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APEL DE SELECTIE 

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei anunţă deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru 

M2/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative 

ale fermierilor în perioada 9.11.2017–11.12.2017 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 9.11.2017 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 11.12.2017 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Biroul GAL Câmpia Transilvaniei, din 

Localitatea Ghirișu Român,  nr. 75, 407420, jud. Cluj  în intervalul orar 09:00-14:00, de luni până vineri. 

4. Fondul disponibil alocat în acea sesiune: 

Cheltuiala publică totală pentru Măsura 2/3A - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri 

asociative ale fermieriloreste de 258.012 euro. 

Intensitatea sprijinului este de 100% - fiind vorba de un proiect negenerator de venit. 

Sumele se vor determina în funcție de faza vizată: 

Pentru Faza 1: maxim 25.000 Euro  

Pentru Faza 2: maxim 75.000 Euro 

5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții: 

- Anexa în format editabil la acest apel de selecție  

 

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului 

în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului  

Solicitantul va depune următoarele documente justificative: 

 

1. PLANUL DE MARKETING 

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI  

3. RAPORTUL ASUPRA UTILIZĂRII ALTOR PROGRAME DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 

(obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și 

stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai 

beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași 

tipuri de servicii. 

4. PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE/RECEPȚIE sau documente similare pentru proiectele de 

servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 

5. CERTIFICAT/CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR FISCALE ȘI SOCIALE 

emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice  

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

Procedură Fiscală, republicată,  de către: 
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a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile 

fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), 

pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor). Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii 

fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte 

documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 

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

 

6. 6.1 CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ  

6.2 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ 

Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

şi 

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG 

 

7. DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează 

operațiunile cu AFIR). 

8. CERTIFICAT CONSTATATOR emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că 

solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

9. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE a reprezentantului legal 

10. În cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii exploatațiilor de mici 

dimensiuni (la depunerea Cererii de finanțare, după caz)  

a) Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate  asupra terenului şi/ sau 

tabel centralizator  emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul 

contractelor de arendare cu suprafeţele membrilor luate în arendă, pe categorii de folosinţă, perioada de 

arendare şi/ sau contractul de concesiune, cu o valabilitate mai mare sau egală decât perioada de desfășurare a 

contractului cu AFIR.  

b) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de 

finanțare care să certifice dreptul de proprietate şi/ sau de folosinţă (arendă, concesionare etc.) al terenului 

pentru baza de producţie a membrilor, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”. În situaţia 

în care primăriile nu pot elibera copia registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei 

înregistrări a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.  

c) Extras APIA pentru a dovedi calitatea de fermier 

d) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: Extras din Registrul Exploatației emis de 

ANSVSA/ DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale 

deţinut, însoţit, după caz, de formular de mişcare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare 
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ale Ordinului ANSVSA nr. 40/ 2010); Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari și albine - Adeverinţă 

eliberată de medicul veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din 

care rezultă numărul păsarilor şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în Registrul Exploatației. 

 

11. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le 

poate aduce în scopul susținerii proiectului: 

 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

  

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE pe care trebuie să le depună solicitanții în vederea punctării criteriilor de 

selecție: Plan marketing, Documente proprietate teren/ copie Registru agricol/ Document pentru efectivul 

de animale deţinut în proprietate 

  

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

metodologia de verificare a acestora; 

Cerințele de conformitate și eligibilitate sunt descrise în Fișa de evaluare generală care este Anexă la 

acest apel de selecție. 

Conformitatea face referire la existența și corectitudinea documentelor justificative așa cum sunt ele 

solicitate în acest apel de selecție precum și în ghidul solicitantului atașat acestui apel de selecție. 

Eligibilitatea face referire la următoarele condiții care sunt detaliate în ghidul solicitantului atașat 

acestui apel de selecție: 

 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți; 

 

 

 

 

 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin măsură;  

 

 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL Câmpia 

Transilvaniei  

 

 Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații 

tehnico-economice;  

Atenție! 

Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul altei măsuri din PNDR), 

acesta nu poate fi depus și la GAL. 
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Actiuni eligibile:  

 

Specifice fazei 1: 

✓ Analize a potențialului de producție 

✓ Elaborare studii de piață  

✓ Coordonare în elaborarea planului de afaceri cu implicarea activă a viitorilor membrii ai structurii 

asociative  

✓ Sprijin în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică)  

✓ Organizarea întâlnirilor comunitare  

✓ Facilitare comunitară. 

Specifice fazei 2: 

✓ Asistență punerea în aplicare a planului de afaceri.  

✓ Organizare vizite de studiu.  

✓ Asistență în diversificarea produselor și serviciilor. 

✓ Creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice.  

✓ Asistență în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la formarea unei rețele.  

✓ Furnizarea de acces la asistență tehnică.  

✓ Furnizarea de acces la asistență la asistență juridică.  

✓ Asistență în recrutarea resursei umane.  

✓ Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative  

✓ Organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de experiențe, seminarii pe 

diferite domenii – implicare în comunitate CSR).  

✓ Elaborarea de suporturi de curs.  

✓ Crearea de marcă.  

✓ Monitorizarea și raportarea periodică.  

✓ Elaborare și asistență în implementarea strategiilor de promovare.  

✓ Elaborare planificare strategică pentru funcționare.  

✓ Mediere.  

✓ Consultanță financiară (dezvoltarea unui model de gestiune adaptat).  

✓ Coordonare și asistență  în atragerea de fonduri. 

Categorii de solicitanti: 

Beneficiarii direcţi ai  măsurii 2/3A sunt: 

Parteneriate ale ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000 cu Grupuri de  inițiativă  neformalizate  (grupuri  

ce  vor  sta  la  baza  viitoarei Cooperative) și/sau Fermieri individuali (persoana fizică cu condiția să participe 
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la un parteneriat cu un facilitator informal care ulterior se va formaliza într-o formă juridică) sau entități active 

în agricultură (PFA, II, IF, SRL, forme asociative deja formalizate); 

 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Câmpia Transilvaniei 

Procedura de selecție detaliată se găsește descrisă pe www.galcampiatransilvaniei.ro . 

Documentele de conformitate, eligibilitate (Fișa de evaluare generală a proiectului) și de selecție vor 

fi întocmite de experții GAL în baza procedurilor aprobate și a proiectelor depuse de beneficiari; 

acestea vor fi puse la dispoziție unui  Comitet de Selecție  format din 7 membri ai parteneriatului, 2 

membri din sectorul public, respectiv 5 din sectorul privat (societăți private și ONG), acesta va evalua 

fiecare proiect și va întocmi rapoarte de selecție luând decizii cu votul majorității celor prezenți, din 

care peste 50% vor fi din mediul privat. În cazul unor contestații, care se poate depune la sediul GAL 

în maxim 5 zile de la publicarea rezultatelor pe pagina de net a GAL, o comisie de soluționare a 

contestațiilor, formată din 3 membrii va reevalua proiectele în maxim 15 zile; rezultatele evaluării 

finale nu mai pot fi contestate. Evaluarea se va face respectând regimul privind conflictul de interese. 

 

9. 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. 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1. Proiecte care își asumă în cererea de finanțare dezvoltarea de structuri asociative 

multifuncționale, concentrând efortul de asistență pe: producție, depozitare, 

marketing, procesare. 

40 p 

2. Proiecte care au integrată activitatea de asistență și de activități complementare 

formării profesionale: vizite de studiu, asistență tehnică, ședințe de lucru. 

30 p 

3. Proiecte care vizează accesul la aceste servicii a fermelor mici și medii (ferme 

până în 12.000 SO). 

30 p 

TOTAL 100 p 

PUNCTAJ MINIM 30 P 

 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul proiectelor cu 

acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel: 

➢ Caracterul inovator al proiectului;  

➢ Număr locuri de muncă create. 
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Selecția proiectelor se efectuează de către GAL Câmpia Transilvaniei și parcurge, în mod obligatoriu, 

toate etapele prevăzute în 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. 

Procedura de evaluare și selecție, precum și Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de 

Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR – Axa IV LEADER GAL 

Câmpia Transilvaniei, sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro. 

 

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

Raportului de Selecție); 

După evaluarea realizată rezultatele procesului de selecție se vor publica pe pagina GAL 

www.galcampiatransilvaniei.ro cel târziu în prima zi lucrătoare de la semnarea și aprobarea raportului de selecție 

de toate părțile. Notificarea beneficiarilor se va face în aceleași condiții. 

 

            11. Datele de contact ale GAL  

 

GAL Câmpia Transilvaniei: 

Adresa: comuna Mociu, sat Ghirișu Român, nr. 75,  jud. Cluj  

Tel 0264-704979 ; 0761781204 

E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com   sau  galcampiatransilvaniei@galcampiatransilvaniei.ro 

Web: www.galcampiatransilvaniei.ro 

 

12. Alte informații relevante 

Contractele de finanțare pentru proiectele selectate se vor încheia între solicitant și AFIR.  

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL Câmpia 

Transilvaniei. 
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