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APEL DE SELECŢIE 

Sub-măsura 41.123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” 

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 41.123/2-13 – 29.11.2013 

Asociaţia GAL POARTA TRANSILVANIEI anunţă lansarea, în perioada 28.10.2013 – 29.11.2013, a 
celei de-a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru Sub-măsura 41.123 “Creşterea valorii 
adăugate a produselor agricole şi forestiere ” 

1. Data lansării apelului de selecţie: 28.10.2013 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 29.11.2013, orele 14:30 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la 
sediul Asociaţia GAL POARTA TRANSILVANIEI, din loc. Negreni, nr. 63, Comuna Negreni, jud. Cluj, de 
luni până vineri în intervalul orar 08.30 – 14.30. 

4. Fondul disponibil pentru Sub-măsura 41.123 este de 30.000 euro pentru acest apel de selecţie. 

- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 15.000 
euro 

- Suma maximă a unui proiect 30.000 euro 

5. Modelul de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează sa raporteze catre GAL toate plăţile 
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar este anexată la Apelul de 
Selecţie. Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la 
confirmarea plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii. 

6. Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie 

Selecția proiectelor va fi realizată de către Comitetul de Selecție, format din membrii Asociației GAL Poarta 
Transilvaniei. În ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum", 
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% 
din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.  

Beneficiarii vor fi notificați  atât în scris de către Asociația GAL Poarta Transilvaniei dacă proiectele au 
fost selectate sau nu, cât și prin publicarea unui Raport de Selecție Intermediar pe 
www.poartatransilvaniei.ro in data de 06.12.2013.   

Contestațiile privind rezultatele Raportului de Selecție Intermediar vor fi depuse, în termen de 5 
zile lucrătoare de la primirea Notificării, respectiv pana la data de 13.12.2013, dar nu mai mult de 
7 zile lucrătoare de la afișarea pe site a Raportului de Selecție Intermediar, respectiv data de 
17.12.2013. Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor 
care va emite și publica pe www.poartatransilvaniei.ro, Raportul de Contestații in termen de 3 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, respectiv data de 20.12.2013. 

http://www.poartatransilvaniei.ro/
http://www.poartatransilvaniei.ro/
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Dacă nu există contestații în sensul că după primirea notificării solicitantul acceptă decizia luată 
de comitetul de selecție, Asociația GAL Poarta Transilvaniei poate oricând publica Raportul de 
Selecție Final. 

7. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului sunt menţionate în Ghidul Solicitantului al Măsurii 41.123  disponibil pe site-ul 
Asociaţiei GAL Poarta Transilvaniei (www.poartatransilvaniei.ro) şi www.apdrp.ro : 

1. STUDIU DE FEZABILITATE şi PROIECT TEHNIC pentru proiecte cu lucrări de construcţii si/sau 
montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/sau montaj  

ATENȚIE! În cazul în care solicitantul realizeaza în regie proprie constructiile în care vor amplasa utilajele 
achizitionate prin investitia FEADR, cheltuielile cu realizarea constructiei vor fi trecute in coloana „neeligibile”, va 
prezenta certificatul de urbanism si va întocmi Studiu de Fezabilitate. În cadrul documentului se vor regasi 
obligatoriu urmatoarele elemente:  

 codul CAEN al firmei de consultanta trebuie mentionat in Studiul de fezabilitate/ Memoriu Justificativ. 
Numai în cazul în care este mentionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanta in 
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ cheltuielile privind consultanta sunt eligibile.  

 devizul general si devizele pe obiect trebuie sa fie semnate de persoana care le‐a intocmit şisă poarte 
stampila elaboratorului documentatiei.  

 existenta „foii de capat”, care contine semnaturile colectivului format din specialisti, condus de un sef de 
proiect care a participat la elaborarea documentatiei si stampila elaboratorului.  

 detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering si capitolul 5 – organizare de santier 
prin devize care sa justifice in detaliu sumele respective, pentru a putea fi urmarite in etapa de achizitii si 
autorizare plati.  

 partile desenate din cadrul sectiunii B (planuri de amplasare in zona, planul general, relevee, sectiuni etc.), 
să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator.  

ATENȚIE! În cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la 
capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/ 
factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în 
regie proprie acesta se va evidenţia ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”.  

 Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr.experti, ore/expert, costuri/ora). 
Pentru situatiile in care valorile sunt peste limitele prevazute in baza de date a Agentiei, sau sunt 
nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau prin natura investitiei, la 
verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului. ‐În cazul in care investitia 
cuprinde cheltuiei cu constructii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investitia specifica in 
care suma tuturor cheltuielilor cu constructii si instalaţii se raportează la mp de construcţie.  

2. Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40) 
precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară (în conformitate cu 
prevederile Normelor de închidere a exercitiului financiar 2011) în care rezultatul operational (rezultatul de 
exploatare din bilant) sa fie pozitiv (inclusiv 0). Exceptie fac solicitantii care nu au înregistrat venituri din 

exploatare Se vor prezenta situatiile financiare pentru anii n, n‐1 sin‐2, unde n este anul anterior depunerii 

http://www.poartatransilvaniei.ro/
http://www.apdrp.ro/
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Cererii de Finantare. sau Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi 
formularele 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare.  
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale:  
Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 
Administrația Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0). sau 
Declarația de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au 
desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.  

ATENȚIE! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii cererii de finanţare trebuie să fie pozitiv 
(inclusiv 0). Nu se va lua în calcul anul înfiinţării în care rezultatul operaţional poate fi negativ.  

CLARIFICĂRI:  

a) în cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului 
anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune nici un 
document în acest sens.  

b) în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la 
Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul 
cererii de finanţare Bilanţul anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit şi pierdere, 
inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară, prin care dovedeşte că nu a inregistrat 
venituri din exploatare si deci nu a desfăşurat activităţi de producţie.  

c) în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la 
Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, 
atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la 
Administraţia Financiară.  

3. Documente pentru clădiri şi terenurile pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:  

-actul de proprietate asupra clădirii  

şi  

-document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune Pentru construcţiile cu 
caracter provizoriu: document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de 
închiriere, de comodat pentru terenul pe care este amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare 

a proiectului ‐pentru toate tipurile de cladiri si terenuri, extrasul de carte funciara sau documentul emis de Oficiul 
de Cadastru si Publicitate Imobiliara teritorial, care dovedeste ca într‐o unitate administrativ teritorială nu au fost 
finalizate lucrările de cadastru,  

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent, care conţine:  

 situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 
prevăzute în contract şi alte clauze  

 suprafaţa concesionată la zi ‐dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 
diminuarea, şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces.  

ATENȚIE! Actul de proprietate asupra clădirilor în care se desfasoara activitatea de productie va fi prezentat 
pentru toate tipurile de investitii, inclusiv pentru cele care se refera numai la achizitie de utilaje si mijloace de 
transport. ATENȚIE! Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice 
„dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de 

vanzare‐cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare 
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judecatoreasca)/ contract de concesiune”, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificată şi completată, asupra 
terenului pe care urmează a se realiza investiţia. Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii 
nr. 50/ 1991, modificată şi completată, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) 
asupra terenului.  

În clauzele contractului de concesiune sau din adresa emisă de concendent trebuie să reiasă acordul 
concendentului pentru realizarea investiţiei şică, de asemenea, nu este prevazută interdicţia de a se construi 
(inclusiv interdicţia de a schimba destinaţia imobilului). Conform legii nr.287/2009 pentru aprobarea Codului Civil, 
drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părţi, cât şi faţă de terţi, 
numai prin înscrierea în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea. ATENŢIE! În 

cazul în care solicitanții dovedesc că într‐o unitate administrativ teritorială nu au fost finalizate lucrările de 

cadastru, printr‐un document emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară teritorial, aceștia nu vor avea 
obligația de a prezenta extrasul de carte funciară și vor prezenta doar contractul de constituire sau transmitere a 
dreptului real respectiv în forma autentica notarială.  

4. Certificat de urbanism/ autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii.  
5. Clasarea Notificarii, sau, Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul se supune/nu 

se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi porcedurii de evaluare adecvată;   

sau, Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, daca este 

cazul. sau Decizia etapei de evaluare iniţială ‐ document care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura 
pentru obţinerea acordului de mediu;  

Pentru activităţi existente care fac obiectul extinderii sau modernizării, documentul va fi însoţit și de Nota 
de constatare Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului și/sau Garda Națională de Mediu.  

6.  

6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul 
sau mai multe dintre ele emise de institutii financiare bancare).  

6.2. Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP).  

7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social si puncte de lucru (numai in cazul in care 
solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, 
dacă este cazul.  

ATENȚIE! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobata a sumelor negative solicitate la rambursare 
prin deconturile de TVA și/sau exista 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.  

8.1. Pentru unităţile supuse avizării sanitare veterinare, conform legislaţiei în vigoare Notificare care să ateste 
conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi siguranţa 
alimentelor şică prin realizarea investiţiei în conformitate cu proiectul unitatea va fi în concordanţă cu legislaţia în 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. sau  
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Adresa de la ANSVSA/DSVSA care să menţioneze „în urma verificării documentaţiei prezentate se certifică faptul 
că proiectul nu face obiectul notificării/notificării pentru siguranţa alimentelor/ autorizării/ înregistrării”.  

Document emis de DSVSA, Conform Protocolului de colaborare dintre APDRP şi ANSVSA –  Formatul 
documentelor va putea fi descărcat de pe site‐ul www.apdrp.ro  

8.2. Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei în vigoare: Avizul sanitar privind constatarea 
conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă  

sau  

Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şisănătate publică  

sau,  

Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă.  

9. Pentru unitatile care se modernizeaza:  

9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel mult 
un an inaintea depunerii cererii de finantare  

9.2 Autorizaţie sanitar‐veterinară / Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor / Notificare de constatare a 
conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar veterinară şi siguranţa alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea 
depunerii cererii de finanţare.  

9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanţare.  

ATENȚIE! În cazul în care solicitantul prezintă autorizaţii de funcţionare, acestea trebuiesc eliberate cu cel mult 
un an în urmă faţă de data depunerii cererii de finanţare. În caz contrar, solicitantul va prezenta Nota de 
constatare a conformităţii unităţii în funcţiune, cu legislaţia sanitară, sanitar + veterinară, de mediu, în vigoare. 
Data de emitere a Notelor de constatare trebuie să fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare.  

10.  

10.1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte faptul că solicitantul are 
capital privat100% si codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru 
(dacă este cazul) şică nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicată), 
reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr. 85/2006, republicată, Documentul trebuie sa fie eliberat in 
numele solicitantului, semnat,  stampilat de catre autoritatea emitenta si sa fie emis cu cel mult o luna inaintea 
depunerii Cererii de finantare  

şi  

10.2. Pentru întreprinderile mici şi mijlocii se va prezenta  

Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, Anexa 1 din Legea nr. 346/ 
2004 cu modificările şi completările ulterioare şi, dacă este cazul, Anexa nr.2., semnata de persoana autorizata 
sa reprezinte intreprinderea (mentionata in Certificatul constatator de la ORC). sau  

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că îndeplineşte condiţiile de întreprindere cu mai puţin de 750 de 
angajaţi sau cu o cifră de afaceri de mai puţin de 200 de milioane de Euro.  

11. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislatiei în vigoare  

sau  
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Hotărâre judecătorească definitivă, actul de constituire şi statutul propriu pentru societăţi cooperative de 
valorificare, cooperative agricole de procesare a produselor agricole; şi  

Aviz de recunoaştere pentru Grupuri de Producători emis de MADR.  

12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă intocmit de solicitant (va cuprinde 
obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii 
proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002 
pentru acelesi tip de activitate (cod CAEN).  

13. Declaraţie că firma nu este în dificultate.  

 

Declaraţia referitoare la firma în dificultate va fi dată de toţi solicitanţii, cu excepţia PFA‐urilor, IFurilor şi 
societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali si va fi semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea.  

14. Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahăr, emisă de MADR (Departamentele de specialitate) 
pentru întreprinderea prelucrătoare. 

15.   

15.1 Copie după diploma de studii /Certificat care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care 
solicita finantarea pentru responsabilul legal/ beneficiar (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va 
prezenta document care sa certifice pozitia in societate: Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în 
specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă  

şi Extras din Registrul General de Evidență a Salariaților care să ateste înregistrarea contractului individual de 
muncă, acționar).  

15.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul 
(poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in 

societate ‐Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul 
Teritorial de Muncă  

și Extras din Registrul General de Evidență a Salariaților care să ateste înregistrarea contractului individual de 
muncă, acționar) va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei 
plăţi a ajutorului.  

ATENȚIE! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o instituție recunoscută de Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului si Sportului.  

16.  

16.1 Pentru modernizări: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice  (materii prime şi 
produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform Ord.  688/2007.  

16.2 Pentru investitii noi:  

a) Fișa de înregistrare ca procesator și producător în agricultura ecologică b) Contractul procesatorului cu un 
organism certificat de inspecție și certificare c)Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice 
(materii prime și produse finite) emis de un organism de inspecție și certificare, conform Ord. nr.688/2007 (la 
ultima plată).  
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ATENȚIE! Acest document este obligatoriu numai pentru obţinerea de punctaj la criteriul de selecţie: 
„Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice” pentru modernizarea investiţiilor existente.  

Pentru investiţiile noi sau, modernizări ale activității existente cu producerea de produse noi ecologice, solicitanţii 
trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate / Memoriul justificativ că vor colecta şi procesa produse 
ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru se va verifica la cererile de plată şi în perioada de 
monitorizare.  

17.  

17.1 Document emis de MADR care să ateste faptul că produsele sunt tradiţionale conform Ord.MAPDRP 
690/2004 (pentru modernizari).  

17.2 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, pentru investitii noi, prin care se angajeaza  ca la ultima 
plata sa prezinte documentul 17.1 pentru produsele traditionale. In caz contrar, contractul se va rezilia. ATENȚIE! 
Acest document este obligatoriu numai pentru obţinerea de punctaj la criteriul de  selecţie: „IMM‐uri care 
procesează produse tradiţionale” pentru modernizarea investiţiilor existente. Pentru investiţiile noi sau 
modernizari ale activitatii existente cu producerea de produse noi traditionale, solicitanţii trebuie să demonstreze 
prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor procesa produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în 
vigoare. Acest lucru se va verifica la cererile de plată şi în perioada de monitorizare.  

18. Adeverinţă privind producția de materie primă obținută de solicitant (IMM) eliberată de  DAJ‐ul judeţelor 
aferente zonei (judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe) care 
demonstrează că solicitantul este producator de materie primă, precizandu‐se cantitatea obţinută în anul in 
curs, respectiv anul agricol 2011/2012. Pentru cei minim 10 producători care dețin părți sociale/acțiuni:  

Adeverinţă privind producția de materie primă obținută în anul în curs, respectiv anul agricol 2011/2012, 

eliberată de DAJ‐ul județelor aparținătoare/ Certificat de producator.  

19. Alte documente justificative (se vor specifica după caz).  

1. Document emis de Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) avizat  de consiliul 
director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia cu minim 6 luni  înainte de lansarea sesiunii 
pentru care aplică, însoţit de statutul asociației profesionale din componența unei OIPA. ATENȚIE! Se va lua în 
considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o 
altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. În acest caz, pe 
lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, acesta trebuie 
să prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte 
persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente.  

2. Programul de restructurare avizat de ANSVSA/DSVSA, pentru solicitanții din Anexa Deciziei 2011/898/UE.  

3. Autorizaţie de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu indicație geografică/DOC, eliberată de 
ONVPV (Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole).  

4. Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului pentru fiecare din cei minim 10 producători, care 
dețin părți sociale/ acțiuni și care specifică faptul că au capital privat 100%, codul CAEN principal agricol în 
domeniul proiectului, existența punctului de lucru șică nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicată.  

5. Declarația pe propria răspundere a solicitantului (IMM) referitoare la procesarea/depozitarea materiei prime.  
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20. Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea conform Anexei 10.  

21. Beneficiarul va anexa un rezumat în care va detalia modul în care proiectul se încadrează în strategie și 
criteriile de selecție specifice pe care le îndeplinește. 

22. Declaraţie prin care beneficiarul se angajează sa raporteze catre GAL toate plăţile aferente proiectului 

selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar.  

ATENTIE! Lista documentelor justificative necesare se găsește pe site-ul 
www.poartatransilvaniei.ro. De asemenea, vă rugăm să consultați și site-ul www.apdrp.ro  
pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsura 41.123 cât și anexele 
aferente acestui ghid. 

8. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

8.1. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE 

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

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

 dacă este corect completată; 

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

 dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un original şi două copii 
precum şi valabilitatea acestora; 

Pentru a vedea exact care sunt elementele punctuale verificate de către experţii GAL şi cei ai OJPDRP pentru 
analiza conformităţii Cererii de Finanţare, poate fi consultată Fişa de verificare a conformităţii pentru măsura 123 
a PNDR disponibilă pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ( www.apdrp.ro ), accesând 
documentul „Procedura evaluare selectare – formulare specifice M123 februarie 2013”-Formularul E 2.1 

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

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare care sunt descoperite de 

experţii verificatori ai GAL POARTA TRANSILVANIEI şi SVCF‐OJPDRP dar care, cu ocazia verificării 
conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în 
documentele anexate Cererii de finanţare. 

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

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL POARTA TRANSILVANIEI/OJPDRP după evaluarea conformităţii  
pentru a fi înştiinţat dacă cererea de finanţare este conformă sau să i se explice cauzele neconformităţii. 

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

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi verificate de expert la 
finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de 
proiecte. 

ATENȚIE! Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanţare conformă, nu o 
mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. 

http://www.poartatransilvaniei.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
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Depunerea cererilor de finantare se face numai în perioada de depunere a sesiunii publicata pe site‐ul GAL 
POARTA TRANSILVANIEI. Astfel, trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în 
cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia. În caz contrar, 
solicitantul își asumă riscul de a nu mai avea la dispoziție timpul necesar pentru a mai depune o nouă cerere de 
finanțare în termenul maxim de depunere a cererilor de finanțare. 

Cererea de finantare declarată neconformă după închiderea sistemului (conform Notei de lansare a sesiunii), nu 
mai poate fi redepusă în urma declarării neconformității. 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată neconformă 

 Cererea de Finanţare este declarată conformă 

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

8.2. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către: 

 GAL POARTA TRANSILVANIEI şi OJPDRP pentru Cererile de Finanţare care conţin proiecte ale 
beneficiarilor privaţi fără lucrări de construcţii şi/ sau montaj; 

 GAL POARTA TRANSILVANIEI şi CRPDRP pentru Cererile de Finanţare care conţin proiecte ale 
beneficiarilor privaţi cu lucrări de construcţii si/sau montaj şi pentru cererile de finanţare depuse de către 
beneficiarii publici; 

 APDRP ‐ nivel central ‐ pentru cererile de finanţare verificate prin sondaj. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

 verificarea eligibilităţii solicitantului; 

 verificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie; 

 verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

 verificarea studiului de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. 

Pentru a puncta elementele ce vor fi verificate de către experţii GAL şi OJPDRP poate fi consultată Fişa de 
verificare a criteriilor de eligibilitate pentru măsura 121 disponibilă pe http://www.apdrp.ro/, accesând documentul 
„Procedura evaluare selectare – formulare specifice M121 februarie 2013”-Formularul E 3.1 

Proiectul trebuie să fie realizat pe raza teritoriului GAL POARTA TRANSILVANIEI, iar beneficiarul să se identifice 
într-una din categoriile de beneficiari definite. 

Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate prin PNDR, se va folosi 
Ghidul solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
(www.apdrp.ro) şi site-ul GAL POARTA TRANSILVANIEI (www.poartatransilvaniei.ro). Proiectele trebuie să fie 
conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Locală al GAL POARTA TRANSILVANIEI. 

Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 

ATENȚIE! GAL POARTA TRANSILVANIEI şi AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI 
PESCUIT îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi 
implementării proiectului se constată de către APDRP că este necesar. 

http://www.apdrp.ro/
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La verificarea eligibilității la nivel GAL POARTA TRANSILVANIEI, OJPDRP si CRPDRP în situaţia în care sunt 
criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul evaluator poate cere informații suplimentare 
doar în următoarele cazuri: 

1. în cazul în care unul din documentele tehnice (Studiul de Fezabilitate, Memoriul Justificativ ) conţine 
informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informaţii contradictorii în 
interiorul lor ori faţă de cele menţionate în cererea de finantare. În caz de suspiciune se poate solicita 
extras de Carte funciară pentru documentele care atestă dreptul de proprietate. 

2. în cazul cand avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de catre autoritatile emitente într‐o form care 
nu respecta protocoalele incheiate intre APDRP şi institutiile respective. 

3. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de 
calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect. 

Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, fără a 
se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/instalaţiilor ce se vor executa. Pentru restul 
subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/ montajul care sunt neeligibile. 

În cazul Cererilor de Finanţare verificate prin sondaj la APDRP‐ nivel central, informatiile suplimentare se vor 
cere numai pentru pct.1 si pct.3. 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma ceruta la cap. 
4.1din Ghidul solicitantului „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare”, Cererea de Finantare va fi 
declarată neeligibilă. 

8.3. VERIFICAREA ÎN TEREN A CERERILOR DE FINANŢARE 

Verificarea pe teren se realizează de către: 

OJPDRP – pentru cererile de finanţare depuse de către beneficiarii privaţi; 

CRPDRP – pentru cererile de finanţare depuse de către beneficiarii publici; 

APDRP – nivel central ‐ pentru cererile de finanţare verificate prin sondaj. 

Scopul verificării pe teren este de a verifica datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative cu 
elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe 
baza documentelor (etapa verificării de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor. 

În urma acestor verificări pot exista două situaţii: 

 proiectul este neeligibil; 

 proiectul este eligibil şi va avea un punctaj. 

9. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL Poarta Transilvaniei 

Proiectele prin care se solicita finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie,  în baza căruia 
fiecare proiect este punctat, ţinând seama de criteriile locale de selecţie: 

Criterii de selecţie ale PNDR şi GAL Poarta Transilvaniei pentru Sub-măsura 41.123 
 
I. Unitățile care implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate cu Anexa la Decizia 
2011/898/UE  
Aceste criterii de selecție sunt numai pentru alocarea financiară prevăzută pentru implementarea standardelor europene în 
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vigoare privind prelucrarea laptelui crud  

Nr. crt. Criterii de selecţie  Punctaj 

CNS1. Unităţi care au programe de restructurare până în 2013, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, 
pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare, conform Decizia 2011/898/UE de 
modificare a Deciziei 2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 
852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește 
prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din 
România și cerințele structurale aplicabile acestor unități. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu 
de selecţie, solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie 
să facă dovada că are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă face 
parte din acest program. Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului. Se 
punctează pentru toate unitățile din Anexa Deciziei 2011/898/UE.  

5 

CNS2. Micro‐întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse N/A 

CNS3. Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:  N/A 

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă;  N/A 

(ii) cereale;  N/A 

(iii) legume, fructe şi cartofi;  N/A 

(iv) seminţe oleaginoase;  N/A 

(v) miere de albine;  N/A 

(vi) vin  N/A 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj suplimentar. Materia 
prima folosită pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie să provină din unitatea proprie 
iar energie obținută inclusiv din alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de 
acelasi tip), să fie folosită exclusiv în unitate. Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor 
investiţii, în valoarea totală eligibilă a proiectului. Criteriul de selectie nr. 3 poate primi maxim 10 
puncte. De exemplu: ‐cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 Euro. 
‐valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 25.000/500.000x10=0,5 Total punctaj pentru 
acest criteriu de selecție: 0.5 puncte  

N/A 

CNS 4. IMM‐uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin 50% 
din materia primă utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării, provine din judeţul în care 
este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe in care exista materie prima disponibilă.  

N/A 

CNS 5. Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 
aplică, conform legislaţiei în vigoare;  
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative:  
‐cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare;  

‐societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi completările 
ulterioare;  
‐asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare;  
‐grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ ca investitia 
deservește majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul din membri) și se regăsește în 
una din activitățile menționate în statulul acestora 2. Solicitanții sunt membri ai unei Organizaţii 

5 



 
 

12  

  

 

Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) Solicitantul poate fi membru al unei 
organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA. Activitatea propusă prin proiect trebuie 
să se regăsească în una din activitățile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: producție, 
procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA‐MADR). Daca solicitantul este membru al 
unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA, activitatea asociatiei (comuna cu 
activitatea propusa prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea OIPA. Solicitantul trebuie 
să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin care OIPA 
sprijină activitatea de procesare a solicitantului.   

CNS6. Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate (cod 
CAEN)  

N/A 

CNS7. IMM‐uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare N/A 

CNS8. IMM‐uri care procesează produse tradiţionale  N/A 

CNS9. Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor colecta şi 
procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. Solicitantul nu poate obţine 
produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică. Pentru proiectele care colectează şi/ 
sau procesează produse ecologice punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din 
producţia totală realizată. Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selectie, respectiv 8) proporţional cu ponderea produselor ecologice din total 
producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte. De exemplu: Produse ecologice 25.000 kg/an 
Productie totala realizata=500.000 kg/an 25.000/500.000x8=0.4 puncte pentru acest criteriu de 
selectie.  

N/A 

CNS10. Micro‐întreprinderi:   

-pentru sacrificare şi procesare carne  NA 

-pentru colectare şi procesare lapte.  NA 

CLS1. Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentate de tineri (persoane până în 40 de ani)  5 

CLS2. Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentate de fermieri de semi-subzistenţă 3 

CLS3. Proiecte ale căror beneficiari sunt membrii unei forme asociative recunoscute conform 
legislaţiei în vigoare 
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative:  

‐cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004 cu modificările 
şi completările ulterioare;  
‐societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi completările 
ulterioare;  
‐asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare;  
‐grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ ca investitia 
deservește majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul din membri) și se regăsește în 
una din activitățile menționate în statulul acestora 2. Solicitanții sunt membri ai unei Organizaţii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) Solicitantul poate fi membru al unei 
organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA. Activitatea propusă prin proiect trebuie 
să se regăsească în una din activitățile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: producție, 
procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA‐MADR). Daca solicitantul este membru al 
unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA, activitatea asociatiei (comuna cu 
activitatea propusa prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea OIPA. Solicitantul trebuie să 
demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin care OIPA sprijină 
activitatea de procesare a solicitantului.  

5 
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CLS4. Proiecte care includ acţiuni de protecţie a mediului 
Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui să specifice în  documentație investițiile 
sau acțiunile prevăzute pentru adresarea unor probleme  de mediu 

10 

CLS5. Beneficiari micro-întreprinderi/ IMM care se adaptează la standardele comunitare nou 
introduce 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa 
Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un program de restructurare avizat de 
ANSVSA, iar investiţia propusă face parte din acest program. Anexa Deciziei 2011/898/UE este 
publicată şi în Ghidul Solicitantului. Se punctează numai Micro‐întreprinderile din Anexa Deciziei 
2011/898/UE, numai pentru urmatoarele doua standarde, in conformitate cu Anexa la fisa masurii: 
„Descrierea standardelor comunitare în vigoare”, prezentată şi în Ghidul Solicitantului. -Standarde 
generale pentru igiena produselor alimentare (Regulamentul nr. 852/2004/CE) cu perioada de gratie 
31.12.2013; -Standarde specifice de igiena pentru alimentele de origine animala (Regulamentul nr. 
882/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013; În Anexă sunt prezentate regulamentele 
comunitare şi actele normative care le transpun pe acestea şi sunt indicate investiţiile care sunt 
necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste investiţii vor fi descrise în Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul privind “Adaptarea la standarde”, iar cheltuielile necesare 
vor fi evidenţiate în bugetul indicativ. De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze ca Notificarea 
ANSVSA/DSVSA este eliberata pentru realizarea proiectului, va mentiona că va respecta 
standardele şi că implementarea proiectului va fi realizată pănă la expirarea perioadei de gratie. 
Implementarea standardelo trebuie să se încadreze în perioada de grație mentionată în Anexa din 
fișa măsurii 123, dar plata se poate efectua și ulterior. 

8 

CLS6. Microîntreprinderi/ IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 
capacităţi de procesare 

N/A 

CLS 7. Beneficiari care nu au mai beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate; 

10 

CLS 8. Beneficiari micro-întreprinderi/ IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi 
procesatoare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin exploataţii 
agricole şi procesează sau colectează și/sau depozitează materie primă atât din producţia proprie 
cât şi achizitionată. Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și trebuie 
să îndeplinească, următoarele condiții: -cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia 
primă procesată și/sau depozitată să provină din producția proprie. Pentru proiectele care 
procesează materie primă din producţia proprie punctajul se acordă proporţional cu ponderea 
acesteia din total materie primă procesată și/sau depozitată. Pentru proiectele în care se 
procesează și/sau depozitează sub 10% sau peste 50% materie primă din producție proprie, nu se 
acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. Solicitantul care va procesa 50% materie primă din 
producție proprie, va beneficia de punctajul maxim de 9 puncte. Pentru solicitantul care 
procesează între 10 și 50% materie primă din producția proprie, punctajul se va acorda proporțional. 
Exemplu de calcul: Materie primă procesată din producție proprie =50.000 hl/an Total materie 
primă necesară procesării=500.000 hl/an Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din 
producție proprie ar obține 9 puncte.  
Punctajul se va calcula astfel: 250.000.............9  
                                                 50.000................x x=50.000x9/250.000=1,8 puncte 

Max. 9 

CLS 9. Beneficiari micro-întreprinderi/ IMM-uri care procesează produse tradiţionale 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau 
îşi propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în 
vigoare. Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. Pentru proiectele 
care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora 

Max. 6 
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din producţia totală realizată. Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selectie, respectiv 6) proportional cu ponderea produselor tradiționale din total 
producție realizate, daca NU, va primi 0 puncte. De exemplu: Produse traditionale 25.000 kg/an 
Productie totala realizata=500.000 kg/an 25.000/500.000x6=0.30 puncte pentru acest criteriu de 
selectie. 

CLS 10. Beneficiari micro-întreprinderi/ IMM-uri care colectează şi/sau procesează produse ecologice 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor colecta şi 
procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. Solicitantul nu poate obţine 
produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică. Pentru proiectele care colectează şi/ 
sau procesează produse ecologice punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din 
producţia totală realizată. Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selectie, respectiv 8) proporţional cu ponderea produselor ecologice din total 
producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte. De exemplu: Produse ecologice 25.000 kg/an.  
Productie totala realizata=500.000 kg/an 25.000/500.000x8=0.4 puncte pentru acest criteriu de 
selectie.  

Max. 8 

CLS 11. Beneficiari micro-întreprinderi/ IMM-uri care procesează produse lemnoase şi care 
promovează tehnologii de protecţia mediului 

10 

CLS 12. Proiecte inovative 16 

 TOTAL  100 

Punctaj minim realiza sub care niciun proiect nu va fi finanţat: 20 puncte 
 
II. Unitățile care nu implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate cu Anexa 
la Decizia 2011/898/UE1 

Nr. crt. Criterii de selecţie  Punctaj 

CNS1. Unităţi care au programe de restructurare până în 20132, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, 

pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare.  

N/A 

CNS 2. Micro‐întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse3  N/A 

CNS3. Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:  Max. 36 

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă;  30 

(ii) cereale;  30 

(iii) legume, fructe şi cartofi;  30 

(iv) seminţe oleaginoase;  23 

(v) miere de albine;  28 

(vi) vin  25 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj suplimentar.  
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie să provină din 
unitatea proprie iar energie obținută inclusiv din alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și 
alte surse de același tip), să fie folosită exclusiv în unitate. Punctajul se acordă proporţional cu 

Max. 6 

                                                 

1 Se aplică pentru acei solicitanți care nu se regăsesc pe anexa la Decizia 2011/898/UE 

2 Nu se aplică 

3 Nu se aplică 
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ponderea acestor investiţii, în valoarea totală eligibilă a proiectului Criteriul de selecție nr. 3 cumulat 
pentru cele două componente (sectoare prioritare şi energie regenerabilă) poate primi maxim 36 de 
puncte.  
De exemplu:  
‐cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 Euro.  
‐valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 25.000/500.000x6=0.3  
Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 30 (pentru legume, de ex.) + 0.3 = 30,3  

CNS4. IMM‐uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare  N/A 

CNS5. Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 
aplică, conform legislaţiei în vigoare 
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative:  

‐cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare;  
‐societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi completările 
ulterioare;  
‐asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare;  

‐grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu excepția celor din domeniul legume și fructe care beneficiază de sprijin prin 
Organizarea Comună de Piață (Pilonul I).  
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ ca investitia 
deservește majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul din membri) și se regăsește în 
una din activitățile menționate în statulul acestora. 2.Solicitanții sunt membri ai unei Organizaţii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) Solicitantul poate fi membru al unei 
organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA. Activitatea propusă prin proiect trebuie 
să se regăsească în una din activitățile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: producție, 

procesare, depozitare și comercializare din Registrul OIPA‐MADR). Dacă solicitantul este membru al 
unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA, activitatea asociației (comuna cu 
activitatea propusă prin investiție) trebuie să se regăseasca în activitatea OIPA. Solicitantul trebuie 
să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin care OIPA 
sprijină activitatea de procesare a solicitantului.  

2 

CNS6. Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate (cod 
CAEN)  

N/A 

CNS7. IMM‐uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare   N/A 

CNS8. IMM‐uri care procesează produse tradiţionale  N/A 

CNS9. Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice  N/A 

CNS10. Micro‐întreprinderi4  2 

-pentru sacrificare şi procesare carne  1 

-pentru colectare şi procesare lapte  2 

CLS1. Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentate de tineri (persoane până în 40 de ani)  5 

CLS2. Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentate de fermieri de semi-subzistenţă 3 

CLS3. Proiecte ale căror beneficiari sunt membrii unei forme asociative recunoscute conform 
legislaţiei în vigoare 

3 

CLS4. Proiecte care includ acţiuni de protecţie a mediului 
Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui să specifice în  documentație investițiile 

10 

                                                 
4 Acest criteriu de selecție este punctat la criteriul de selectie nr. 2 
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sau acțiunile prevăzute pentru adresarea unor probleme  de mediu 

CLS5. Beneficiari micro-întreprinderi/ IMM care se adaptează la standardele comunitare nou 
introduse 

N/A 

CLS6. Microîntreprinderi/ IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 
capacităţi de procesare 

N/A 

CLS7. Beneficiari care nu au mai beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate; 

5 

CLS8. Beneficiari micro-întreprinderi/ IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi 
procesatoare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin exploataţii 
agricole şi procesează sau colectează/ depozitează materie primă atât din producţia proprie cât şi 
achizitionată. IMM‐ul trebuie să aibă cod CAEN principal pentru depozitare/procesare și în secundar 
ca producator de materie primă. Pentru a primi punctaj la acest criteriu, solicitantul (IMM‐ul) trebuie 
să demonstreze că în cadrul societății detin părți sociale/ acțiuni cel puțin 10 producători de materie 
primă din domeniul proiectului și dacă: a) cel puțin 30 %, dar nu mai mult de 50 % din materia 
primă procesată și/sau depozitată să provină din producția proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 
producatori care detin parti sociale/ actiuni (diferența trebuie să fie achiziționată de la terți) – cu 
excepția sectorului vin cu indicație geografică; Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât 
producția proprie cât și producția provenită de la producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în 
IMM (minim 10) (doc. 19.5). 
b) pentru sectorul vin cu indicație geografică, materia primă achiziționată de la terți poate fi cuprinsă 
între 5 % și 15 % (diferența trebuie să fie din producție proprie si a celor minim 10 producatori care 
detin parti sociale/ actiuni). 
În cazul punctului a) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 30% sau peste 
50% materie primă din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti 
sociale/ actiuni, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul punctului b) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 5% sau peste 
15% materie primă achiziționată de la terți, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul a) solicitantul care va procesa și/sau depozita 50% materie primă din producție proprie a 
IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni, va beneficia de punctajul 
maxim de 10 puncte. Pentru solicitantul care procesează între 30 și 50% materie primă din producția 
proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni, punctajul se va 
acorda proporțional. 
În cazul b) pentru proiectele care procesează struguri materie primă cu indicație geografică din 
producţia proprie produsa de IMM‐ul solicitant si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ 
actiuni, punctajul se acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie primă procesată. 
Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât producția proprie cât și producția provenită de la 
producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în IMM (minim 10) (doc. 19.5). 
Prevederile punctului b se aplică și pentru procesarea strugurilor materie primă destinați obținerii de 
vin cu denumire de origine controlată. Exemple de calcul: 
Cazul a) 
Materie primă procesată și/sau depozitată din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 
producatori care detin parti sociale/ actiuni =150.000 t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an 
Se verifică dacă ponderea materiei prime deţinute se încadrează între 30% și 50% materie primă din 
producția proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni. 
150.0000/500.000x100=30% 
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie a IMMului si a celor minim 10 
producatori care detin parti sociale/ actiuni ar obține 10 puncte. 

Max.10 
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50%...............................10 puncte 
30%..................................X 
x=30%x10/50%= 6 puncte 
Punctajul se va calcula astfel: 
250.000................10 
150.000................x 
x=150.000x10/250.000=6 puncte 
Cazul b) 
Materie primă (struguri) din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin 
parti sociale/ actiuni =450.000 t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an 

Se verifică dacă ponderea materiei prime din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 
producatori care detin parti sociale/ actiuni se încadrează între 85% și 95% . 
Punctajul se va calcula astfel: 
450.000/500.000x10=9 puncte acordate pentru acest criteriu de selecție. 

CLS9. Beneficiari micro-întreprinderi/ IMM-uri care procesează produse tradiţionale 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau 
îşi propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în 
vigoare. Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. Pentru proiectele 
care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora 
din producţia totală realizată. Solicitantul va primi un număr de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selecție, respectiv 3) proporțional cu ponderea produselor tradiționale din total 
producție realizată, daca NU, va primi 0 puncte. De exemplu: ‐produse tradiționale 25.000 Kg/an. 
‐producție totală realizată= 500.000 Kg/an. 25.000/500.000x3=0,15 puncte pentru acest criteriu de 
selecție. 

Max. 3 

CLS10. Beneficiari micro-întreprinderi/ IMM-uri care colectează şi/sau procesează produse ecologice 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor colecta şi 
procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. Solicitantul nu poate obţine 
produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică. Pentru proiectele care 
colectează şi/sau procesează produse ecologice punctajul se acordă proporţional cu ponderea 
acestora din producţia totală realizată. Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor 
acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 5) proporţional cu ponderea produselor ecologice din 

total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte. De exemplu: ‐produse ecologice 25.000 Kg/an. 
‐producție totală realizată= 500.000 Kg/an. 25.000/500.000x5=0,25 puncte pentru acest criteriu de 
selecție 

Max. 5 

CLS11. Beneficiari micro-întreprinderi/ IMM-uri care procesează produse lemnoase şi care 
promovează tehnologii de protecţia mediului 

6 

CLS12. Proiecte inovative 10 

 TOTAL  100 

Punctaj minim realiza sub care niciun proiect nu va fi finanţat: 30 puncte 

Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei 
sesiuni, Comitetul de selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selecţia se face în 
ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim şi 
suma alocată. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a 
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proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

10. Data şi modul de anunţare a rezultatelor 

După finalizarea procesului de selecție beneficiarii vor fi notificați  atât în scris de către Asociația GAL 
Poarta Transilvaniei dacă proiectele au fost selectate sau nu, cât și prin publicarea unui Raport de 
Selecție Intermediar pe www.poartatransilvaniei.ro, in data de 06.12.2013.   

Contestațiile privind rezultatele Raportului de Selecție Intermediar vor fi depuse, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea Notificării, respectiv data de 13.12.2013 dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de 
la afișarea pe site a Raportului de Selecție Intermediar, respectiv data de 17.12.2013. Contestațiile 
primite vor fi analizate de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor care va emite și publica pe 
www.poartatransilvaniei.ro, Raportul de Contestații in termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere a contestațiilor, respectiv data de 20.12.2013 

Dacă nu există contestații în sensul că după primirea notificării solicitantul acceptă decizia luată de 
comitetul de selecție, Asociația GAL Poarta Transilvaniei poate oricând publica Raportul de Selecție 
Final. 

11. Datele de contact ale GAL Poarta Transilvaniei unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 

ASOCIAŢIA GAL POARTA TRANSILVANIEI 
Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj 
Tel/fax: 0364.802.323 
e-mail: office@poartatransilvaniei.ro 
www.poartatransilvaniei.ro  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.poartatransilvaniei.ro/
http://www.poartatransilvaniei.ro/
mailto:office@poartatransilvaniei.ro
http://www.poartatransilvaniei.ro/
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Anexă 

 
 

DECLARAŢIE 
 
 
 
Date de identificare a beneficiarului  

Numele prenumele/Denumirea solicitantului :…………………………………………..  

Statutul juridic ………………………………………………………………........................ 

Date personale (reprezentant legal)  

Nume:…………………………………………………………………………………………..  

Prenume:……………...………………………………………………………………………. 

Funcția reprezentantului legal: …………………………...............................................  

Adresa (domiciliul sau sediul social) .............................................................................,  

cod poştal ..............Telefon ......................... Fax ........................  

E-mail ...........................................................  

Beneficiarul declară pe propria răspundere că se angajează să raporteze către GAL Poarta Transilvaniei 

toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se 

va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în 

maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.  

Numele ..............................  

Funcţia ...............................  

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului...........................  

Data semnării ......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


