galvaleavelj.ro/m33a/ .  
 
Pentru această măsură M3/3A pragul minim este de 30 de puncte și reprezintă pragul 
sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  
 
Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sau AFIR sub pragul minim, vor fi 
declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții vor putea 
redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii de depunere. 
 
 
 Criterii de selecție  

 

 

Nr. 
Crt 

Criterii de selecție M3/3A Punctaj GAL 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acorda punctaj daca produsul certificat este obtinut printr-o abordare integrata  – 
max. 70 puncte 

1.1.Proiecte care promovează produse ecologice 

   Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea 
de produse ecologice conform prevederilor OUG 34/2000privind 
produsele agroalimentare ecologice cu completările și 
modificările ulterioare, produse care se vor regăsi în categoria 
produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform 
previziunilor economice din cadrul Planului de actiuni. 

Cel puțin un produs obținut în urma procesării pe linia 
tehnologică deținută/propusă trebuie să fie ecologic. 

 

40  puncte 

1.2.Proiecte care promovează investiții destinate produselor care 
participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și 

30 puncte 
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alimentare recunoscute la nivel european: 

Pentru produsele alimentare care au obținut recunoașterea la 

nivel european, proiectele vor fi punctate în urma verificării în 

bazele de date ale Comisiei Europene DOOR,.                                                                

Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la 

nivel european, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți 

care  vizează obținerea produselor alimentare în conformitate cu 

documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor 

geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate 

(DOP) pentru produsele alimentare altele decât vinurile de 

calitate, a indicațiilor geografice (IG) și a denumirilor de origine 

controlată (DOC) pentru vinurile de calitate, cu respectarea 

prevederilor legislației europene și naționaleîn vigoare privind 

sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare. 

În plus, solicitanții respectă mențiunile din caietul de sarcini 

pentru sistemul de calitate vizat, iar produsul este înregistrat în 

Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național 

(RSCPN) – produse alimentare altele decât vinul, și Registrul Unic 

DOC-IG – vinuri de calitate iar documentația este transmisă la 

Comisia Europeană pentru înregistrare în vederea obținerii 

protecției europene.  

Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare care 

sunt în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european 

pentru înregistrarea denumirii de specialitate tradițională 

garantată (STG), vor fi punctate în condițiile respectării 

mențiunilor din caietul de sarcini depus în vederea recunoașterii, 

a înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității 

Protejate Național (RSCPN)  și a transmiterii documentației în 

vederea obținerii înregistrării și a protecției la nivel european. 

Proiectele care vizează obținerea produselor alimentare care 

utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan” vor 

fi punctate în condițiile respectării prevederilor Ordinului nr. 52 

din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a 

conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea 

acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative 

"produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene 

şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul 

de utilizare a respectivei menţiuni.  

Pentru produsele care dețin deja mențiunea de calitate 

facultativă ”produs montan”, se vor puncta proiectele depuse de 

solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare care se 



 

 

 

 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel: 

1) Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la schemele de 

calitate, la pietele locale si la  circuitele de aprovizionare scurte  

2) Regula „Primul venit, primul servit”. Se va lua in considerare data, ora si minutul la care a 

fost inregistrat proiectul la GAL Valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în 

ordine crescătoare; 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: 

Evaluarea proiectelor va respecta Procedura de evaluare și selecție publicată pe site-ul GAL 

Valea Velj www.galvaleavelj.ro în care este descris procesul de evaluare în vederea selecției 

regăsesc în Registrul național al produselor montane publicat pe 

site-ul ww.madr.ro.  

Proiectele care vizează obținerea produselor în curs de 

recunoaștere a dreptului de utilizare a mențiunii facultative de 

”produs montan” vor fi punctate în condițiile respectării caietului 

de sarcini depus în vederea recunoașterii, a prezentării dovezii de 

depunere a acestuia la Direcția Agricolă Județeană și a 

angajamentului că se va obține această mențiune de calitate 

până la ultima plată. 

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să dețină 
mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, iar acesta 
trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după 
finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul 
Planului de actiuni. 

 

Documente verificate: 

- Cererea de finantare; Planul de actiuni; Legislatia incidenta. 

2. 

 

 

 

 

Se acorda punctaj daca produsul certificat va fi valorificat in cadrul unui lant scurt 
agro-alimentar prin forme asociative de producatori agricoli– 30 puncte 

Se verifica daca prin obiectivele proiectului se creeaza un lant 
scurt care cuprinde: depozitare/conditionare – procesare – 
comercializare directa sau prin maxim un intermediar 
(comerciant) 

30  puncte daca DA, 0 daca NU 

 

Documente verificate: 

- Cererea de finantare; Planul de actiuni. 

TOTAL 100  



 

 

proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor, în conformitate cu 

prevederile art. 34 alin. (3) lit.(b) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013. 

La nivelul GAL va funcționa un Comitet de Selecție a proiectelor și o Comisie de Soluționare 

a Contestațiilor a căror componență este stabilită prin SDL și aprobată de la GAL Valea Velj 

 Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL vor respecta principiul de 

verificare “ 4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care 

completează şi un angajat care verifică. Toate fişele de verificare vor fi semnate numai de 

către angajaţii GAL, chiar dacă pentru efectuarea verificărilor aceştia au beneficiat de 

consultanţă sau suport tehnic extern.  

 

– Verificarea conformităţii se efectuează in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 

depunerea Cererii de finanţare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și 

acestea sunt solicitate de expertul GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a 

conformității va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la data inregistrarii proiectului. 

– Termenul de verificare a eligibilităţii şi selecţiei este de maximum 90 de zile pentru 

evaluare şi completarea Fișelor de verificare. 

– Pentru solicitarea de informații suplimentare care necesită clarificări pentru 

verificarea eligibilității solicitantul trebuie să trimită prin poştă informaţiile cerute în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data primirii fişei sau să le predea experţilor tehnici (evaluatori). 

 

După finalizarea verificării administrative, a criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de 

selecție, se va întocmi și aproba Raportul de evaluare care va include: proiectele  eligibile, 

proiectele  neeligibile,  proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim si proiectele retrase, 

după caz. Pentru fiecare Cerere de Finanțare declarată eligibilă, se va menționa și punctajul 

aferent proiectului evaluat. 

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

www.galvaleavelj.ro , în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecţie, 

GAL Valea Velj, va notifica solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie. 

 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ  VALEA VELJ (GAL VALEA VELJ )  

Clopot Aura, Manager GAL Valea Velj, tel. 0737 654 042 

email: gal.valeavelj@yahoo.ro , www.galvaleavelj.ro . 

 

Lista documentelor și formularelor disponibile pe site-ul GAL 

www.galvaleavelj.ro: 

 Anexa 1  – Cererea de finantare  

 Anexa 2  – Planul de actiuni 

 Anexa 3 – Fisa masurii 3/3A 

 Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere ca nu a mai solicitat suma fixa prin 
schema de calitate 

http://www.galvaleavelj.ro/
mailto:gal.valeavelj@yahoo.ro
http://www.galvaleavelj.ro/
http://www.galvaleavelj.ro/


 

 

 Anexa 5 – 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 
(la depunerea cererii de finanțare) 

 Anexa 6  – Declaratie de raportare catre GAL  

 Anexa 7 – Fișa de verificare a conformității M3/3A 

 Anexa 8 – Fișa de evaluare generala a proiectului M3/3A 

 Anexa 9 – Fișa de verificare a criteriilor de selecție M3/3A 

 Anexa 10 – Manual de procedură și evaluare generala M3/3A 
 

Referitor la Lista actelor normative specifice Măsurii 3/3A, cele din Anexa 3 – Fișa Măsurii, 
se completeaza cu Lista actelor normative disponibile pe site‐ul AFIR - Actele normative utile 
(Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR) 
 

 
 


