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APEL DE SELECȚIE NR. 1/2021 
~varianta detaliată~ 

Avizat CDRJ Hunedoara    

Emil GAVRILA 

Lia RADOANE                 

Măsura 1.1 / 1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și 

clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale 

 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Cooperarea în scopul creării de forme asociative, 
rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale -  Apel de selectie 1/2021 
 
Data lansării apelului de selecție: 05.07.2021 
 
Data limită de depunere a proiectelor: 06.08.2021 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Depunerea proiectelor se va face la sediu Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din 
loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până 
vineri. 
 
Fondul disponibil pentru această sesiune: 281,709 Euro 
În cadrul prezentului apel de selectie, valoarea ajutorului public nerambursabil este de maxim 93.903 de 
euro. 

Atentie ! Conform NOTEI privind implementarea strategiei de dezvoltare locală nr. 235782 din 
23.12.2020 emisa de DGDR AM PNDR termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2023,  
termenul de depunere a ultimei cereri de plată este 30.09.2023. 
 

Tip de sprijin -  Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv ; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale 
R. (CE) nr. 1305/2014. 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului –  Ponderea sprijinului nerambursabil este de până la 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile. În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în 
cadrul altor măsuri PNDR 2014-2020 (4.1/4.1a si/sau 4.2/4.2a), atunci costurile sunt acoperite din  Măsura 
1.1/1B, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate 
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acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă 
acordată în cadrul Măsurii 1.1/1B. 

Parteneriatele pot beneficia de majorarea intensității sprijinului public pentru investiții/ 

acțiuni/operațiuni eligibile prin alte submăsuri PNDR, cu respectarea Anexei II la Regulamentul UE 

1305/2013. 

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe 

proiect depus. 

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

Valoarea sprijinului solicitat trebuie să fie justificată și corelată cu complexitatea proiectului, cantitatea 

de produse comercializate și cu valoarea adăugată generată de acesta după implementare. De exemplu, 

nu este justificată solicitarea unui sprijin de 90000 de euro pentru un proiect care după implementare 

propune comercializarea a 200 kg produse lactate prin lanț scurt / piață locală. Acest aspect se va detalia 

în planul de marketing. 

Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (în afara  

sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de minimis 

nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali. 

Intensitatea ajutorului este de 100%. 

Atenție! În cazul proiectelor de servicii nu se acordă plăți în avans. În cazul proiectelor mixte, avansul se 
va acorda raportat la valoarea componentei de investiții, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 
nr. 1305/2013 și dispozițiilor cap. 8.1 din cadrul PNDR. 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea Excel, editabilă) 
poate fi accesat pe site-ul www.tara-zarandului.ro, secțiunea MĂSURI SDL, subsecțiunea Măsura 1.1 / 1B 
Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru 
diversificarea activităților rurale. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în 
conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitatului elaborat de către GAL pentru 
Măsura 1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru 
diversificarea activităților rurale, și disponibile pe site-ul Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului”  
(www.tara-zarandului.ro): 

Cererea de Finanţare - Anexa  1 

Atenție !!! În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 

altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a) membrii ce vor beneficia direct de investițiile prevăzute vor atașa 

Studiu de Fezabilitate în conformitate cu Ghidul Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective 

(4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a) pentru a demonstra deținerea exploatației agricole/spațiilor de procesare și pentru 

a justifica intensitatea dorită. 

1. Planul de marketing/studiu 

2. Acordul de cooperare al parteneriatului 

3. Documente solicitate pentru terenul agricol / document pentru efectivul de animale deţinut în 

proprietate 
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În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri 

(4.1 și 4.1a din PNDR) 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 investiţiile 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri 

(4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a din PNDR) 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. 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. 

Atenţie! 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 autorizaţie 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. 

7 ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI: 

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. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI: 
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 social și puncte de lucru 
(numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de 
reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 
Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii 
fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate. 
Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la  
rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor 
de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare 
fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A. 
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. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI: 
9.1 Document emis de DSVSA Judeţeană pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR 
şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz. 
9.2 Document emis de DSP judeteană pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi 
MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz. 
Atenție! 
Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare. 
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Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ 
Protocoale de colaborare. 
10. Pentru unitățile care se modernizează: 
10. 1 Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult 
un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se autorizează/avizează conform 
legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după caz. 
10.2 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru toate unităţile în funcţiune- se va depune la 
momentul încheierii contractului. 
11.1 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 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 
ulterioaresi grupuri de producători înființate conform ordonantei 37/2005 privind recunoasterea si 
functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu 
completarile si modificarile 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 ( 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 investitii noi): 
a) fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica 
b) contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si 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. Document din care sa reiasa înregistrarea dreptului de utilizare a mentiunii produs montan, emis de 
autoritatea competentă. 
sau 
Copie cerere depunere documentație în vederea dobândirii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate 
facultative „produs montan”- pentru produsele în curs de recunoaștere și angajamentul că se va obține 
această mențiune de calitate până la ultima plată. 
15. Document emis de ANPM pentru proiect 
16. Cod unic de înregistrare obținut de la APIA (Cod RO APIA – obligatoriu la depunere pentru liderul de 

proiect). 

17. Document emis de GAL din care să rezulte relevanța proiectului pentru specificul local și Strategia de 
Dezvoltare Locală a Țării Zarandului 
18. Declarație pe propria răspundere privind raportarea către GAL. 

19. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

20. Model Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă – va fi completat  atât de 

liderul de parteneriat cât și de membrii care fac parte din acord.  

21. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor și întreprinderi mici- 

Declarația va fi dată de toți solicitanții (lider parteneriat/membrii în cazul în care se regăsesc în  categoriile 

enumerate mai sus, cu excepția PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale. 
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22. Certificat Constatator eliberat de ONRC eliberat cu maxim 30 zile inante de data depunerii proiectului 

(Se va atașa Certificatul Constatator emis de ONRC actualizat care cuprinde informațiile extinse privind 

persoana juridică. Nu se atașează Certificatul Constatator de la înființare). 

23. Declarație pe propria răspundere privind beneficierea de sprijin prin SM 16.4, 16.4a 

24.  Alte documente justificative, după caz.  

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificare. 
 
1. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII SOLICITANTULUI 

Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează în baza 

Fişei de verificare a conformităţii (disponibilă pe site – ul www.tara-zarandului.ro ) 

Controlul conformității consta în verificarea Cererii de finanțare: 

- dacă este corect completată; 

- prezentată atât în format tipărit cât și în format electronic; 

- dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în doua exemplare: unul original și două 

copii, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

 

1.Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Apel de 

selecție?  

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă fiind 

însoțită de același Apel de selecție. Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Apel de selecție, 

Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă. 

 

2. Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare? 

Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Apel de selecție, Cererea de finanțare nu va fi 

acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă. 

 

3.Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către 

solicitant? 

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 

numerotate de către solicitant. 

 

4.Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din 

Dosarul Cererii de finanțare? 

Se verifică 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. 

 

5. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? 

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel: 
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A – PREZENTARE GENERALĂ 

 

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura  19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală , precum și măsura din SDL pentru care se solicită finanţare nerambursabilă. 

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui 

menţionat în documentele anexate, după caz.   

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului. 

A4. Scopul și obiectivele acordului de cooperare : se verifică dacă au fost descrise scopul și obiectivele 

acordului de cooperare în conformitate cu documentele anexate. 

A5. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct. 

Se verifică dacă solicitantul a completat informații la subpunctele:  
5.1 Programul de finanțare, obiectivul, prioritatea și domeniul de intervenție.  
Expertul va verifica dacă sunt menționate aceste informații conform fișei măsurii din SDL. 
5.2 Obiectivul proiectului 
5.3 Oportunitatea și necesitatea socio-economică a proiectului 
5.4 Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor 
propuse. 
5.5 Prezentarea resurselor umane disponibile și a expertizei acestora. 
5.6 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului. 
5.7 Durata proiectului 

A6. Amplasarea proiectului: Expertul verifică  dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor 

investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna,  satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate 

în documentele justificative corespunzătoare. 

A7. Date despre tipul de proiect și beneficiar: 

A7.5 – În cazul proiectelor de investiții, expertul  verifică  dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare 

privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.  

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ 

subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 28/2008) sau la cap./ 

subcapitolul 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 907/2016).. Dacă nu 

sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de 

construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A7.5. În caz 

contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul 

punctului A7.5. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica 

Observaţii. 
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În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind 

tipul proiectului lucrări de intervenţie sau investiţie nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din 

titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A5). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul 

corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii. 

A7.7 Acordul de cooperare : se verifică dacă datele corepund documentelor anexate. 

A7.8 Acordul de cooperare încheiat : se vor verifica informațiile în baza documentelor anexate. 

A7.9 Aria de aplicabilitate în limita a 75 km (județe, orașe și comune): se verifică dacă datele corepund 

documentelor anexate. 

A8 – Date despre consultant – Expertul verifică dacă sunt completate datele despre consultant. 

A9 – Date despre proiectant - Expertul verifică dacă sunt completate datele despre proiectant. 

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

B1. Descrierea solicitantului 

B1.1 Informații privind solicitantul:  

Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de înființare, 

anexate la Cererea de finanțare  

Cod de înregistrare fiscală: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de 

documente. 

Statutul juridic al solicitantului: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în  documentele 

anexate la cererea de finanțare. 

Pentru societăți comerciale se verifică numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, pe baza 

documentelor anexate la cererea de finanțare. 

Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe baza 

documentelor anexate la cererea de finanțare. 

Pentru proiectele de investiții, se verifică codul CAEN al activității/ activităților finanțate prin proiect pe 

baza documentelor de înregistrare anexate cererii de finanțare, cu excepţia proiectelor depuse de 

comune, ONG-uri 

Codul unic de înregistrare APIA,  expertul verifică codul RO înscris de solicitant în documentele atașate la 

Cererea de Finanțare.  

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în 

documentele justificative corespunzătoare. 
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B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizației, precum și specimenul de 

semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat 

specimenul de semnătură. 

B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal 

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă  informaţiile din 

cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal. Se va verifica  

completarea câmpului  cu studiile reprezentantului legal și corespondența cu documentele anexate. 

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile 

menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului 

legal. 

F. Declarația pe propria răspundere a solicitantului. 

Trebuie verificat dacă în cadrul acestui punct sunt specificate: Numele solicitantului, titlul proiectului, 

numele și prenumele reprezentantului legal, dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare proiectului, 

existența datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului. Dacă nu sunt bifate cãsuţele corespunzătoare, se 

bifează cãsuţa corespunzătoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanţare 

este declarată neconformă. 

6.Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul  măsurii? 

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. 

7.Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei 

documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.  

8.Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.  

9. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 

electronică a Cererii de finanţare? 

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor, , precum și exemplarul editabil 
al cererii de finanțare.  

10.Solicitantul a completat  coloanele din bugetul indicativ ? 

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile 

și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop.  
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11.  Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe 

site-ul www.tara-zarandului.ro a Cererii de finanțare pentru proiecte de investiții și este în concordanță 

cu ultima varinată de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții 

similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele 

ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către 

GAL? 

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul www.tara-zarandului.ro și de pe AFIR aferentă 

sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu 

investițiile prevăzute în proiect, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, 

corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant.  

12. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în  cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea 

ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate 

de GAL. 

13. Valoarea finanțării nerambursabile este de 93.903 euro /solicitant? 

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 93.903 Euro. 

14. Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care 

a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al 

PNDR 2014 – 2020? 

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în 

Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de 

Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Proiectul poate fi amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și 

în zona adiacentă acestuia, cu condiția ca solicitantul să aibă sediul sau punctul de lucru pe teritoriul GAL, 

investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața 

agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.  

Se verifică dacă membrii acordului de cooperare care vizează cooperarea în vederea creării/ dezvoltării/ 

promovării lanțulului scurt de aprovizionare/ pieței locale sunt din teritoriul GAL în cadrul măsurii 

respective.  

15. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc 

obiectivele proiectului ? 

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din 

SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din 

SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă. 
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16. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din 

SDL? 

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de investiție menționate în Cererea de finanțare se 

regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat proiectul. 

Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă. 

17. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 

corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective?  

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii 

din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din 

SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa 

măsurii.  

 

18. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, 

inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL,  sunt 

completaţi de către solicitant? 

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători 

domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat 

proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă 

indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea 

de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de 

monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din 

cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul 

bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă. 

19. Verificarea documentelor anexate 

Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de finanţare. 

Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii 

proiectului, expertul  va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului și va 

înscrie în rubrica Observații motivul pentru care a bifat „Nu este cazul”. 

Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la solicitant se 

efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”, unde este 

cazul. 

 

 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 
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1. Planul de marketing/studiu 

 

Se verifică existența documentului, dacă paginile 
sunt numerotate, dacă respectă modelul de pe 
site-ul www.tara-zarandului.ro   şi precizările din 
Ghidul solicitantului. 

2. Acordul de cooperare al parteneriatului 

 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
modelul de pe site-ul www.tara-zarandului.ro și  
precizările din Ghidul solicitantului.  

3. Documente solicitate pentru terenul agricol / 

document pentru efectivul de animale deţinut în 

proprietate 

În cazul în care planul de proiect include, de 

asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri (4.1 și 4.1a din PNDR) 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. 

 

Se verifică existența documentului/documentelor, 
dacă respectă valabilitatea conform legislației în 
vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului. 

4.Documente solicitate pentru imobilul (clădirile 

şi/sau terenurile) pe care sunt/vor fi realizate 

investiţiile 

În cazul în care planul de proiect include, de 

asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a din PNDR) 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. 

 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 

5. Extras de carte funciară sau document care să 

certifice că nu au fost finalizate lucrările de 

cadastru, pentru proiectele care vizează investiţii 

în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări 

ale acestora. 

În situaţia în care imobilul pe care se execută 

investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un 

credit), se va depune acordul creditorului privind 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 
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execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a 

creditului. 

6. Certificat de urbanism sau autorizaţie 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. 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 

7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de 

identificare ale acesteia şi ale contului aferent 

proiectului FEADR (denumirea, adresa instituţiei 

financiare, codul IBAN al contului în care se 

deruleaza operaţiunile cu AFIR); 

Se verifică la contractare. 

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 social și 

puncte de lucru (numai în cazul în care 

solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, 

dacă este cazul, graficul de reeşalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat. 

- Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa 
datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și 
sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar 
trebui să fie menționate. 

- Solicitantul va prezenta decizia de 

rambursare aprobată a sumelor negative 

solicitate la rambursare prin deconturile de 

TVA și/ sau alte documente aprobate pentru 

soluționarea cererilor de restituire, decizie/ 

documente care au fost aprobate ulterior 

eliberării certificatului de atestare fiscală, 

pentru compensarea obligațiilor fiscale de la 

Sect.A. 

Se verifică la contractare. 

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. 

Se verifică la contractare. 

9.1 Document emis de DSVSA Judeţeană pentru 
proiect, conform Protocolului de colaborare 

Se verifică la contractare. 
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dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de 
internet www.afir.info, după caz. 
 

9.2 Document emis de DSP judeteană pentru 
proiect, conform Protocolului de colaborare 
dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet 
www.afir.info, după caz. 
 
 

Se verifică la contractare. 

10.1 Autorizaţie sanitară/ Notificare de 
constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară 
emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii 
de finanţare, pentru unitățile care se 
autorizează/avizează conform legislației în vigoare 
și pentru unitățile care se modernizează, după caz. 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 

10.2 Nota de constatare privind condiţiile de 
mediu pentru toate unităţile în funcţiune 

Se verifică la contractare. 

11.1 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului conform legislaţiei în 
vigoare. 
 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 

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 ulterioaresi grupuri de 
producători înființate conform ordonantei 
37/2005 privind recunoasterea si functionarea 
grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru 
comercializarea produselor agricole, cu 
completarile si modificarile ulterioare. 
 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 

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. 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 

12.1 Certificat de conformitate a produselor 
agroalimentare ecologice ( produse finite) emis 
de un organism de inspecţie şi certificare, conform 
prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 
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agroalimentare ecologice cu completările și 
modificările ulterioare (pentru modernizări). 
 

12.2 (pentru investitii noi): 
a) fisa de inregistrare ca procesator si producator 
in agricultura ecologica 
b) contractul procesatorului cu un organism 

certificat de inspectie si certificare 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 

13. Document care să demonstreze calitatea de 

membru al grupului applicant pentru produsul 

alimentar care participă la sisteme din domeniul 

calității  produselor agricole și alimentare 

recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel 

european. 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 

14. Document din care sa reiasa înregistrarea 
dreptului de utilizare a mentiunii produs montan, 
emis de autoritatea competentă. 
sau 
 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 

Copie cerere depunere documentație în vederea 

dobândirii dreptului de utilizare a menţiunii de 

calitate facultative „produs montan”- pentru 

produsele în curs de recunoaștere și angajamentul 

că se va obține această mențiune de calitate până 

la ultima plată. 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 

15. Document emis de ANPM pentru proiect 
 

Se verifică la contractare. 

16. Cod unic de înregistrare obținut de la APIA 

(Cod RO APIA – obligatoriu la depunere pentru 

liderul de proiect). 

Se verifică existența documentului, dacă respectă 
valabilitatea conform legislației în vigoare şi 
precizările din Ghidul solicitantului. 

17. Document emis de GAL din care să rezulte 

relevanța proiectului pentru specificul local și 

Strategia de Dezvoltare Locală a Țării Zarandului 

Se verifică existența documentului semnat, datat 
și ștampilat. 

18. Declarație pe propria răspundere privind 

raportarea către GAL 

Se verifică existența documentului semnat, datat 
și ștampilat. 

19. Declarație privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal  

Se verifică existența documentului semnat, datat 
și ștampilat. 

20. Raport asupra utilizării programelor de 

finanţare nerambursabilă 

Se verifică existența documentului semnat, datat 
și ștampilat. 
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21. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în 
categoria microintreprinderilor și întreprinderi 
mici 

Se verifică existența documentului semnat, datat 
și ștampilat. 

22. Certificat Constatator eliberat de ONRC 
eliberat cu maxim 30 zile inante de data 
depunerii proiectului  

Se verifică existența documentului, valabilitatea 
acestuia conform legislației în vigoare  

23. Declarației pe propria răspundere privind 
beneficierea de sprijin prin SM 16.4, 16.4a 

Se verifică existența documentului semnat, datat 
și ștampilat. 

24. Alte documente justificative, după caz Se verifică existența documentului/documentelor, 
dacă respectă valabilitatea conform legislației în 
vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului. 

 

Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa 

”NU”. În acest caz, se menționează la rubrica Observații, iar concluzia verificării este comunicată 

solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă. 

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Apel de selecție. În 

cazul în care concluzia verificării conformității este de două ori „Neconform”, Cererea de finanțare se 

returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de 

GAL, pe aceeași măsură. 

 
 

1. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 

ATENȚIE: 

Verificarea criteriilor de eligibilitate nu se întrerupe dacă pe parcursul verificării se constată neîndeplinirea 

unui criteriu. 

Este obligatorie verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate, astfel încât la momentul notificării 

solicitantului, să i se poată comunica toate criteriile neîndeplinite pentru care proiectul a fost declarat 

NEELIGIBIL. 

 

1. Verificarea eligibilităţii solicitantului 

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

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Documente verificate : Verificarea de către GAL se va face în baza 

informațiilor primite de la acestia  de la AFIR. 
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Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului 
din secțiunea F din cererea de finanțare. 

În situația în care solicitantul este înscris în 
Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa 
pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a 
majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă 
solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, 
expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în 
cazul în care solicitantul refuză să îşi asume 
angajamentele corespunzătoare proiectului, 
expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile 
prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi 
cererea va fi declarată neeligibilă. 
În cazul în care solicitantul își asumă acest 
angajament în urma solicitării, semnează și 
ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa 
“DA”, cererea fiind declarată eligibilă. 
În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz 
ştampilat declaraţia pe propria răspundere din 
secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L 
şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi 
asume angajamentele corespunzătoare 
proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia 
sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 
„Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. 
 

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

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Documente verificate : 
Cerere de finanțare completată, semnată, 
ștampilată de reprezentantul legal al 
solicitantului. 

Expertul verifică în Declaraţia pe proprie 
răspundere din secțiunea F din Cererea de 
finanțare dacă aceasta este  datată, semnată și 
ștampilată.   
Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de 
finanțare nu este semnată  de către solicitant, 
expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în 
cazul în care solicitantul refuză să îşi asume 
angajamentele corespunzătoare proiectului, 
expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile 
prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi 
cererea va fi declarată neeligibilă. 
În situația în care solicitantul și-a însușit declarația 
pe propria răspundere de la secțiunea F din 
cererea de finanțare și dacă, pe parcursul 
verificării proiectului, expertul constată că sunt 
respectate punctele însușite prin declarația 
menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în 
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casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată 
eligibilă.  
De asemenea, în situația în care expertul constată 
pe parcursul verificării că nu sunt respectate 
punctele asumate de solicitant în declarația de la 
secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea 
de finanțare este declarată neeligibilă. 
Dacă expertul constată bifarea eronată de către 
solicitant a unor căsuțe în baza documentelor 
depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca 
plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în 
Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului 
modificarea acestora prin E3.4L; în urma 
răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează 
casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. 

3.  Parteneriatul este beneficiar al submăsurii 16.4 (fără a depune ultima cerere de plată) și depune o nouă 
Cerere de Finanțare pentru a  beneficia de sprijin în cadrul Măsurii 1.1/1B (similar SM 16.4 PNDR) ? 
 

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Beneficiarii 16.4 nu pot depune un alt proiect  în 
cadrul M.1.1/1B – similar 16.4 PNDR , dar pot 
depune  în cadrul M.1.1/1B respectând condițiile 
16.4a – PNDR 
Documente verificate : 
Raportul asupra utilizării altor programe de 
finanţare nerambursabilă  

Expertul verifică dacă parteneriatul este deja 
beneficiar al submăsurii 16.4 și nu a depus ultima 
cerere de plată în baza declarației pe propria 
răspundere anexată de solicitant la cererea de 
finanțare. 
 

4. Parteneriatul este beneficiar al submăsurii 16.4a (fără a depune ultima cerere de plată) și depune 
o nouă Cerere de Finanțare pentru a  beneficia de sprijin în cadrul Măsurii 1.1/1B (similar SM 16.4 
PNDR) ? 

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Beneficiarii 16.4a nu pot depune un alt proiect  în 
cadrul cadrul M.1.1/1B – similar 16.4a PNDR, dar pot 
depune în cadrul  cadrul M.1.1/1B respectând 
condițiile 16.4a – PNDR 
Documente verificate : 
Raportul asupra utilizării altor programe de 
finanţare nerambursabilă  

Expertul verifică dacă parteneriatul este deja 
beneficiar al submăsurii 16.4 și nu a depus ultima 
cerere de plată în baza declarației pe propria 
răspundere anexată de solicitant la cererea de 
finanțare. 
 

 

2. Verificarea condițiilor de eligibilitate 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
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Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Documente de verificat:  
Acordul de Cooperare, 
Declarația F, 
Certificate/ul de înregistrare ONRC, 
Statut Societate Cooperativă, Cooperativă 
Agricolă și Grupuri de producători, 
Documente echivalente  

* 
Extras CF, 
Anexa STP, 
Documentele aferente terenului agricol, 
Documentele aferente efectivului de animale, 
Documentele eliberate pentru imobilul pe care 
sunt/se vor realiza investițiile,Certificatul de 
Urbanism sau Autorizație de Construire (când este 
cazul), 

* 
Alte documente: 
Documentele de  înființare ale membrilor, 
Acte de identitate 
Document de la Bancă/Trezorerie, 
Certificatul care să ateste lipsa datoriilor fiscale ale 
liderului de proiect, 
Cazierul judiciar al liderului de proiect, 
 
Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în 
categoria microintreprinderilor și întreprinderi 
mici 
 

Expertul verifică lista partenerilor conform 
acordului de cooperare. Parteneriatul trebuie să 
fie format din persoane juridice și fizice române şi 
alte entităţi constituite conform legislaţiei 
naţionale în vigoare. Liderul de proiect (fermier 
sau nu) trebuie să fie cel puțin PFA, II, IF. Alături 
de acesta, în cadrul unui Acord de Cooperare pot 
face parte și persoane fizice. 
 
Se verifică dacă în cadrul unui ACORD DE  
COOPERARE este cuprins cel puțin un fermier sau 
un grup de producători/o cooperativă care își 
desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol. 
 
Se verifică Declarația F, prezența bifelor obligatorii 
și asumarea acesteia de către Liderul de proiect. 
 
Se va verifica concordanţa informaţiilor 
menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în 
documentul de identitate al reprezentantului 
legal. 
 
Pentru Liderul de proiect/Fermier/Intreprindere 
mică sau Microintreprindere se verifică dacă 
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului precizează codul/codurile CAEN 
conform activităţii pentru care solicită finanţare şi 
existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) se 
verifică starea firmei (solicitantului) dacă acesta 
este în funcţiune sau se află în proces de lichidare, 
fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), 
reorganizare judiciară sau insolvenţă, conform 
Legii 85/2014. 
 
Pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată 
în baza Legii nr. 1/ 2005) si Cooperativa agricolă 
(înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, ) cu 
modificările și completările ulterioare, se va 
verifica daca solicitantul are prevazut in Actul 
constitutiv gradul si tipul/forma de cooperativa.  
 
În cazul solicitanţilor Grupuri de producători se 
verifică pe site-ul www.madr.ro, în secţiunea 
Dezvoltare Rurala>>Grupurile de producatori 
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recunoscute, dacă acesta are Aviz de recunoaştere 
pentru grupurile de producători emis de MADR si 
se tipăreşte pagina cu rezultatul verificării).   
 
In cazul în care expertul nu găsește informațiile pe 
site, le va solicita, prin adresă oficială către MADR, 
Directia de specialitate (în prezent Direcția 
generală Politici Agricole și Industrie Alimentară). 
 
Expertul verifică dacă solicitantul a atașat 
documentele menționate (aferente terenului 
agricol/ animalelor/ imobilelor) sau respectă 
cerințele referitoare la suprafețele 
agricole/animale conform cerințelor din Lista 
documentelor aferente submăsurilor 4.1, 4.1a și 
4.2, 4.2a (cu respectarea celor de mai jos). 
 
Se verifică dacă toate datele de identificare ale 
terenurilor agricole/ animalelor/ imobilelor și ale 
documentelor menționate în listă corespund și 
sunt conforme celor specificate în Planul de 
Marketing.  
 
Trebuie avut în vedere că în cadrul M1.1/1B 
beneficiarii sunt parteneriatele, acestea putând 
avea în cadrul proiectelor și operațiuni aferente  
4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a și astfel trebuie aplicate doar 
condițiile relevante acestora, în funcție de tipul de 
investiție. 
 
Beneficiarul unor operațiuni aferente 4.1, 4.1a, 
4.2, 4.2a poate fi și un membru care nu este 
fermier sau IMM (de exemplu UAT, membru în 
parteneriat, doar pentru operațiuni aferente 
componentelor de marketing, aplicații software, 
comercializare (ex: magazine, piețe, standuri 
transport marfă/promovare pentru 
fermierii/procesatorii din cadrul parteneriatului. 
 
În funcție de specificul investiției (4.1, 4.1a, 4.2, 
4.2a) evaluatorul poate solicita documente 
suplimentare în cazul în care le consideră necesare 
în evaluarea proiectului. 
 
În lipsa unor informații clare, expertul poate 
solicita Documentele de  înființare ale 
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membrilor/documente echivalente sau Acte de 
identitate. 
 
În cazul în care solicitantul nu a realizat o 
diferențiere a acțiunilor specifice 4.1, 4.1a și/sau 
4.2, 4.2a și nu a atașat Cererii de Finanțare 
documentele/toate documentele aferente 
investițiilor tipice submăsurilor 4.1, 4.1a și/sau 
4.2, 4.2a (Documentele aferente terenului agricol, 
Documentele aferente efectivului de animale, 
Documentele eliberate pentru imobilul pe care 
sunt/se vor realiza investițiile), acesta va menționa 
în cadrul Solicitării de informații suplimentare 
Lista de documente ce va trebui depusă de către 
solicitant.  
În cazul în care solicitantul nu răspunde la 
solicitare, Cererea de finanțare va fi declarată 
neeligibilă. 
 
În cazul documentelor Document de la 
Bancă/Trezorerie, Certificatul care să ateste lipsa 
datoriilor fiscale ale liderului de proiect și Cazierul 
judiciar al liderului de proiect, se vor verifica la 
contractare. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat” 
expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, va bifa căsuţa 
corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se 
va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa 
semnării contractului, când se completează aceste verificări ale documentelor depuse pentru 
contractare (Document de la Bancă/Trezorerie, Certificatul care să ateste lipsa datoriilor fiscale ale 
liderului de proiect, Cazierul judiciar al liderului de proiect). 

EG2 Solicitantul trebuie sa prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri 

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Acordul de cooperare Se verifică în cadrul Acordului de cooperare 
numărul de parteneri, respectiv numărul 
partenerilor care au încheiat Acordul de cooperare 
în vederea cooperării pentru implementarea 
proiectului. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu Acordul de cooperare reiese faptul că acesta este 
încheiat între minim 2 parteneri, se va bifa “da” pentru verificare,în cazul în care se constată faptul că 
acordul nu cuprinde minim 2 parteneri cererea de finanțare devine neeligibilă, urmând să fie bifată 
caseta ,,nu”. 

EG3 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 
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Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Acordul de cooperare 
Contract de muncă,  
Extras REVISAL (dacă este cazul) 

Expertul verifică dacă documentul este corect 
completat cu datele de identificare ale membrilor, 
ale reprezentanților legali în cadrul acordului și 
dacă este asumat în totalitate și unanimitate, 
conform listei de semnături. 
 
Expertul se asigură de existența și păstrarea 
formatului standard al acordului. 
 
Expertul verifică dacă Liderul de Parteneriat a 
propus și desemnat un coordonator al proiectului, 
persoană fizică, angajată de către Lider pe o 
perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a 
proiectului, desemnată pentru a gestiona 
proiectul. Se verifică existența contractului de 
muncă/Extrasul REVISAL și corespondența datelor 
de mai sus. 
 
În cazul în care liderul de parteneriat este 
reprezentat de către un PFA sau II, titularul PFA 
sau II poate fi lider de proiect fără a fi necesară 
prezentarea unui contract de muncă, acesta 
asumându-și prezența în cadrul parteneriatului 
pentru întreaga perioadă de implementare și 
monitorizare a proiectului. 
În cazul IF/asociațiilor se va prezenta hotarârea 
membrilor privind desemnarea unuia dintre 
aceștia pentru calitatea de reprezentant legal 
alături de asumarea prezenței în cadrul 
parteneriatului pentru întreaga perioadă de 
implementare și monitorizare a proiectului. 
Se verifică dacă responsabilitățile sunt clar trasate 
între membrii și dacă este prevăzut cui revin 
drepturile și obligațiile create în urma realizării și 
finalizării investiției. 
 
Se verifică dacă Liderul de Parteneriat/Partener 
asigură parțial/integral cofinanțarea proiectului în 
cazul proiectelor care presupun operațiuni 
sprijinite prin alte măsuri, menționându-se 
valoarea. 
 
Pentru clarificări privind persoana desemnată 
drept Coordonator de proiect/Responsabil legal și 
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alte aspecte se vor solicita informații suplimentare 
(contract/e de muncă, studii, experiență, etc.  

 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul consideră că Acodul de Cooperare respectă cerințele menționate, se va bifa caseta “da” pentru 
verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.  

EG4 Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 
studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare 

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Studiul/Planul de marketing 
Buget indicativ 

Pentru evaluarea Planului de marketing, expertul 
va ține cont de cerințele Ghidului Solicitantului, 
îndeplinirea și detalierea acestora urmând a fi 
cuprinsă în cadrul Planului de marketing.  
 
Expertul verifică în cadrul studiului/planului de 
marketing dacă solicitantul a prezentat modul în 
care, în cadrul proiectului, va înființa și dezvolta 
conceptul de lanț scurt de aprovizionare și dacă 
este cazul, se vor descrie și activitățile de 
promovare ale lanțului scurt. 
 
Se  verifică dacă în urma parcurgerii 
studiului/planului de marketing, cele prevăzute 
sunt în concordanță cu cel putin una din acţiunile 
eligibile prevăzute în măsură şi dacă investiţiile 
respectă condiţiile prevăzute în cadrul măsurii.   
 
Se verifică dacă investițiile prevăzute în  
studiului/planului de marketing corespund valoric 
și sunt încadrate corect pe liniile bugetare. 
 
Expertul va verifica daca planul/studiul este 
prezentat şi completat în conformitate, cel puțin, 
cu conținutul cadru. 
 
Pentru a se respecta condiția conform căreia un 
proiect nu poate conține doar promovare, 
expertul verifică dacă aceasta este doar o 
componentă secundara a unui proiect prin care se 
propune înființarea și dezvoltarea de lanțuri 
scurte. Această verificare se coroborează și cu 
acțiunile de promovare pentru constituirea de 
piețe locale, după caz. 
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Se verifică dacă Planul de Marketing cuprinde o 
prezentare clară și personalizată a proiectului 
propus spre finanțare și dacă toți partenerii vor 
desfășura activități în cadrul proiectului, în funcție 
de drepturile și obligații asumate și stabilite în 
cadrul acordului de cooperare. 
 
Se verifică dacă prin intermediul Planului de 
Marketing se prezintă modul în care 
implementarea proiectului aduce valoare 
adăugată pentru membrii fermieri și/sau 
procesatori și pentru comunitatea locală, față de 
situația în care proiectul nu ar fi implementat. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul consideră că Planul de marketing respectă cerințele menționate, se va bifa caseta “da” pentru 
verificare. În caz contrar se vor solicita informații suplimentare și dacă solicitantul nu transmite 
informațiile solictate se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit. 

EG5 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 

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Documente de verificat:  
Studiul/Planul de marketing 
BI 

Pentru evaluarea Planului de marketing, expertul 
va ține cont de cerințele Ghidului Solicitantului, 
îndeplinirea și detalierea acestora urmând a fi 
cuprinsă în cadrul Planului de marketing.  
 
Expertul verifică în cadrul studiului/planului de 
marketing dacă solicitantul a prezentat modul în 
care, în cadrul proiectului, va promova și 
comercializa  produsele proprii pe piața locală.   
 
Se  verifică dacă în urma parcurgerii studiului/ 
planului de marketing, cele prevăzute sunt în 
concordanță cu cel putin una din acţiunile eligibile 
prevăzute în măsură şi dacă investiţiile respectă 
condiţiile prevăzute în cadrul măsurii.   
 
Expertul va verifica daca planul/studiul este 
prezentat şi completat în conformitate, cel puțin, 
cu conținutul cadru. 
 
 
Se verifică dacă investițiile prevăzute în  
studiului/planului de marketing corespund valoric 
și sunt încadrate corect pe liniile bugetare. 

mailto:office@tara-zarandului.ro


                                                                                                             
                 ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ  ,, ŢARA ZARANDULUI” LEADER GAL 

Asociaţia Intercomunitară Ţara Zarandului LEADER GAL 
CIF 28212496, Crişcior,Str. Monumentului, Nr. 18 tel/fax. 0254 616 917 

www.tara-zarandului.ro, e-mail: office@tara-zarandului.ro 

 
Pentru a se respecta condiția conform căreia un 
proiect nu poate conține doar promovare, 
expertul verifică dacă aceasta este doar o 
componentă secundara a unui proiect prin care se 
propune înființarea și dezvoltarea pieței locale. 
Această verificare se coroborează și cu acțiunile de 
promovare pentru constituirea de lanțuri scurte, 
după caz. 
 
Se verifică dacă Planul de Marketing cuprinde o 
prezentare clară și personalizată a proiectului 
propus spre finanțare și dacă toți partenerii vor 
desfășura activități în cadrul proiectului, în funcție 
de drepturile și obligații asumate și stabilite în 
cadrul acordului de cooperare. 
 
Se verifică dacă prin intermediul Planului de 
Marketing se prezintă modul în care 
implementarea proiectului aduce valoare 
adăugată pentru membrii fermieri și/sau 
procesatori și pentru comunitatea locală, față de 
situația în care proiectul nu ar fi implementat. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul consideră că Planul de marketing respectă cerințele menționate, se va bifa caseta “da” pentru 
verificare. În caz contrar se vor solicita informații suplimentare și dacă solicitantul nu transmite 
informațiile solictate se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit. 

EG6 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat 
 

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Documente de verificat: 
Declaraţia pe propria răspundere (F) 
Raportul asupra utilizării altor programe de 
finanţare nerambursabilă 
 

Expertul verifică dacă există asumat angajamentul 
în această privință, în cadrul Declaraţiei pe propria 
răspundere (F) pct. 1. Verificarea se va face 
totodată și în baza Raportului asupra utilizării altor 
programe de finanţare nerambursabilă. 
 
Se va avea în vedere faptul că indiferent dacă 
deține calitatea de lider de proiect sau membru al 
unui acord de cooperare în cadrul mai multor 
proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin 
pentru aceeași categorie de produse. Dacă se 
identifică aceasta, atunci proiectul devine 
neeligibil. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constată faptul că proiectul de cooperare propus va fi nou și nu este în curs de defășurare sau 
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finalizat, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat 
neîndeplinit. 

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 

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Documente de verificat: 
Studiul/Planul de Marketing, 
Buget Indicativ 

Expertul verifică dacă proiectul se refera la: 
1 - lanț scurt/lanțuri scurte; 
2 - piață locală/piețe locale; 
3 - piață locală bazată exclusiv pe lanț scurt/piețe 
locale bazate exclusiv pe lanțuri scurte. 
 
1. Se vor lua în considerare doar caracteristicile 
obligatorii ale lanțurilor scurte (nu se analizează 
distanța dintre punctul de origine al produsului și 
locul comercializării ci doar numărul de 
intermediari). 
2. Se vor lua în considerare doar caracteristicile 
obligatorii ale pieței locale (distanța geografică 
dintre punctul de origine al produsului și locul 
comercializării). Distanța dintre punctul de origine 
al produsului/produselor va fi de maxim 75 km 
față de locul comercializării. 
3. Se va ține cont ca lanțul scurt menționat la 
punctul 1 să fie creat în limita menționată la 
punctul 2. 
 
Se verifică prezentarea în Studiul/Planul de 
Marketing crearea a cel puțin un lanț scurt într-o 
configurație a lanțului alimentar care nu implică 
mai mult de un intermediar între producător și 
consumator.  
Dacă este cazul, se va verifica prezența lanțului 
scurt pe o piață locală , ținând cont de faptul că  
"Piața locală" - este definită ca o rază de 
comercializare care nu depășește 75 km de la 
exploatația de origine a produsului.  
Distanța dintre exploatația de origine a 
produsului/produselor și punctul de 
comercializare se calculează prin intermediul GPS. 
Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai 
scurtă. 
Solicitantul trebuie să se asigure înainte de 
depunerea proiectului că se încadrează în limita de 
mai sus și să menționeze în proiect distanța 
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maximă dintre exploatația de origine a 
produsului/ produselor și punctul de 
comercializare. 
 
Se verifică prezența investițiilor aferente în cadrul 
Bugetului Indicativ și delimitarea financiară a 
lanțurilor, dacă este cazul. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constată faptul că solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 
aprovizionare și/sau piețele locale, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa 
“nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit. 

EG8 Partenerii care sunt fermieri își desfășoară activitățile 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) 

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Documente de verificat: 
Extras CF, 
Anexa STP, 
Documentele aferente terenului agricol, 
Documentele aferente efectivului de animale, 
Documentele eliberate pentru imobilul pe care 
sunt/se vor realiza investițiile, 
Certificatul de Urbanism sau Autorizație de 
Construire (când este cazul), 
 
Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor 
din sectorul pomicol 

În conformitate cu procedurile aferente și ținând 
cont de Lista documentelor aferente submăsurilor 
4.1a și 4.2a, expertul  verifică existența terenului 
agricol/ animalelor/ imobilelor. 
  
Se verifică amplasamentul conform Anexei STP 
respectându-se condițiile de aplicare, UAT în care 
este inregistrata exploatatia. 
 
Se verifică dacă toate datele de identificare ale 
terenurilor agricole/ animalelor/ imobilelor și ale 
documentelor menționate în listă corespund și 
sunt conforme celor specificate în Studiul/Planul 
de Marketing. 
 
*se asimilează și tunelele joase și macrotunelele 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constată faptul că solicitantul desfasoară activitățile agricole într-una din unitățile 
administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare  STP și activează 
în sectorul pomicol,  se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind 
declarat neîndeplinit. Dacă din cadrul Cererii de Finanțare/Planului de Marketing, reiese faptul că 
solicitantul nu activează în sectorul pomicol, se va bifa NU ESTE CAZUL. 

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) 

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Documente de verificat: 
Certificate/ul de înregistrare ONRC, 

Se verifică amplasamentul conform Anexei STP 
respectându-se condițiile de aplicare, avându-se 
în vedere sediul social al formei asociative. 
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Statut Societate Cooperativă, Cooperativă  și 
Grupuri de producători, 
Documente echivalente 
 
 
 
 
 
Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor 
din sectorul pomicol 

 
Se verifică dacă toate datele de identificare ale 
terenurilor agricole/ animalelor/ imobilelor și ale 
documentelor menționate în listă corespund și 
sunt conforme celor specificate în Studiul/Planul 
de Marketing. 
  
Condiția de eligibilitate se aplică și în cazul altor 
forme asociative care desfășoară activități 
agricole în domeniul pomicol.   
*se asimilează și tunelele joase și macrotunelele   

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constată faptul că solicitantul desfasoară activitățile agricole într-una din unitățile 
administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare  STP și activează 
în sectorul pomicol,  se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind 
declarat neîndeplinit. Dacă din cadrul Cererii de Finanțare/Planului de Marketing, reiese faptul că 
solicitantul nu activează în sectorul pomicol, se va bifa NU ESTE CAZUL. 

 

 

3. Verificarea cheltuielilor și a investițiilor prevăzute 
 
 

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Documente de verificat: 
Studiul/Planul de marketing,  
Bugetul Indicativ Totalizator, 
Bugetul Indicativ aferent altor submăsuri (când 
este cazul), 
Bugetul Indicativ specific, 
Oferte 

Întrucât, în cadrul M.1.1/1A aferente sectoarelor 
agricol şi pomicol sunt sprijinite cheltuielile 
prevăzute în Planul de marketing/ Studiul de 
marketing, necesare pentru atingerea obiectivelor 
propuse, conform celor menționate în Ghidul 
Solicitantului, expertul verifică dacă acțiunile 
limitate valoric (procentual) respectă 
următoarele: 
- Cheltuielile privind costurile generale ale 
proiectului (incluzînd costurile elaborării studiilor 
și planurilor de marketing asociate proiectului, 
inclusiv analize de piață, conceptul de marketing) 
depășesc valoarea de 10% sau 5% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului; 
- Costurile de funcţionare a cooperării (cheltuieli 
de transport și de subzistență ale coordonatorului 
și partenerilor (diurna), legate de activitățile 
parteneriatului, conform legislatiei nationale; 
onorarii ale personalului (de exemplu angajat 
salariat în vederea asigurării costurilor de 
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secretariat, etc.); cheltuieli legate de închirierea 
spațiilor de desfășurare a întâlnirilor 
parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie 
echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii 
cooperarii) depășesc 20% din valoarea maximă a 
sprijinului acordat pe proiect depus; 
- Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, 
broșuri, pliante, bannere, promovare platită prin 
social media si alte retele de publicitate, radio si 
televiziune, chirii standuri de prezentare, 
personalizare echipamente, personalizare auto, 
reprezintă o componentă secundară (mai puțin de 
50%) în cadrul acestui proiect; 
- Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si 
ambalarea produsului (concept grafic realizarea 
de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi 
comercializat prin intermediul lantului scurt/pietei 
locale (care nu sunt limitate valoric)  și dacă 
respectă intensitatea maximă aferentă aferentă 
art. 17 alin. (1) lit. (b) (50%) Reg (UE) 1305/2013 
așa cum este prevăzut în Manualul de procedură 
19.2 vers. în vigoare; 
- Cheltuielile privind crearea/achiziționarea de 
marcă înregistrată depășesc valoarea de 5% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului și dacă 
respectă intensitatea maximă aferentă aferentă 
art. 17 alin. (1) lit. (b) (50%) Reg (UE) 1305/2013 
așa cum este prevăzut în Manualul de procedură 
19.2 vers.  în vigoare); 
- Cheltuieli privind protejarea mărcii înregistrate 
depășesc valoarea de 5% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului și dacă respectă intensitatea 
maximă aferentă art. 17 alin. (1) lit. (b) (50%) Reg 
(UE) 1305/2013 așa cum este prevăzut în 
Manualul de procedură 19.2 vers. în vigoare;  
- Investițiile în construcții  aferente activitatii de 
producție, procesare și/comercializare 
(modernizare, constructie), echipamente, utilaje 
necesare implementării proiectului așa cum 
rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de 
transport adecvate activității descrise în proiect 
respectă intensitatea maximă aferentă 
submăsurii/submăsurilor din care fac parte 
operatiunile;  
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- Aplicațiile software adecvate activității descrise 
în proiect respectă intensitatea maximă aferentă 
submăsurii din care fac parte operatiunile. 
 
În cazul în care planul de proiect include, de 
asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 
măsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a), se verifică dacă 
costurile respectă rata maximă a ajutorului și 
sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Valoarea 
maximă a sprijinului acordat nu va depăși valoarea 
maximă acordată în cadrul M.1.1/1B 
 
Atentie! 
Costurile generale ale proiectului (acele costuri 
necesare pentru pregătirea şi implementarea 
proiectului, constând în cheltuieli pentru 
consultanţă, proiectare, monitorizare şi 
management, inclusiv onorariile pentru consiliere 
privind durabilitatea economică şi de mediu, 
taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi 
cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor 
necesare implementării proiectelor, prevăzute în 
legislaţia naţională) direct legate de submasură, 
nu depasesc 10% din costul total eligibil al 
proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte 
care nu includ constructii. Pragurile maximale se 
aplică pentru cele de mai sus însumate cu costurile 
elaborării studiilor și planurilor de marketing 
asociate proiectului, inclusiv analize de piață, 
conceptul de marketing. 
 
În cazul în care se constată necorelări, expertul va 
solicita informații suplimentare pentru clarificarea 
acestora. În cazul în care solicitantul nu a clarificat 
aspectele menționate, sumele neîncadrate în 
procentele specificate anterior vor fi trecute în 
categoria cheltuiellilor neeligibile. 
 

Studiul/Planul de marketing, 
Ghidul Solicitantului, 
Fișa măsurii 1.1/1B din SDL 
Certificat de conformitate a produselor 
agroalimentare ecologice, 
Fisa de inregistrare ca procesator si producator in 
agricultura ecologica, 

Se verifică dacă investițiile sunt eligibile în 
conformitate cu cele specificate în submăsură, în 
cadrul Studiului/Planului de marketing și necesare 
pentru atingerea obiectivelor propuse: 
 
Expertul va verifica corelarea dintre 
investițiile/cheltuielile prevăzute de solicitant în 
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Contractul procesatorului cu un organism 
certificat de inspectie si certificare, 
Document care să demonstreze calitatea de 
membru al grupului aplicant, 
Atestatul de produs tradițional 
Atestat produs alimentar obţinut conform unei 
reţete consacrate româneşti - Emis de MADR 
Document din care sa reiasa inregistrarea 
dreptului de utilizare a mentiunii produs montan, 
emis de autoritatea competentă, 

  
 (dacă este cazul) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extras CF, 
Anexa STP, 
Documentele aferente terenului agricol, 
Documentele aferente efectivului de animale, 
Documentele eliberate pentru imobilul pe care 
sunt/se vor realiza investițiile, 
Certificatul de Urbanism sau Autorizație de 
Construire (când este cazul) 
 
Fișa submăsurii, 
Ghidul solicitantului, 
Cazul sM 4.1/4.1a și 4.2/4.2a 

Studiul/Planul de Marketing cu cele specificate în 
Fișa măsurii și dacă acestea sunt eligibile. 
 
Expertul va verifica corelarea dintre obiectivele 
asumate și  prevăzute de solicitant în Planul de 
Marketing cu cele specificate în Fișa măsurii 
(Implementarea a cel puțin unui lanț scurt de 
aprovizionare și/sau promovarea pe piața locală a 
produselor). 
 
Expertul va verifica dacă investițiile/cheltuielile 
prevăzute de solicitant în Studiul/Planul de 
Marketing conduc la atingerea obiectivelor 
asumate și prevăzute. 
 
Se va verifica valabilitatea documentelor și 
emiterea acestora pentru beneficiarul direct al 
investiției, pentru produsul sau gama de produse 
obținute, comercializate etc., înscrierea în 
categoria de producători și/sau procesatori 
ecologici, atestarea produsului tradițional, 
atestarea producerii conform unei rețete 
consacrate românești, dreptul de utilizare a 
mențiunii de produs montan. 
 
Toate verificările vor fi axate pe: valabilitatea 
documentelor, integralitatea documentelor, 
emiterea acestora în numele Liderului de 
proiect/Fermierului/ Membrilor acordului de 
cooperare în funcție de responsabilitățile fiecăruia 
și cele asumate în cadrul Acordului de cooperare 
corelat cu Studiul/Planul de Marketing.  
  
În cazul în care prin proiect se dorește investiții în 
construcții aferente activitatii de producție 
(modernizare, constructie) echipamente, utilaje 
necesare implementării proiectului așa cum 
rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de 
transport adecvate activității descrise în proiect, 
conform altor articole, se verifică dacă acestea 
sunt încadrate ca eligibile în cadrul articolelor 
respective. 
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In cazul în care acțiunile de mai sus nu sunt 
eligibile, acestea vor fi încadrate în categoria 
cheltuielilor neeligibile. 
 
Expertul verifică dacă în cadrul proiectului sunt 
cuprinse cheltuieli neeligibile. 
 
Se va prezenta pe scurt neeligibilitatea acestora de 
către expert în cadrul rubricii de observații și se va 
face referire la varianta de procedură în baza 
căreia s-a stabilit aceasta. 
 
Expertul verifică dacă pentru investițiile ce cuprind 
și cheltuieli neeligibile, există în cadrul Declarației 
F bifat angajamentul liderului de proiect că 
acestea vor fi realizate până la data finalizării 
proiectului. 
 
În cazul în care se constată faptul că solicitantul nu 
și-a asumat realizarea investițiilor/cheltuielilor 
neeligibile până la finalizarea investiției, Cererea 
de Finanțare va fi declarată neeligibilă.   

Documente de verificat: 
Bugetul Indicativ 

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din 
Cererea de Finanţare şi cea utilizată în devizul 
general din Studiul/Planul de Marketing 
corespund cu cea publicată de Banca Central 
Europeana pe Internet la adresa : 
 <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va 
atașa pagina conţinând cursul BCE din data 
întocmirii Studiului/Planului de Marketing. 
Daca în urma verificării se constată că aceasta 
corespunde, expertul bifează caseta 
corespunzatoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, 
expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi 
înştiinţează solicitantul în vederea clarificarii prin 
Fisa de solicitare a informaţiilor suplimentare. 

Documente de verificat: 
Secțiunea F 
 

În cazul în care solicitantul a bifat în caseta 
corespunzătoare din Declaraţia pe propria 
răspundere F că este platitor de TVA, TVA-ul este 
neeligibil . 
În cazul în care solicitantul bifează în caseta 
corespunzătoare din Declaraţia pe propria 
răspundere F că nu este plătitor de TVA, atunci 
TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este eligibil. 
În cazul în care solicitantul nu bifează niciuna din 
căsuţe, se consideră TVA-ul neeligibil. 
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Pct. 3.5 
Documente de verificat: 
Cererea de finanțare (inclusiv bugetele cuprinse), 
Studiul/Planul de Marketing 

- Se verifica Bugetul Indicativ prin corelarea 
informaţiilor mentionate de solicitant în liniile 
bugetare cu prevederile ghidului solicitantului 
M.1.1/1B și cu rezultatul verificărilor aferente 
punctelor  de mai sus; 
- se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele 
înscrise sunt corecte şi corespund devizelor 
investiţiei; 
- valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie 
egală cu valoarea eligibilă însumată din devize; 
- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu 
valoarea însumată din devize, fără TVA; 
- în bugetul indicativ se completează 
„Actualizarea” care nu se regaseste in devize; 
- în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu 
valoarea TVA însumată din devize. 
 
Se verifică corectitudinea calculelor.  
 
Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca 
unele cheltuieli neeligibile sunt trecute in 
categoria cheltuielilor eligibile, anumite cheltuieli 
sunt încadrate eronat în alte linii bugetare etc., 
bugetul este retransmis solicitantului pentru 
recalculare, prin Fisa de solicitare a informaţiilor 
suplimentare.  
După primirea răspunsului, expertul va modifica 
bugetul, în funcție de erorile inițiale și de 
răspunsul solicitantului.. 
Expertul va motiva poziţia cu explicatii în linia 
prevăzută în acest scop la rubrica observaţii. Se 
vor face menţiuni la eventualele greşeli de 
incadrare sau alte cauze care au generat 
diferenţele. 

 

 

4. Verificarea intensității sprijinului 
 

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Documente de verificat: Se verifică valoarea intensității sprijinului acordat 
și dacă Planul financiar este corect completat şi 
respectă gradul de intervenţie publică. 
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Ghidul solicitantului M.1.1/1B și procedura de 
verificare aferentă, 
Ghidul solicitantului 4.1 și procedura de verificare 
aferentă, 
Ghidul solicitantului 4.1a și procedura de verificare 
aferentă, 
Ghidul solicitantului 4.2 și procedura de verificare 
aferentă, 
Ghidul solicitantului 4.2a și procedura de verificare 
aferentă 

Pentru cheltuielile specifice M.1.1/1A intensitatea 
sprijinului este de 100%. 
 
Pentru investițiile aferente 4.1/4.1a și 4.2/4.2a se 
va verifica respectarea intensităților specifice 
acestor submăsuri, conform manualelor de 
proceduri. 
 
Pentru aceste investiții se vor acorda creșterile de 
intensitate în cazul submăsurilor 4.1/4.1a și 
respectarea intensităților în cazul submăsurii 
4.2/4.2a. 
 
Se va prezenta pe scurt acordarea intensității de 
către expert în cadrul rubricii de observații și se va 
face referire la varianta de procedură în baza 
căreia s-a stabilit aceasta. 
 
Pentru raportare în evaluare, se va aplica 
procedura aferentă submăsurilor 4.1/4.1a și 
4.2/4.2a, după caz, valabile la momentul lansării 
Măsurii M.1.1/1B, dar având în vedere și 
prevederile referitoare la verificarea EG1 -  
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 
beneficiarilor eligibili (expertul va nota la rubrica 
observații aspectele verificate fără a întocmi o fișă 
de evaluare aferentă submăsurilor 4.1/4.1a și 
4.2/4.2a, după caz). 
 
Diferența de până la 100% va fi asumată de către 
beneficiari (conform Acordului de Cooperare și a 
declarației pe propria răspundere a Liderului de 
proiect.) 
 
Ca urmare, dacă Studiul/Planul de Marketing 
include acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 
măsuri se verifică dacă actiunile prevăzute sunt în 
conformitate cu rata maximă a ajutorului și 
sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri, si se va 
detalia de către expertul evaluator la rubrica 
observații. 
 
Dacă valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute și 
aferente altor măsuri depășește valoarea maximă 
acordată în cadrul Măsurii M.1.1/1B, se vor solicta 
de evaluator modificările necesare.  
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Pentru a beneficia de sprijin financiar în 
conformitate cu rata maximă a ajutorului și 
sumele aplicabile în cadrul submăsurilor 4.1, 4.1a, 
4.2, 4.2a, membrii ce vor beneficia direct de 
investițiile prevăzute, prin intermediul liderului de 
proiect, vor depune documentele ce vor justifica 
intensitatea dorită conform listelor de documente 
cuprinse în Ghidurile Solicitanților menționate. 
Expertul poate solicita informații suplimentare și 
documente relevante pentru justificarea creșterii 
de intensitate, în cazul în care este nevoie de noi 
clarificări. Se vor avea în vedere și prevederile 
referitoare la verificarea EG1 -  Solicitantul 
trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 
eligibili (expertul va nota la rubrica observații 
aspectele verificate fără a întocmi o fișă de 
evaluare aferentă submăsurilor 4.1/4.1a și 
4.2/4.2a, după caz). 

 

Plan Financiar Totalizator  

 Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total proiect 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil    

2. Cofinanţare privată, din care:    

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat     

Procent avans    

 

5. Verificarea condiţiilor artificiale 

Documente de prezentat Puncte de verificat în documente 

Cererea de Finanțare, 
Studiul/Planul de Marketing 
Raportul asupra utilizării altor programe de 
finanţare nerambursabilă  
Verificarea pe teren 

 

Expertul verifică dacă membrii cu statut de 
fermier/IMM etc. ai Acordului de Cooperare au 
mai beneficiat de sprijin prin intermediul 
submăsurilor 4.1/4.1a/ și 4.2/4.2a/19.2 similare. 
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În cazul în care se identifică faptul că aceștia au 
mai beneficiat de sprijin iar investițiile sunt 
similare, se continuă  verificarea pentru a se stabili 
dacă acestea sunt necesare noii investiții. 
 
În cazul în care investițiile sunt identice și nu sunt 
justificate  se considera că solicitantul a creat 
condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de 
plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii, conform 
submăsurilor 4.1/4.1a/ și 4.2/4.2a/19.2 similare. 
 
Dacă se constată  faptul că o/ un membru/ă al 
acordului de cooperare deține calitatea de lider de 
proiect sau membru în cadrul altor accorduri de 
cooperare aferente mai multor proiecte 
constituite pentru solicitarea sprijinului în vederea 
promovării acelorași categorii de produse sau 
pentru achiziționarea acelorași utilaje, se 
consideră că au fost create condiţii artificiale 
necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) peste 
limita permisă şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor proiectului. 
 
Ținând cont de specificul măsurii, dacă solicitantul 
a încercat crearea unor condiţii artificiale, altele 
decât cele de mai sus, necesare pentru a beneficia 
de plăţi şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii iar expertul 
identifică acest fapt, expertul va detalia la rubrica 
observații iar proiectul va fi neeligibil. 

 

Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiţii artificiale pentru obţinerea de plăţi şi avantaje care 
să contravină obiectivelor măsurii atunci expertul bifează în caseta corespunzatoare NU. 
 

 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL. 
 
Selecţia proiectelor 

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute 

Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către 

DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. 
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Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare 

răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu 

corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate 

în vederea depunerii la AFIR. 

Comitetul de Selecție GAL a proiectelor este format din 7 membri titulari (2 membri publici şi 5 membri 

privaţi) și 7 membri supleanți (2 membri publici şi 5 membri privaţi). 

În condițiile în care persoana desemnată în Comitetul de Selecție și Comisia de Contestații nu poate 

participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se face de către 

președinte prin convocarea supleantului care va prelua atribuțiile titularului. Dacă nici membrul supleant 

nu poate participa la întâlnire, atunci deleagă alt membru supleant. În cazul a trei absențe consecutive ale 

unui membru acesta va fi exclus, urmând să fie înlocuit de supleantul prin Hotărârea Consiliului Director. 

Obligațiile Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Contestații 

- de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului set de proceduri; 

- de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor; 

- de a studia rapoartele de evaluare și de a selecta proiectele care vor fi finanțate; 

- consemnarea de către secretar în minute și rapoarte a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de 

Selecție și Comisiei de Contestații. 

Important! Toate verificările efectuate de către evaluatori (fie că sunt experți externalizați sau experți 

GAL) vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți. În cazul 

serviciilor de evaluare externalizate, fișele de verificare vor fi semnate și de către experții GAL. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, 

membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a 

respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare referitoare la evitarea 

conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor 

conflicte de interese conform legislației naționale”. 

În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la nivelul GAL (inclusiv experții 

cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) implicate în acest proces vor completa o declarație 

pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie menționate cel puțin 

următoarele aspecte: 

- Numele și prenumele declarantului; 

- Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării); 

- Rolul în cadrul procesului de evaluare; 
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- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 

și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes; 

- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, 

persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a unor 

proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat să 

se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în 

vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. 

Selecţia proiectelor se efectuează de către GAL şi parcurge următoarele etape: 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți peste 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care 

peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai 

puțin de 25%. Pentru verificarea aplicării unei proceduri de selecție corecte, la întâlnirile Comitetului de 

Selecție vor lua parte și reprezentanții CDRJ: responsabilul cu monitorizarea activității GAL-ului respectiv 

și coordonatorul CDRJ sau un consilier desemnat de coordonator. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat și aprobat 

de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau 

public, rural sau urban – cu respectarea procentelor minime obligatorii. Reprezentantul CDRJ avizează 

Raportul de selecție asigurându-se de faptul că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat 

corespunzător, s-au respectat criteriile de eligibilitate și principiile de selecție din fișa măsurii din SDL și 

condițiile de transparență aplicate de GAL (inclusiv în cazul prelungirii sesiunii de depunere). Raportul de 

selecție va fi avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al 

Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. Dacă unul dintre parteneri  - persoană juridică membră 

în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul legal/persoana mandatată de persoana juridică, noul 

reprezentant legal/persoana mandatată de persoana juridică va înlocui persoana desemnată inițial să 

reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări. 

Etapa I: După finalizarea verificărilor cu precizarea că termenul de verificare a eligibilității si selecției este 

de maxim 25 de zile lucrătoare de la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, GAL întocmeste lista 

proiectelor eligibile, neeligibile, neconforme şi retrase, punctajul aferent acestora, eventualele criterii de 

departajare, reprezentând Raportul de evaluare al proiectelor care va fi pus la dispoziția Comitetului de 

selecție. 
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Etapa II: În a doua etapă Comitetul de Selecţie elaborează un Raportul intermediar de selecție asupra 

rezultatelor sesiunii,  care include toate proiectele eligibile și selectate, proiectele eligibile și neselectate, 

proiectele neeligibile, fiind publicat  pe site www.tara-zarandului.ro  

Etapa III : Solicitanţii care nu sunt de acord cu rezultatul Raportul de selecţie intermediar pot depune în 

scris contestaţii. Contestaţiile pot fi depuse în termen 5 zile calendaristice de la primirea notificării privind 

rezultatul selectării proiectelor sau 5 zile calendaristice de la de la momentul publicării Raportului de 

selecţie intermediar pe site-ul GAL. 

Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la sediul Asociației Intercomunitare ”Țara Zarandului” 

LEADER GAL. 

Dupa finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor, GAL va pune la dispoziţia Comisiei de 

Soluţionare a Contestaţiilor toate documentele aferente evaluării proiectelor, raportul de selecţie 

intermediar şi contestaţiile depuse de solicitanţi. 

Comisia de Soluţionare a Contestaţilor este alcătuită din 3 membri, după cum urmează: un președinte, un 

secretar, un membru, pentru fiecare funcție în parte fiind prevăzut un supleant. 

Vor fi considerate contestaţii şi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de 

eligibilitatea proiectului depus şi punctarea unui /unor criterii de selecţie. 

Termenul de instrumentare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 15 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 15 zile 

lucrătoare dacă la nivelul Comisiei de Solutionare a Constestatiilor se analizează contestaţiile depuse pe 

două sau mai multe măsuri, daca numarul de contestatii depuse este foarte mare, sau daca perioada de 

analiza a contestatiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va întocmi un raport final de soluţionare al contestaţiilor şi 

vanotifica Solicitantul cu privire la rezultatul contestaţiilor. Raportul de contestaţii va fi publicat pe site-ul 

GAL. 

În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data postării pe site a Raportului final de contestaţii, se va 

proceda la procesul de selecţie finală al proiectelor. 

Etapa IV: se elaborează și se publică Raportul de selecție, care include toate proiectele eligibile și selectate, 

proiectele eligibile și neselectate, proiectele neeligibile, inclusiv cele soluționate în urma contestațiilor 

(dacă e cazul) și proiectele retrase.  

Prezența membrilor Comitetului de selecție este obligatorie la momentul aprobării Raportului de Selecție 

(intermediar, final, suplimentar), când de asemenea trebuie asigurată și prezența reprezentanților CDRJ.  

Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul 

intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării Raportului de 

Selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL 

(sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și 

selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție 
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nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei. GAL are 

obligația de a atașa această Notă la documentele emise de GAL care însoțesc proiectele selectate depuse 

la AFIR, precum și de a transmite o copie scanată a acesteia către CDRJ spre informare. 

Cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de selecţie, acesta se postează pe site-ul www.tara-

zarandului.ro  În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de selecţie, GAL va notifica 

solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie. 

 
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. 

Nr. 
crt.  

Criterii de selecție Punctaj conform GS 
M.1.1/1B 

Punctaj acordat de 
GAL 

C.S. 1 Relevanța proiectului pentru specificul local 
Solicitantul va justifica măsura în care proiectul 
contribuie la realizarea obiectivelor din 
documentele strategice relevante, Strategia de 
Dezvoltare a Țării Zarandului. Având în vedere 
Ghidul solicitantului și Fișa măsurii 1.1/1B, 
solicitantul va descrie în cadrul Studiului/planului 
de marketing, măsura în care proiectul propus 
este în  concordanță specificului local, respectiv 
se va analiza atent specificul local al comunității, 
nevoia/nevoile acesteia și măsura în care 
proiectul propus contribuie la soluționarea 
segmentului identificat ca fiind deficitar. 
Document(e) de verificat : 
 Studiu/plan de marketing 
 Document emis de GAL din care să rezulte 

relevanța proiectului pentru specificul local și 
Strategia de Dezvoltare Locală a Țării 
Zarandului (Solicitanții vor transmite în acest 
sens către GAL o propunere  în care să fie 
descrise pe scurt relevanța și modul în care va 
contribui proiectul  specificului local a Țării 
Zarandului, priorităților, obiectivelor, 
domeniilor de intervenției Strategiei de 
Dezvoltare Locală 2014-2020 și implicit 
Măsurii 1.1/1B) 

10 p 

 

C.S. 2 Numărul de parteneri care vor forma 
organizațiile colective 

Acest criteriu se va puncta în baza Acordului de 
Cooperare, respectiv: 
 
2.1. Parteneriatul care au în componență minim  
2 membrii 

 
 
 
 
 

10 p 
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2. 2. Parteneriatul care are in componenta minim  
2  membrii și are în componență și  una din 
categoriile de mai jos : 
a) entități cu experiență în domeniile cercetării 
de piață și al promovării roduselor agro-
alimentare (de exemplu – institute de cercetare 
de piață, unități de învățământ cu profil 
economic, marketing, entități care au dezvoltat 
anterior scheme de aprovizionare directă care 
respectă principiile lanțului scurt de 
aprovizionare sau care au implementat cu succes 
alte proiecte în domeniu etc.). 
b) consilii locale, unități scolare, sanitare, de 
agrement și de alimentație publică, ONG, alte 
entități relevante, pe baza obiectivelor 
proiectului 
 
Document(e) de verificat : 
 Studiul/Planul de Marketing, 
 Cererea de Finanțare 
 Punctajul se acordă pe baza Acordului de  

cooperare semnat de către parteneri, unde 
sunt descrise rolul și experiența relevantă 
fiecărui partener în proiect, în conformitate 
cu obiectivele proiectului; 

 Alte documente anexate 

 
 

20 p 

C.S. 3 Principiul valorii adăugate   (parteneriatele 
care produc și comercializează produse cu 
valoare adăugată mare - ecologice, care 

participă la scheme de calitate, produse din 
sistemele agricole HNV, etc.) 

3.1 Proiecte de investiţii prin care parteneriatul  
vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, 
respectiv integrarea sistemelor de colectare, 
condiționare (după caz), procesare, depozitare și 
comercializare produse agricole 
 
Se vor verifica următoarele documente : 
 Studiul de Fezabilitate/Plan de 
marketing, documente solicitate pentru imobilul 
(clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 
realizate investiţiile, Certificat de 
urbanism(pentru proiecte care prevăd 
construcții) 
 

 
 
 
 
 

 
 

25 p 
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3.2 Parteneriatul care comercializează produsele 
care se incadrează în următoarele categorii :  
 
Produse care participă la o schema de 
calitate/care sunt certificate în urma unei 
scheme de certificare 
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, respectiv E-BACHUS 
pentru vinuri de calitate 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 naționale în 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 comercializarea 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 

5 p 
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vederea obținerii înregistrării și a protecției la 
nivel european. 
În cazul în care nu se obține recunoașterea la 
nivel european proiectele nu vor fi depunctate și 
sprijinul acordat nu se va recupera. 
 
Proiecte prin care unul din tipurile de produse 
comercializate de parteneriat (de membrii)  
trebuie să fie produs montan.( În cazul 
produselor care au obținut mențiunea de calitate 
‚produs montan’ se va verifica Registrul naţional 
al produselor montane, iar în cazul celor care 
sunt în curs de obținere a acestei mențiuni se va 
solicita dovada depunerii documentației la 
Agenția Zonei Montane și angajamentul că se va 
obține această mențiune de calitate până la 
ultima plată). 
Se vor puncta proiectele care comercializează 
produse provenite din exploatații din UAT HNV 
(se regăsesc în Lista UAT-urilor eligibile pentru 
pachetele 1 si 2 aferente măsurii 10 a PNDR  – 
anexa 10 a ghidului). 
 
În cazul tuturor produselor de calitate 
menționate mai sus nu vor fi eligibile cheltuielile 
aferente certificării.  

C.S. 4 Principiul crearii de locuri de muncă 
 

4.1.Proiectul generează 1 loc de muncă cu norma 
întreagă pe o perioada de minim 1 an. 
 
4.2Proiectul generează 2 locuri de muncă cu 
norma întreagă pe o perioadă de minim 1 an. 
 
Document(e) de verificat: 

 Cerere de finanțare 
 Studiu/plan de marketing 

 
 

20 p 
 

30 p 

 

C.S. 5 Principiul prioritizării proiectelor care își 
propun acțiuni inovative de dezvoltare și 

promovare a identității locale 
Se vor puncta proiectele care asigură o 
vizibilitate mare a investiției și implicit efectul 
multiplicator al proiectului 
 
5.1 Proiecte care își propun acțiuni inovative în 
sensul de a dezvolta și promova identitatea 

 
 
 
 
 
 

5 p 
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locală prin comercializarea produselor în  mediul 
online (ex. magazin on-line, bursă locală de 
mărfuri agricole/produse) 
 
5.2 Proiecte care vor adopta/utiliza tehnologii 
digitale* urmând să asigure o vizibilitatea mare 
a investiției și promovare a acestora ca bune 
practici 
 
Document(e) de verificat: 

 Studiu/plan de marketing 
 Studiu de fezabilitate 
 Buget indicativ 

 
 

5 p 

Total punctaj 100 p  

Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte. 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de : 

1. Proiectele prin care partenerii își iau angajamentul ca  la finalizarea proiectului formalizează cooperarea 

prin constituirea sau dezvoltarea unei forme asociative cu personalitate juridică vor fi prioritizate față de 

cele proiectele prin care partenerii nu își vor lua acest angajament.   

2. Proiectele cu rata cofiinanțării private mai mare vor fi prioritizate. 

3. Proiecte care își propun crearea de locuri de muncă. 

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selecţie  

C.S. 1 Relevanța proiectului pentru specificul local 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

Documente : 
- Studiu/plan de marketing 
- Document emis de GAL din care să rezulte 
relevanța proiectului pentru specificul local 

Acordarea punctajului pentru acest criteriu se va 
realiza în baza justificării solicitantului a măsurii în 
care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor 
din documentele strategice relevante, Strategia 
de Dezvoltare a Țării Zarandului. Având în vedere 
Ghidul solicitantului și Fișa măsurii 1.1/1B, 
solicitantul va descrie în cadrul Studiului/planului 
de marketing, măsura în care proiectul propus 
este în  concordanță specificului local, respectiv se 
va analiza atent specificul local al comunității, 
nevoia/nevoile acesteia și măsura în care proiectul 
propus contribuie la soluționarea segmentului 
identificat ca fiind deficitar. Totodată la baza 
acordării punctajului pentru acest cristeriu vas ta 
documentul emis de GAL din care să rezulte 
relevanța proiectului pentru specificul local și 
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Strategia de Dezvoltare Locală a Țării Zarandului, 
în acest sens solicitanții vor transmite în în 
prealabil către GAL o propunere  în care să fie 
descrise pe scurt relevanța și modul în care va 
contribui proiectul  specificului local a Țării 
Zarandului, priorităților, obiectivelor, domeniilor 
de intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală 
2014-2020 și implicit Măsurii 1.1/1B. 
Punctajul pentru acest criteriu este de 10 puncte. 

C.S. 2 Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective 

Documente de verificat  Puncte de verificat în documente 

Documente de verificat: 
Acordul de Cooperare, 
Studiul/Planul de Marketing, 
Cererea de Finanțare, 
Alte documente anexate 
 

Acest criteriu se va puncta în baza Acordului de 

Cooperare, Studiul/Planul de Marketing, Cererea 

de Finanțare, după cum urmează: 

2.1. Parteneriatului care are în componență 

minim  2 membrii se va acorda 10 puncte. 

 

2. Parteneriatului care are in componenta minim  

2  membrii și are în componență și  una din 

categoriile de mai jos : 

a) entități cu experiență în domeniile cercetării de 

piață și al promovării roduselor agro-alimentare 

(de exemplu – institute de cercetare de piață, 

unități de învățământ cu profil economic, 

marketing, entități care au dezvoltat anterior 

scheme de aprovizionare directă care respectă 

principiile lanțului scurt de aprovizionare sau care 

au implementat cu succes alte proiecte în 

domeniu etc.). 

b) consilii locale, unități scolare, sanitare, de 

agrement și de alimentație publică, ONG, alte 

entități relevante, pe baza obiectivelor 

proiectului; 

se va acorda 20 puncte, în baza documentelor 

justificative care atestă apartenența la una din 

categoriile menționate anterior. 

 

C.S. 3 Principiul valorii adăugate   (parteneriatele care produc și comercializează produse cu valoare 
adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse din sistemele agricole HNV, 

etc.) 

Documente de verificat   Puncte de verificat în documente 
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Documente de verificat 
- Studiul de Fezabilitate / Plan de marketing 
1) Actul de proprietate asupra clădirii, contract de 
concesiune sau alt document încheiat la notar, 
care să certifice dreptul de folosinţă asupra 
clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând 
cu anul depunerii cererii de finanţare, care să 
confere titularului inclusiv dreptul de execuție a 
lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu 
precizările din Studiul de fezabilitate, în 
conformitate cu prevederile  Legii 50/1991 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, având în vedere  tipul de investiţie 
propusă prin proiect;  
2) Documentul care atestă dreptul de proprietate 
asupra terenului, contract de concesiune sau alt 
document încheiat la notar, care să certifice 
dreptul de folosinţă al terenului, pe o perioadă de 
cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 
de finanțare, care să confere titularului inclusiv 
dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, 
după caz, în acord cu precizările din Studiul de 
Fezabilitate/plan de marketing, în conformitate 
cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, având în 
vedere  tipul de investiţie propusă prin proiect  
- Certificat de urbanism pentru proiecte care 
prevăd construcţii (noi, extinderi sau 
modernizări). 
- Pentru unitățile care se modernizează: 
Autorizaţie sanitară/ notificare de constatare a 
conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel 
mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare.  
- PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu 
comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități 
turistice, restaurante,unităti de procesare 
ulterioară înregistrate/autorizate, ferme 
zootehnice , etc. 
- ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR 
SPECIFICA DUPĂ CAZ- ex. precontract cu 
exploatațiile zootehnice în cazul proiectelor care 
vizează FNC, contracte/precontracte cu 
producătorii de materia primă agricolă, etc. ) 
 
 
 

3.1 Proiecte de investiţii prin care parteneriatul  
vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, 
respectiv integrarea sistemelor de colectare, 
condiționare (după caz), procesare, depozitare și 
comercializare produse agricole 
Se vor puncta proiectele ce propun realizarea 
tuturor  componentelor lanțului alimentar, 
precum şi cele care își propun investiții în 
componente ce completează integral lanțul 
alimentar (solicitantul deține deja una sau mai 
multe componente, iar prin proiect își propune 
realizarea componentelor lipsă).  
*Pentru veriga de colectare se verifică dacă  în SF 
sunt menţionaţi furnizorii de materie primă 
agricolă de bază şi, (precontract cu exploatațiile 
zootehnice în cazul proiectelor care vizează FNC, 
contracte/precontracte cu producătorii de 
materia primă agricolă), dacă aceştia sunt 
producătorii  materiei prime. Pentru procesare 
carne, lanţul alimentar începe cu veriga 
abatorizare.**Pentru veriga de comercializare se 
verifică dacă aceasta se realizează, fie prin proiect, 
fie există deja, prin una din modalităţile 
următoare: 
- desfacerea produselor direct către consumatorul 
final (ex. magazin la poarta unității (investiții noi și 
modernizare), magazine proprii în locație diferită 
de locația unității de procesare (doar investiții de 
modernizare), magazin on-line cu distribuire prin 
logistică proprie, rulote/autorulote alimentare, 
automate alimentare. În categoria ”consumator 
final” intră și exploatațiile zootehnice care 
cumpără direct nutrețuri combinate produse de 
fabricile de profil, situație în care se vor verifica 
precontracte/contracte cu acești consumatori 
(precontract cu exploatațiile zootehnice în cazul 
proiectelor care vizează FNC, 
contracte/precontracte cu producătorii de 
materia primă agricolă). 
 
- vânzarea către consumatorul final prin 
intermediul a cel mult un intermediar (dovedită 
prin intermediul unor precontracte/ contracte 
încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, 
deținătorii de unități turistice, restaurante, unități 
de procesare ulterioară înregistrate/autorizate, 
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Documente de verificat: 
-Certificat de conformitate a produselor 
agroalimentare ecologice, 
- a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator 
in agricultura ecologica, 

ferme zootehnice etc.). Titulatura de intermediar 
poate fi deținută de una sau mai multe persoane 
juridice care îndeplineşte/îndeplinesc calitatea de 
unic intermediar între producător şi consumator, 
cu care solicitantul are precontract/contract, 
comercializează aceste produse direct către 
consumatorii finali. Se verifică în 
PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu 
comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități 
turistice, restaurante,unităti de procesare 
ulterioară înregistrate/autorizate, ferme 
zootehnice , etc. 
Nu se punctează proiectele care își propun doar 
comercializare, chiar daca aceasta este 
componenta care închide lanțul alimentar. 
În cazul solicitanților care deja dețin toate 
componentele lanțului alimentar, proiectele care 
prevăd investiții de modernizare pentru același 
produs (produs aflat în fabricaţie curentă la nivelul 
solicitantului, pentru care există deja o linie 
tehnologică) nu sunt punctate. 
În cazul proiectelor care propun completarea şi 
modernizarea  activităţii desfăşurate cu celelalte 
componente ale lanţului integrat, se verifică în 
Autorizaţie sanitară/ notificare şi/sau prin 
accesarea link-ului: 
http://www.ansvsa.ro/?pag=523; pentru unitățile 
autorizate, iar pentru cele înregistrate se verifică 
link-ul aferent fiecărui DSVSA Județean în parte, 
după cum urmează: 
http://www.ansvsa.ro/?pag=8 – se alege județul – 
unități înregistrate,  
dacă există puncte de lucru autorizate să 
desfăşoare activităţile prezentate în proiect ca 
fiind componente  funcţionale ale lanţului 
integrat. 
 
Punctajul pentru CS 3.1 este de 25 de puncte. 
 
 
3.2 Parteneriatul care comercializează produsele 
care se incadrează în următoarele categorii 
 
Documente de verificat:  
Se vor puncta proiectele care propun 
comercializarea produselor ecologice conform 
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- b) Contractul procesatorului cu un organism 
certificat de inspectie si certificare, 
- DOCUMENT care să demonstreze calitatea de 
membru al grupului aplicant, 
- Document din care sa reiasa inregistrarea 
dreptului de utilizare a mentiunii produs montan, 
emis de autoritatea competentă 
SAU 
 -COPIE CERERE depunere documentație în 
vederea dobândirii dreptului de utilizare a 
menţiunii de calitate facultative „produs montan"-
pentru produsele în curs de recunoaștere și 
angajamentul că se va obține această mențiune 
de calitate până la ultima plată. 
 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice cu completările și 
modificările ulterioare.  
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, respectiv EBACHUS 
pentru vinuri de calitate. 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 naționale în 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 comercializarea 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.   
În cazul produselor care au obținut mențiunea de 
calitate ‚produs montan’ se va verifica Registrul 
naţional al produselor montane, iar în cazul celor 
care sunt în curs de obținere a acestei mențiuni se 
va solicita dovada depunerii documentației la 
Direcția Agricolă Județeană și angajamentul că se 
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va obține această mențiune de calitate până la 
ultima plată. 
 
Cel puțin unul din tipurile de produse 
comercializate de parteneriat (de membrii)  
trebuie să fie produs montan. 
Se vor puncta proiectele care comercializează 
produse provenite din exploatații din UAT HNV (se 
regăsesc în Lista UAT-urilor eligibile pentru 
pachetele 1 si 2 aferente măsurii 10 a PNDR  – 
anexa 10 a ghidului). 
Punctajul pentru CS 3.2 este de 5 de puncte 
 
Tipurile de produse menționate mai sus (criteriul 
3.2) în situația în care sunt obținute conform CS 
3.1, punctajele de ambelor criterii pot fi cumulate.  
 
Punctajul maxim acordat CS 3 este de 30 de 
puncte. 

C.S. 4 Principiul crearii de locuri de muncă 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

Document(e) de verificat: 

- Cerere de finanțare 

- Studiu/plan de marketing 

- Studiu de fezabilitate 

- Buget indicativ 

Se verifică pct. 5 din Studiu/plan de marketing, 
corelat cu Cererea de finanțare și Bugetul indicativ 
dacă în cadrul acestuia sunt prevăzute cheltuieli 
salariale. 
 
4.1. Pentru 1 loc de muncă cu norma întreagă pe 
o perioada de minim 1 an punctajul este de 20 
puncte. 
 
4.2. Proiectul generează 2 locuri de muncă cu 
norma întreagă pe o perioadă de minim 1 an 
punctajul este de 20 puncte. 

Principiul prioritizării proiectelor care își propun acțiuni inovative de dezvoltare și promovare a 
identității locale 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

Document(e) de verificat: 
-Studiu/plan de marketing 
- Studiu de fezabilitate 

- Buget incativ 

Se vor puncta proiectele care asigură o vizibilitate 
mare a investiției și implicit efectul multiplicator al 
proiectului 
 
5.1 Proiecte care își propun acțiuni inovative în 
sensul de a dezvolta și promova identitatea locală 
prin comercializarea produselor în  mediul online 
(magazin on-line, bursă locală de mărfuri 
agricole/produse) 

mailto:office@tara-zarandului.ro


                                                                                                             
                 ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ  ,, ŢARA ZARANDULUI” LEADER GAL 

Asociaţia Intercomunitară Ţara Zarandului LEADER GAL 
CIF 28212496, Crişcior,Str. Monumentului, Nr. 18 tel/fax. 0254 616 917 

www.tara-zarandului.ro, e-mail: office@tara-zarandului.ro 

Se va verifica studiul/planul de marketing, studiul 
de fezabilitate dacă comercializarea produselor 
prin intermediul mediului online este descrisă și 
face parte din strategia parteneriatului și dacă 
sunt prevăzute chetuielile respective în cadrul 
bugetului indicativ.   
 
Punctajul pentru CS 5.1 este de 5 puncte. 
 
5.2 Proiecte care vor adopta/utiliza tehnologii 
digitale* urmând să asigure o vizibilitatea mare a 
investiției și promovare a acestora ca bune 
practici. 
 
Se va verifica studiul/planul de marketing, studiul 
de fezabilitate,bugetul indicativ dacă sunt 
prevăzute cheltuielile respective, precum și 
descrierea, contribuția investițiilor în cadrul 
proiectului, modul prin care se va asigura 
vizibilitatea și promovarea investiției. 
 
Punctajul pentru CS 5.2 este de 5 puncte. 
 
Punctajele de la CS 5 se pot cumula, punctajul 
maxim dacă sunt îndeplinite ambele criterii va fi 
de 10 puncte. 
 
 
Tehnologiile digitale* cu titlu exemplificativ 
precum telefoanele inteligente, tablete, senzori pe 
teren, drone și sateliți, oferă o serie de soluții 
agricole precum măsurarea de la distanță a 
condiției solului, o mai bună gestionare a apelor și 
a șeptelului și monitorizarea culturilor. Analizând 
datele colectate, fermierii își pot face o imagine 
asupra viitoarelor modele de culturi sau asupra 
sănătății și bunăstării animalelor, ceea ce le 
permite să facă o planificare mai eficace și să fie 
mai eficienți. Posibilele beneficii ale utilizării 
tehnologiilor digitale pot include îmbunătățirea 
randamentului culturilor și a performanței 
animalelor, optimizarea factorilor de producție și 
reducerea forței de muncă, toate acestea crescând 
profitabilitatea. De asemenea, digitalizarea poate 
îmbunătăți condițiile de lucru pentru fermieri și 
poate reduce impactul negativ al agriculturii 
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asupra mediului. Un alt beneficiu se referă la 
fluxurile de date agricole. Îmbunătățirea fluxurilor 
de informații în amontele și în avalul lanțurilor 
agroalimentare ar putea genera o gamă largă de 
avantaje pentru cei implicați, inclusiv pentru 
fermieri și pentru părțile interesate din sectorul 
distribuției și al comerțului cu amănuntul. 
 
 

 

Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte. 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de : 

1. Proiectele prin care partenerii își iau angajamentul ca  la finalizarea proiectului formalizează cooperarea 

prin constituirea sau dezvoltarea unei forme asociative cu personalitate juridică vor fi prioritizate față de 

cele proiectele prin care partenerii nu își vor lua acest angajament.   

2. Proiectele cu rata cofiinanțării private mai mare vor fi prioritizate. 

3. Proiecte care își propun crearea de locuri de muncă. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 
Raportului de Selecție); 
Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice în termen de maxim 25 de zile de la închiderea 
sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului de selecție intermediar pe site-ul www.tara-
zarandului.ro. 
În baza Raportului de selecție beneficiarii vor fi notificați cu privire la rezultatul procesului de evaluare și 
selecție. 
 
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 
Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL  
Str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara.  
Tel: 0254-616917 
e-mail: office@tara-zarandului.ro  
site: www.tara-zarandului.ro  
 
Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). În etapa 
de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL 
 
Atentie ! Conform NOTEI privind implementarea strategiei de dezvoltare locală nr. 235782 din 
23.12.2020 emisa de DGDR AM PNDR termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2023,  
termenul de depunere a ultimei cereri de plată este 30.09.2023. 
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