
 

APEL DE SELECȚIE 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte 2/M19/3A/1 – 2/18-03.08.2018 

Data publicării:    05.06.2018 

Grupul de Acțiune Locală “Țara Oltului” anunță lansarea celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte 

pentru Măsura M19/3A/1 - Promovare forme asociative 

I. Data lansării apelului de selecție:    05/06/2018 

 

II. Data limită de depunere a proiectelor:  03/08/2018 

 

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la 

sediul Grupului de Acțiune Locală “Țara Oltului” din comuna Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 

557190, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00 

 

IV. Beneficiarii eligibili:  

Beneficiari direcți: 

 ONG-uri, înființate conform “ Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații” care au desfășurat sau desfășoară activități de facilitare comunitară în domeniul 

vizat de măsură; 

 Comunele și asociațiile acestora definite conform legislației în vigoare 

 GAL TO (doar în situația în niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri 

de evitare a conflictului de interese); 

 Beneficiarii direcți își asumă crearea prin intermediul acestui proiect înființarea unei 

structuri asociative de tip: 

 Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e) cu modificările și 

completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L., iar investițiile realizate să deservească 

interesele propriilor membri;  

 Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările 

ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.;  

 Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și 

completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor 

membri) de pe teritoriul G.A.L.; 

 Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, şi în 

a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos: PFA/II/IF;  

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici;  

 Organizații neguvernamentale;  

 Liderul de proiect trebuie sa fie o entitate cu personalitate juridică, care nu este obligatoriu 

sa fie înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL TO; 

Atenție! 

Sprijinul în cadrul acestei măsuri este acordat pentru a promova formele asociative iar  solicitantul 

este un parteneriat constituit din cel puțin două entități din categoria beneficiarilor direcți eligibili. 



 

 

Atenție! 

În cazul parteneriatelor, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, 

Liderul de proiect trebuie să fie o entitate cu personalitate juridică, care nu este obligatoriu să fie 

înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL TO. 

Beneficiati indirecți (grupul țintă): 

 Fermieri persoane fizice de pe teritoriul GAL TO, înregistrați în registrul agricol al primăriilor 

comunei de reședință; 

 Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale(înființate în baza 

O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.; 

V. Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări: 

 Contribuția publică alocată celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M19/3A/1: 

24.218,00 Euro. 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 24.218,00 

Euro; 

 

VI. Intensitatea sprijinului va fi de: 

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului):  

 Valoarea maximă a sprijinului este de 24.128,00 de euro/proiect. 

 Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.  

Activitățile eligibile și bugetarea cheltuielilor aferente prevăzute în cadrul unui proiect, trebuie să 

respecte următoarea încadrare: 

 Buget faza 1 (animare, dezvoltare plan de afaceri) – maxim 5.000 Euro 

 Buget faza 2 (înregistrare, asigurarea viabilității, autosustenabilitate) – maxim 10.000 Euro 

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.  

 

Tipul de sprijin: 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

Atenție! În situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale afectează eligibilitatea 

proiectului sau condițiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, recuperarea 

sprijinului financiar se realizează integral. 

 

Atenție! În cazul proiectelor de servicii nu se acordă plăți în avans. 

 

VII. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să‐l folosescă solicitanții (versiune editabilă) se 

găsește pe site-ul  http://taraoltului.ro/. La aceeași adresă se găsesc toate formularele care 

însoțesc Cererea de finanțare.  

http://taraoltului.ro/


 

Modificarea formularului standard al Cererii de Finanțare (eliminarea, modificarea secțiunilor, 

necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanțare pe 

motiv de neconformitate administrativă. 

 

VIII. 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 Țara Oltului pentru măsura respective sunt următoarele:   

- CEREREA DE FINANȚARE 

Documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare în cadrul  Măsurii  M19/3A/1 – ”Promovare 

forme asociative” din SDL GAL Țara Oltului (numerotate conform Cererii de finantare investitii):  

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL TO pot fi consultate și descărcate direct de pe 

pagina de internet a GAL TO www.taraoltului.ro sau pot fi solicitate de la sediul GAL. 

-  

Documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare în cadrul  Măsurii  M19/3A/1 – 

”Promovare forme asociative” din SDL GAL Țara Oltului (numerotate conform Cererii de finantare 

investitii), pentru proiectele de INVESTITII: 

 

1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU  

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI  

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL/ DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE 
DEȚINUT ÎN PROPRIETATE  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri 
se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, 
aferent submăsurii respective, de către fermierul/fermierii membrii ai acordului de cooperare ce vor 
beneficia de investiție, acolo unde este cazul.  

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

SUNT/ VOR FI REALIZATE INVESTIȚIILE  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri 
se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, 
aferent submăsurii respective, de către fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii 
ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.  

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE 
LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru investiţiile care vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi 
sau modernizări ale acestora  

Atenție! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru 
un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a 
creditului.  

6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd 
construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele 
mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.  

http://www.taraoltului.ro/


 

10. AUTORIZAȚIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu 
cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare, pentru unitățile care se se autorizează/avizează 
conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după caz.  

11.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI conform 
legislaţiei în vigoare  

11.2 STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și 
completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și 
completările ulterioare și grupuri de producători înființate conform Ordonanței 37/ 2005 privind 
recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare).  

11.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare. În acest caz, dacă în 
timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va 
solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină. 

12.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE  

(materii prime şi produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor 
OUG 34 /2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare 
(pentru modernizări).  

12.2 (pentru investiții noi):  

a) FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ȘI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ  

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE  

13. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul 
alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute 
sau în curs de recunoaștere la nivel european.  

14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL  

emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale  

15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBȚINUT CONFORM UNEI REȚETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI - Emis 
de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute 
conform rețetelor consacrate românești. (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs 
existent).  

16. DOCUMENT DIN CARE SA REIASA ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A MENȚIUNII PRODUS 
MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ. 

 

IMPORTANT !  

Documentele justificative anexate Cererii de Finanțare trebuie să fie valabile la data depunerii 
acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

 

Documentele obligatorii în vederea contractării fondurilor nerambursabile de către beneficiarii  

Măsurii  M19/3A/1 – ”Promovare forme asociative” din SDL GAL Țara Oltului: 

 



 

7.1 DOCUMENT DE LA BANCĂ/ TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului 
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se 
derulează operațiunile cu AFIR);  

8.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ale liderului de proiect şi 
sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul 

8.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL LIDERULUI DE PROIECT. Extrasul 
cazierului judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/ 2004 
privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

9.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEȚEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare 
dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.taraoltului.ro, după caz.  

9.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEȚEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre 

AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.taraoltului.ro, după caz. 

17 DOCUMENT EMIS DE ANPM 

Documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare în cadrul  Măsurii  M19/3A/1 – 

”Promovare forme asociative” din SDL GAL Țara Oltului (numerotate conform Cererii de finantare 

investitii), pentru proiectele de SERVICII: 

1. 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. 

2. Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare pentru proiectele de 

servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 

nerambursabilă  

3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cv-

uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în 

vigoare etc.) 

4. 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.). 

5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția 

Generală a Finanțelor Publice  

6. 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). 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). 



 

7. Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de 

TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 

8. Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

9. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului 

în care se derulează operațiunile cu AFIR). 

10. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 

rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

11. Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar*:  

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) 

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; 

sau 

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 existenței 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; 

sau 

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; 

sau 

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;  

12. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că 

solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  

13. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

14. Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea 

respectivă privind promovarea moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru 

proiectele prin care se finanțează studii/ monografii). 

15. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, 

perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus)  

16. 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.   

17. Documente care atestă dreptul de proprietate/folosință (contract de 

concesionare/comodat/închiriere/administrație) pentru exploatația agricolă* 

 



 

A. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora sunt precizate în Fișa de verificare a conformității 

proiectului/Metodologia de verificare a conformității, respectiv  în Fișa de evaluare a eligibilității 

proiectului/Meodologia de verificare a eligibilității, anexe la Ghidul solicitantului publicat pe site-ul  

http://taraoltului.ro/ .  

Verificarea cererilor de finanţare se vor face în prima etapă la GAL Țara Oltului, urmând ca proiectele 

selectate de GAL Țara Oltului, în urma unui Raport de Selecţie, să fie depuse de solictant la AFIR. 

Verificarea conformității 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de 

verificare a conformității”. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:  

 dacă este corect completată;  

 dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

 dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente, precum şi valabilitatea acestora 

(dacă este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 

neconform. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare care sunt 

descoperite de experţii verificatori ai GAL Țara Oltului, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot 

fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/ informaţii prezentate explicit în 

documentele anexate Cererii de Finanţare. 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL Țara Oltului după evaluarea conformităţii pentru a fi 

înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau, în caz contrar, i se explică cauzele 

neconformităţii. 

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnatură fişa de verificare a conformităţii. În 

cazul în care solictantul nu doreşte să semneze de luare la cunoştinţă, expertul va consemna acest fapt 

pe fişa de verificare a conformităţii prin menţiuniea “Solicitantul refuză să semneze”. 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unei sesiuni 

de primirea a proiectelor. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de 

Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de 

investiţii. 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

 Cererea de Finanţare este declarată neconformă; 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

http://taraoltului.ro/


 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată neconformă doua exemplare al Cererilor de finanțare 

(originalul şi o copie) vor fi restituite solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 

2 exemplare, semnat de ambele părți.  

Cererile de Finanţare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți 

în cadrul aceluiaşi  Apel de Selecţie daca mai este deschis sau în cadrul următorului Apel de selecție 

lansat de GAL TO pentru aceeași măsură. 

 

Verificarea eligibilității 

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL TO pot fi consultate și descărcate direct de pe 

pagina de internet a GAL TO www.taraoltului.ro sau pot fi solicitate de la sediul GAL. 

1. Verificarea eligibilităţii solicitantului  

 

1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și 
pentru FEADR? 

2 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, 
secțiunea (F) din CF? 

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

EG2 - Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare 
cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea. 

EG3 - Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 
studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare. 

EG4 - Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de marketing 
adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare 
propuse. 

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

EG6- Proiectul de cooperare propus se desfășoară pe o perioadă de maximum șapte ani 

EG7 - Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 
aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din fișa 
măsurii. 

EG8 - Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile 
administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare  STP și 
activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii). 

EG9 - Partenerii care sunt GP/Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile 
administrativ – teritoriale din Anexa aferentă  Cadrului Național de Implementare a STP și activează 
în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii). 
EG10 Investiţia în active corporale se poate realiza doar pe teritoriul GAL Tara Oltului 

EG11- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură 
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EG12 - Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare 

EG13 - Implementarea proiectului trebuie să se finalizeze în maxim 3 ani de la data deciziei de 
finanţare 

EG14- Parteneriatul trebuie să faciliteze înfiinţarea a cel puţin unui grup de producători/unei 
cooperative agricole/ Societate agricolă/  Societate  cooperativă  agricolă  definite  conform 
legislaţiei în vigoare 

EG15  -  Solicitantul demonstrează experienţa relevantă în raport cu activitatea prevăzută 
prin proiect 

EG 16 - Solicitantul este persoană juridică constituită în conformitate cu legislația în vigoare 
în România; are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; dispune 
de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile corespunzătoare tematicilor 
prevăzute; dispune de capacitate tehnică și financiară necesară derulării activităților; nu 
este în stare de faliment ori lichidare; şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, 
taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat 
 

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 

 verificarea eligibilităţii solicitantului;  

  verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;  

  verificarea planului de marketing/studiului și a tuturor documentelor anexate, inclusiv a 

Acordului de cooperare; 

 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 

1. în cazul în care documentul tehnic (Planul de marketing/studiul/proiectul tehnic) conţine informaţii 

insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în 

interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare.  

2.  în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente 

într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective.  

3.  în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există 

diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută corect.  

4.  pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără 

înlocuirea documentelor obligatorii prezentate la depunerea Cererii de Finanțare. Informațiile 

nesolicitate transmise prin E3.4 de solicitanți nu vor fi luate în considerare.  

5.  dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, expertul 

va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin documentul E3.4, cu rugămintea de a transmite 

bugetul rectificat conform solicitării expertului evaluator. În cazul unui refuz al solicitantului de a 

corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul având opțiunea de a contesta 

bugetul numai după notificare în urma aprobării Raportului de Selectie;  



 

6. în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se 

constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare) sau omiterea 

semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul 

constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale.  

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată eligibilă. 

 Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă; 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă doua exemplare al Cererilor de finanțare 

(originalul şi o copie) vor fi restituite solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 

2 exemplare, semnat de ambele părți.   

Cererile de Finanţare declarate neeligibilă pot fi corectate/completate și redepuse de către în cadrul 

următorului Apel de selecție lansat de GAL TO pentru aceeași măsură. 

Al treilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la GAL TO, pentru 

eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații 

etc.).  

Atenție!  
În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către 
GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt 
solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația în 
care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de către AFIR și 
rămâne în acest fel o sumă disponibilă, Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ  TARA OLTULUI, 
com.Porumbacu de Jos nr 256, Județul Sibiu Tel: 0744-795965, Fax: 0269-522201, Email: 
tara_oltului@yahoo.com, www.taraoltului.ro, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant 
declarat eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi 
o listă cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a punctajului şi cu 
respectarea criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanţate pe baza ierarhizării 
acestora, în limita fondurilor disponibile. În această situație, GAL va emite un raport de selecție 
suplimentar aferent aceleiași sesiuni, în care se va menționa sursa de finanțare (fonduri 
disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate 
la finalizare contractelor, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate 
prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile și selectat de 
către GAL, sume rezultate din realocări financiare) și se vor evidenția proiectele selectate 
ulterior. Emiterea Raportului de Selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor 
impuse în cazul Raportului de Selecție (avizare și publicitate).  
 

B. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Țara Oltului; 

Selecția proiectelor  se va face conform procedurii descrise în Strategia de dezvoltare locală a GAL Țara 

Oltului aprobată, CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL și 

anume: 

 

Grupul de Acțiune Locală va primi proiectele de la solicitanți şi va efectua evaluarea şi selecția 

acestora dupa care va întocmi rapoartele de selecție. Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată 

de către un Comitet de Selecție format din minimum 7 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare 
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membru al comitetului de selecție s-a stabilit un membru supleant. La selecția proiectelor, se va 

aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, în momentul selecției vor fi 

prezenți cel puțin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat 

şi societate civilă. 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de 

selecție, persoana  în cauză nu va avea drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv. Criteriile generale de evaluare pentru selecție vor tine cont de criteriile specifice masurilor 

din PNDR si de prioritatile din Planul Local de Dezvoltare. La fiecare şedinta se va alege un preşedinte 

de şedință şi se va nominaliza un secretar care va intocmi procesul verbal. 

Etapele şi termenele obligatorii ale procedurii de evaluare şi selecţie sunt următoarele: 

- Pentru fiecare an calendaristic, Consiliul Director supune spre aprobarea Adunării Generale – GAL 

Țara Oltului numărul maxim de sesiuni de depunere a proiectelor pentru fiecare submăsură în parte.  

- Înainte de lansarea unei sesiuni de depunere a proiectelor, CD înaintează Preşedintelui GAL o notă de 

aprobare a lansării sesiunii de depunere, care stabileşte perioada de desfăşurare a sesiunii de 

depunere, alocarea publică disponibilă, precum şi modalitatea de informare a potențialilor beneficiari 

cu privire la lansarea sesiunii. 

- După aprobarea Preşedintelui, CD comunică Compartimentului tehnic nota de lansare a sesiunii de 

depunere a proiectelor în vederea publicării anunțului de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor. 

- Perioada de desfăşurare a sesiunii de depunere a proiectelor poate fi prelungită la solicitarea 

conducerii GAL sau a potențialilor beneficiari. 

- O sesiune de depunere a proiectelor poate fi amânată sau după caz, anulată, doar înainte de data 

stabilită pentru lansarea acesteia, la propunerea motivată a AG sau CD, precum şi la solicitarea 

motivată a conducerii GAL. În acest sens, CD întocmeşte o notă justificativă pe care o supune aprobării 

Preşedintelui GAL. 

- Dacă pe parcursul derulării procesului de selectie apar modificări procedurale la nivel național (ex: 

categorii de beneficiari, criterii de selecție, intensitatea sprijinului, documente justificative, etc.) 

acestea vor fi incluse imediat în cadrul procedurilor proprii dacă nu afectează în sens negativ 

drepturile beneficiarilor şi nu se depăşesc alocările financiare totale pe măsuri. În cazul modificărilor 

restrictive, acestea se vor putea aplica doar începând cu sesiunea următoare. 

Conform prevederilor similare din PNDR, o modificare a PDL poate fi aplicată de la momentul inițierii 

ei, cu obligativitatea aprobării sale ulterioare de către AM-PNDR. 

- Publicarea în presa locală, pe pagina de internet a GAL “Țara Oltului” şi la avizierul fiecărei primării 

din teritoriul acoperit de GAL “Țara Oltulu” a anunțului de lansare a procedurii de selecție a 

propunerilor de proiecte, cu trimitere la descărcarea detaliilor de pe un site şi adresă e-mail de 

contact, cu cel puțin 30 zile lucrătoare înainte de termenul fixat pentru deschiderea sesiunii de 

depunere a proiectelor. 

- Termenul de evaluare a proiectelor este, după caz, de maxim 20 de zile lucrătoare pentru evaluarea 

lunară, respectiv 50 de zile lucrătoare pentru cea trimestrială, de la sfârşitul lunii/ trimestrului 

respectiv. Termenul se poate prelungi cu 10 zile lucrătoare dacă sunt în evaluare proiecte pe două sau 

mai multe submăsuri. 

Cel puțin 51 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul 

de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă. 

Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecției proiectelor se va realiza de catre Comisia 

de Soluționare a Contestațiilor intr-un termen de 10 zile lucrătoare pentru contestațiile aferente 



 

raportului de selecție lunar, respectiv 20 de zile lucrătoare pentru contestațiile aferente 

raportului de selecție trimestrial, şi poate fi prelungit cu încă maxim 10 zile lucrătoare. Aceste 

termene pot fi modificate/prelungite de către GAL daca este necesar si exista justificare. 

Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea 

activităților de control şi monitorizare, la aceste selecții va lua parte şi un reprezentant al AM Sibiu. 

Comitetul de selectare a proiectelor este format din 7 membri de drept şi 7 membri supleanți 

parteneri publici şi privați. Tabel cu Componența Comitetului de Selecție a proiectelor din GAL Țara 

Oltului este următoarea : 

PARTENERI PUBLICI 28,57 % 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

COMUNA PORUMBACU DE JOS Membru Administrație publică locală - Rural 

Comuna CÂRTIȘOARA Membru Administrație publică locală - Rural 

Comuna TURNU-ROȘU Membru Supleant Administrație publică locală - Rural 

COMUNA ARPAȘU DE JOS Membru Supleant Administrație publică locală - Rural 

PARTENERI PRIVAŢI 42,86% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

S.C. VLADILI SRL Membru Societate Comercială - Rural 

SC Agro Service & Bondi Giani Membru Societate Comercială - Rural 

I.I. ROUA GEORGIANA ADINA Membru Inteprindere Individuală- Rural 

SC DOINA PROD.SRL Membru Supleant Societate Comercială - Rural 

SC Valencia Trading SRL Membru Supleant Societate Comercială - Rural 

P.F.A LIMBAŞAN DAVID-DANIEL Membru Supleant Persoana Fizica Autorizată- Rural 

Societate Civila 28,57 % 

Partener Functia în CS Tip /Observaţii 

Societatea Culturală TURNU ROŞU Membru Societate Civila - Rural 

Asociatia RACOVIȚA -CARQUEFOU Membru Societate Civila - Rural 

Asociația de la Poalele Negoiului Membru Supleant Societate Civilă - Rural 

Asociația Cultural-Istorică „PLAI 

LOVIŞTEAN” 

Membru Supleant Societate Civilă - Rural 

Persoane fizice relevante (maxim 5 %) 

Partener Funcţia in CS Tip /Observaţii 

- - - 

 



 

C. 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.  

Crietriile de selectie in urma carora va fi punctat solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a 

acestora sunt precizate în Fișa de verificare a criteriilor de selectie/Metodologia de verificare a 

criteriilor de selectie, anexe la Ghidul solicitantului publicat pe site-ul  http://taraoltului.ro/ .  

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL TO pot fi consultate și descărcate direct de pe 

pagina de internet a GAL TO www.taraoltului.ro sau pot fi solicitate de la sediul GAL. 

Punctajul minim este de 20 puncte. 

Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecție aplicabile pentru Măsura M19/3A/1 – 

”Promovare forme asociative” 

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj 

CS1. Gradul de acoperire al teritoriului în cadrul acțiunilor, principiul 

reprezentativității cooperării, respectiv numărul de comune vizate pentru 

Grupul Țintă. 

Max 50 p 

1.1Proiectului se adresează Grupul tinta  dintr-o singură comună membră 
GAL TO 
 

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

20 p 

1.2 Proiectului se adresează Grupul tinta  din 2-4 comune membre GAL 
TO 
 

(30 puncte dacă DA, 0 dacă NU 

30 p 

1.1 Proiectului se adresează Grupul tinta  din toate comunele membre GAL 
TO 

(50 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

50 p 

 Documente: memoriu justificativ 

 

 

CS2. Proiecte care conduc la realizarea unui lanț alimentar scurt/piață locală 

Dezvoltare lanț scurt (abordare de marketing) 

Lanț scurt - configurație a lanțului alimentar care nu implică mai mult de un 
intermediar între producător și consumator; 

Piața locală - este definită ca o rază de comercializare care nu depășește 75 
km de la exploatația de origine a produsului. 

Se va acorda punctaj dacă solicitantul îşi propune să comercializeze 
producţia realizată de forma asociativă prin intermediul unui lanţ scurt sau 
unei pieţe locale. 

Max 50p 
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2.1 Proiectul prevede acțiuni care propun pentru Grupul tinta  integrarea 

pe piața locală. 

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

20 p 

2.2 Proiectul prevede acțiuni care propun pentru Grupul tinta  integrarea 

într-un lanț scurt. 

( 30 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

30 p 

2.3 Proiectul prevede acțiuni care propun pentru Grupul tinta  integrarea 

lanțului scurt cu piață locală. 

(50 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

50 p 

 Documente: planul de acțiune, planul de marketing 

 

 

 TOTAL 100 p 

 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 
 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele 
criterii pentru departajare : 

1.Valoarea nerambursabila totala a proiectului in ordine crescatoare. 

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

publicarea Raportului de Selecție); 

GAL va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; transmiterea se 

realizează cu confirmare de primire sau va fi predată personal - cu semnătură de primire din partea 

reprezentantului legal al potențialului beneficiar. Notificările transmise solicitanților vor conține 

motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor menționa criteriile de 

eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - 

precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. 

 

E. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii se pot obține la sediul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ 

ȚARA OLTULUI - Jud. Sibiu, Com. Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 557190, de luni pana vineri, în 

intervalul orar 09:00 – 14:00.  

 

F.  Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). 

Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care se angajează să 

transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la Contractul (decizia) 

de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte aditionale ale contractului (deciziei) de finanțare cu 

AFIR; Copie la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către mine, în calitate 

de beneficiar al proiectului. De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de 

finanțare, beneficiarul va furniza către GAL orice document sau informaţie în măsură să ajute la 



 

colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe 

teren ale proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 

 

G. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului 

elaborat de GAL Țara Oltului pentru măsura M19/3A/1 - Promovare forme asociative și pot fi 

descărcate de pe pagina de internet a GAL Țara Oltului http://www.taraoltului.ro/; 

 

H. Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). 

Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care se angajează să 

transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la Contractul (decizia) 

de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte aditionale ale contractului (deciziei) de finanțare cu 

AFIR; Copie la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către mine, în calitate 

de beneficiar al proiectului. De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de 

finanțare, beneficiarul va furniza către GAL orice document sau informaţie în măsură să ajute la 

colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe 

teren ale proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL TO pot fi consultate și descărcate direct de pe 

pagina de internet a GAL TO www.taraoltului.ro sau pot fi solicitate de la sediul GAL. 

La sediul GAL Țara Oltului este disponibilă  versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate 

aferente măsurii lansate. 

Coordonatori animare teritoriu:  

Elena Roua –  Boisoara, Caineni, Titesti cu satele apartinatoare – 0762 608 703 
 Berghia Liliana – Arpaşu de Jos, Cârta, Cârtişoara, Porumbacu de Jos, Racovița, Turnu Roşu, Boița 
cu satele apartinatoare –tel: 0743276461 
 
Grupul de Acțiune Locală “Țara Oltului” 

REPREZENTANT LEGAL: 

LIMBĂSAN CAMELIA 
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