
 

 
 

 
 
  
    
 

 
Grupul de Acţiune Locală MARAMUREŞ VEST 

(GALMMV) 
Deschide a doua sesiune de depunere a proiectelor din anul 2017 
 

        Măsura Cooperare M1/1A 
        Data lansării: 12.09.2017  
        Data limită de depunere a proiectelor: 12.10.2017 

 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

10:00-14:00 în perioada  12.09-12.10.2017  la sediul GALMMV  din Orașul Tăuţii Măgherăuş,  
Strada. 1,  număr. 194, camera 15, (în incinta primăriei Tăuţii Măgherăuş). 
 

Număr de 
referinţă 

sesiune de 
proiecte 

Denumire masură 
 

Valoare 
nerambursa
bilă alocată 
pe măsură 

 

Valoare maximă 
nerambursabilă/ 

proiect 
(euro) fară tva 

Contributia beneficiarului 

% 

M1/1A 
02/2017 

M1/1A  Cooperare 
 

226.736 
 

56.684 
 0  
10% pentru operatiunile 
generatoare de venit 

*Suma maximă nerambursabilă a unui proiect este de 56.684 Euro M1/1A 

*Fondul disponibil total alocat pentru această sesiune: 226.736 Euro 

     
Modelul de cerere de finanțare, versiune editabilă – Anexa 1a- este cel disponibil pe 

site-ul GALMMV, la sectiunea Ghiduri, subsectiunea Ghiduri M1/1A Cooperare: 

http://galmmv.ro/finale-m1/1A 

 

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:     

 
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  
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 
măsuri (4.1 și 4.1a) 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  

http://galmmv.ro/finale-m1/1A


 

 
 

 
 
  
    
 

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) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului 
Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/microîntreprinderea și 
întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde 
este cazul.  
5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE 
LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru investiţiile care vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi 
sau modernizări ale acestora.  
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. DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului 
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se 
derulează operațiunile cu AFIR);  
8.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ale liderului de proiect şi 
sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul 
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.  
9.1 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.  
Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare.  
Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informaţii 
utile/ Protocoale de colaborare.  
10. 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 se 
autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după caz.  
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. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL  
emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale 
(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții în 
vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată).  
15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI - 
Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare 
obținute conform rețetelor consacrate românești. (pentru modernizări în vederea obținerii unui 
produs existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - la ultima 
plată).  
16. DOCUMENT DIN CARE SA REIASA INREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A MENTIUNII 
PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTA.  
COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DREPTULUI DE UTILIZARE A 
MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE „PRODUS MONTAN"- PENTRU PRODUSELE ÎN CURS DE 
RECUNOAȘTERE  

17. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT  
18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)  
Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de 
selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, 
deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) sau documentele relevante 
anexate de către solicitant: Oferte, Documente înființare membrii, Documente de identitate - copii, 
Contract de muncă/extras REVISAL, Angajament de realizare lucrări/construcții, Hotararea Consiliului 
Local, etc. 
19. Adresa de înaintare 
20. Declarația pe proprie răspundere privind cofinanțarea, respectarea HG226/2015 și susținerea 
proiectului pe o perioadă cel puțin egală cu peropada de finațare (Anexa 6) 
21. Documente pentru liderul de proiect 
Act constitutiv/infiintare 
Declaratie IMM daca e cazul 
Dovada sediu social 
Documente pentru clădiri 
22. Documente pentru membrii parteneriatului 
Certificate Atestare Fiscala 
Certificate producator /comercializare pentru Producatorii Primari 



 

 
 

 
 
  
    
 

Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data depunerii 

acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

 Documente justificative în vederea punctării criteriilor de selecție pentru: 

Criterii de Selectie LEADER  
Număr de locuri de muncă nou create: 

 Buget  

 Deviz 

 Plan de Marketing 
 Criterii de selectie GALMMV  
1.Numărul entităților specializate implicate în parteneriat 

 Anexa 3. ACORD DE COOPERARE ÎN VEDEREA implementarii proiectului, Partile  
2.Realizează un lanț scurt si/sau Piata Locala 

 Anexa 2 -  Model plan de marketing  
 Anexa 1. Cerere de Finanțare   

3.Integrează lanțul scurt în piața locală 

 Anexa 2 -  Model plan de marketing  
 Anexa 1. Cerere de Finanțare  

4.Asumarea unui viitor proiect pe măsuri de realizare scheme de calitate naționale, în 
special produse tradiţionale 

 Anexa 2 -  Model plan de marketing  
5.Propune integrarea patrimoniului local material sau imaterial în LSA şi/sau piaţa locală 
(ex. Şuri, Reţete Tradiţionale, etc) 

 Anexa 2 -  Model plan de marketing  

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca 

solicitantul.inclusiv metodologia de verificare a acestora: 

Anexa 9 Fișa de conformitate: http://galmmv.ro/finale-m11a/ 

I.VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN SDL  

De verificat /Check List 

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

regăsesc obiectivele proiectului? 

2. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa 

măsurii din SDL? 

3. 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?  

4. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat 

proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a 

măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?  

 

II.VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgalmmv.ro%2Ffinale-m11a%2F&h=ATMjhQJoUu3XfSkHDjZxnegXrpoFTnZMAlleHCnALmnuB3knSVOtEu8OQ73NH0kL3qUTLA_EzCARcR7P4N0bZQBKc41EZns1654udkzEi6Grcgc_AHJCsVl8fY1FkmeIF2Mr2QXhf3CE


 

 
 

 
 
  
    
 

Lista verificare 

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare?  

2.Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 

numerotate, semnate si stampilate de către solicitant?  

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

documentele din Dosarul Cererii de finanțare?  

4.Cererea de finanţare este completată corect și este semnată de solicitant?  

5.Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul 

măsurii?  

6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din 

listă?  

7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de 

hârtie?  

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

forma electronică a Cererii de finanţare pe CD/DVD ?  

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

 Și 

Anexa 10 Fișa de eligibilitate: http://galmmv.ro/finale-m11a/  

I. Verificarea eligibilității solicitantului 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili mentionati in fisa 
masurii din SDL  

1.1 CF se afla in sistem (Liderul de proiect, membrii fermieri, microîntreprinderi și 
întreprinderi mici etc. au mai depus aceeasi cerere de finantare in cadrul aceleasi sesiuni ? 

1.2  Solicitantul respectă prevederile art. 6 din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului 
general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 
cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat 
cu modificările şi completările ulterioare 

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

1.4. Solicitantul beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă 
beneficiind astfel de dubla finantare, sau nu? 

1.5. Localizarea proiectului/ investiția, respectiv toate cheltuielile aferente implementării 
proiectelor  trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL 

 

II. Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului 

II. Verificarea conditiilor de eligibilitate 

ale proiectului  

Documente verificate   

http://galmmv.ro/finale-m11a/


 

 
 

 
 
  
    
 

EG1. Forme de cooperare deja înființate 1. Anexa3. Acord de cooperare semnat de 
parteneri  sau   

2. Acte Infiintare pentru forme juridice de 
cooperare  constituite 

EG.2.Forme ce implică cel puțin două 

entități din sectoarele specifice  

 

1. Anexa 3. Acord Cooperare  sau  
2. Acte Infiintare pentru forme juridice de 

cooperare  constituite 

EG.3. Implică o activitate conform Art. 

35 (2) a, b, d, e din Reg. Eu 1305/2013 

(Reg1305_2013_UE_FEADR_sprijindezv

oltarerurala, 2013) 

1. Cererea de Finantare Sectiunea A. , A4-

Scopul si obiectivele acordului de cooperare; 

A5. Descrierea succinta aproiectului 

Se compara cu Art.35 / Reg. 1305 

a)abordări de cooperare între diferiţi actori din 

sectorul agricol, sectorul forestier şi lanţul 

alimentar din Uniune, precum şi alţi actori care 

contribuie la realizarea obiectivelor şi priorităţilor 

politicii de dezvoltare rurală, inclusiv grupurile de 

producători, cooperativele şi organizaţiile inter - 

profesionale; 

b)crearea de clustere şi reţele; 

d) cooperare orizontală şi verticală între actorii din 

lanţul de aprovizionare în vederea stabilirii de 

lanţuri scurte de aprovizionare şi de pieţe locale şi 

a dezvoltării acestora; 

e)activităţi de promovare pe plan local legate de 

dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare şi a 

pieţelor locale; 

 EG.4.Forma de cooperare are în 

componență o asociere a producătorilor 

agricoli primari 

1. Se verifica in Acordul de parteneriat 
existenta unei asocieri a producatorilor  
primari , respectiv existenta Certificatelor d 
e producatori  

EG.5. Perioada de funcționare cel putin 

egală cu perioada de finanțare 

1. Anexa 6. Declaratia cofinantare, HG 226 si  
mentinerea proiectului in functionare 

 

III. VERIFICAREA BUGETULUI (Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016) 

 

Metodologia de verificare a cerintelor de conformitate și eligibilitate  



 

 
 

 
 
  
    
 

3.Analiza, evaluarea și 

selecția proiectelor:

3.1. Depunerea 

Proiectelor de catre 

Beneficiari

3.2. Analiza si evaluarea 

Proiectelor Verificarea 

conformitatii si 

eligibilitatii , analiza cf. 

criteriilor /coerenta cu  

SDL (criterii locale) 

3.3. Comisia de 

Evaluare/analiza/

decizie/Raport 

Selectie/Publicitate

3.4. Comisia 

Contestatii/Raport 

Contestatii  /Publicitate

 3.5.Transmiterea 

proiectelor spre AFIR / 

aprobare-validare-

contractare

(Procedura EVAL  )

3.1. Depunerea Proiectelor de catre Beneficiari

Proiectele /Cererile Finantare se depun la sediul /registratura GALMMV  

in perioada mentionata in Apelul de Proiecte 

- se inregistreaza /numar intrare RegProiecte

-se evalueaza conformitatea/Formular Conf si se  da 1 ex orig la 

deponent + numar inregistrare in Registru Proiecte

3.2. Analiza si evaluarea Proiectelor 

Verificarea conformitatii si eligibilitatii , analiza cf. criteriilor /

coerenta cu  SDL (criterii locale) se efectueaza de catre 

Responsabili cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor

3.3. Comitet Selectie analiza/decizie/Raport Selectie/

Informare Beneficiari si Publicitate/ Termen de contestatie

Comitet Selectie ales de Adunarea Generală a Asociaților și 

Consiliul Director), format din 15 membri ai parteneriatului. 

Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se stabileste un 

membru supleant. 

3.4. Contestatii/Perioada de contestatii /Comisia de Solutionare 

Contestatii 

Raport Contestatii  /Info Beneficiar si Publicitate

 3.5.Transmiterea proiectelor aprobate 

spre AFIR / aprobare-validare-contractare

Conformitatea 

Eligibilitate si 

Selectie

Punctaj

Raport 

Evaluare

Raport 

Contestatii

Transmitere 

pentru 

Validare/

Semnare/

Contractare 

  
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 
 
Selecția proiectelor 
Selecția proiectelor se va face de către membrii Comitetului de Selectie constituit la nivelul 
GAL MMV. 

Comitetul de Selecţie este format din 15 membri ai parteneriatului, din care 4  membri 
din sectorul public, 5 membri din sectorul privat şi 6 membri din sectorul societății  civile 
(ONG). Pentru fiecare funcție în parte este prevăzut un supleant respectând algoritmul.  

Comitetul de selecție va aplica regula „dublului cvorum”,respectiv pentru validarea 
voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii 
comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.  

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 
comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la 
întâlnirea comitetului respective. 
Metodologia de verificare a acestora este disponibilă pe site-ul GALMMV la secțiunea Apeluri 

Selecție, subsecțiunea Manual Proceduri: http://galmmv.ro/manual-proceduri/ 

Verificarea proiectelor depuse privind conformitatea administrativă, eligibilitatea şi 
încadrarea în criteriile de selecţie se realizează de către experţii din cadrul compartimentului 
tehnic al GAL-ului, cu excepția cazului în care solicitant e GAL-ul, conform Procedurii de 
evaluare și selecţie aprobată de organele de decizie ale GAL- ului, în termen de 30 zile, de la 
depunere, cu respectarea principiului de verificare 4 ochi avand în vedere : 
- Fișa Măsurii din SDL; 
- Ghidul Solicitantului pentru Măsura M1/1AC; 
- Criteriile de eligibilitate și selectie și punctajele aferente aprobate de Adunarea Generală. 

http://galmmv.ro/manual-proceduri/


 

 
 

 
 
  
    
 

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare 
elaborate la nivelul GAL MMV, datate și semnate de expertul evaluator și verificate de 
managerul GAL MMV. 
În etapa de evaluare a proiectului, experții GAL MMV vor realiza vizite pe teren, dacă se 
consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de 
Finanțare, pentru care s-a decis verificarea pe teren, se va formula numai după verificarea pe 
teren. 
Managerul GAL MMV în termen de maxim 5 zile după finalizarea evaluării, dispune convocarea 
Comitetului de Selectie care va analiza îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi 
selecţie și va emite Raportul de Selectie. 

 
    Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu sunt aprobate de Adunarea 
Generală GAL. 

 
 
Criteriile de selecție cu punctajele aferente care se vor aplica în procesul de evaluare a 
proiectelor sunt cele prevazute în Fișa de selecție aferent măsurii M1/1A:  
 
                   

Criterii de Selectie LEADER : Număr locuri de 

muncă  

Puncte 

LEADER 

Punctaj 

Minim 

Punctaj 

Max 

Număr de locuri de muncă nou create       

1 loc de  de munca la un proiect  de max. 56684 EUR 

(Total chelt. Publica) 
15 15 

 

2 locuri de munca la un proiect de max. 56684 EUR (Total 

chelt. Publica) 
35 

 
35 

Obs. 1.Punctaj Minim LEADER pentru prima sesiune 

min. 15 puncte 

 
15 

  
 

Criterii de Selecție 

GALMMV 

Indicatori Locali 

Cantitativi © 

GALMMV (Numar 

operatiuni de 

cooperare 

Indicatori 

Locali Calitativi 

(Q) GALMMV 

(Număr 

participanti la 

parteneriate)  

Punctaj 

GALMMV 

Min MAX 

1.Numărul entităților 

specializate implicate în 

parteneriat;  

 x 

   Intre 3-5 membri   5 5 

 5 membri   10 

  Peste  5 membri   15 

 

15 



 

 
 

 
 
  
    
 

2.Realizează un lanț scurt 

si/sau Piata Locala;  

x  

   Lanț scurt   5 5 

 Piață Locală   5 

  Lanț scurt și Piață Locală    15 

 

15 

3.Integrează lanțul scurt în 

piața locală;  

  

   Exclusiv Lanț scurt   5 5 

 Se vor puncta proiectele ce 

propun un plan de marketing 

ce cuprinde atât 

componenta de dezvoltare a 

lanțului scurt cât și 

componenta de dezvoltare a 

unei piețe locale. 

  

10 

 

10 

4.Asumarea unui viitor 

proiect pe măsuri de 

realizare scheme de 

calitate naționale, în 

special produse 

tradiţionale;  

  

   Asumarea unui viitor proiect 

pe măsuri de realizare 

scheme de calitate 

naționale, în special produse 

tradiţionale;  

  

5 5 

 produse tradiţionale;   10 

 

10 

5.Propune integrarea 

patrimoniului local 

material sau imaterial în 

LSA şi/sau piaţa locală (ex. 

Şuri, Reţete Tradiţionale, 

etc) 

  

   Șuri tradiționale   5 5 

 Rețete tradiționale 

  

5 

  Ambele  

  

15 

 

15 

  

     Total punctaj Maxim 

    

100 



 

 
 

 
 
  
    
 

Total Punctaj Minim 

   

55 

  
Pentru selectia unui proiect este de  min. 55  puncte =min.15 puncte LEADER si min. 40 
puncte GALMMV. 
 

In cazul în care două sau mai multe proiecte vor avea același punctaj vor fi aplicate 

următoarele criterii de departajare: 

a) se va acorda prioritate proiectelor cu cea mai mica valoare a cheltuieli publice totale 

(Indicator cantitativ GALMMV) / loc de munca nou creat(Indicator calitativ GALMMV) 

b)    se va acorda prioritate cooperării între entitățile situate in cit mai multe UAT uri din 

GALMMV( distante/legaturi  fizice  acoperite cit mai mari intre entitati din mai multe UAT uri )  

c) se va acorda prioritate cooperării între entitățile care implică asocieri ale producătorilor 

agricoli primari (legături logice între cât mai mulți producători primari). 

 
 
 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: 

Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data finalizării activităților de evaluare și selecție de către experții GAL MMV 
pentru toate proiectele depuse în cadrul unui apel. 

Raportul de selecţie Final se publică pe pagina de internet a GAL MMV  
www.galmmv.ro după aprobarea acestuia de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor și 
avizarea lui de către CDRJ .  
 

Modalitatea de prezentarea a rezultatelor evaluării 
După încheierea procesului de evaluare şi selecţie desfășurat de către personalul GAL, 
Comitetul Local de Selecţie a Proiectelor va emite Raportul de Selecţie Intermediar / Raportul 
de Evaluare în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi 
eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile 
punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 
GAL-ul va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin 
publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar/Raportului de 
Evaluare şi prin afişarea lui la sediul GAL-ului.  
GAL va notifica solicitanţii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost selectate; 

–   se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul 
obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie  

-  precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. 
Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor sau vor fi 
predate personal cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potenţialului 
beneficiar. 
GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar și perioada de primire a contestațiilor 
și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte 
neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea proiectelor totală a 
proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului respectiv, dat 
fiind faptul că nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului procesului de 
evaluare și selecție. 
 

Depunerea și soluționarea contestațiilor 

http://www.galmmv.ro/


 

 
 

 
 
  
    
 

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi 
neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data 
primirii notificării sau în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie 

pe pagina de web www.galmmv.ro 
Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. 

Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la sediul GAL Maramureș Vest sau se transmit 
prin poștă/curierat la adresa: Oraș Tăuții Măgherăuș, Str. 1, Nr 194, cam. 15 Jud. Maramureș 

sau prin e-mail, scanate, la adresa secretariat@maramures-vest.ro 
Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de Finanţare depusă de solicitant. 

În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul acordat 
unuia sau mai multor criterii de selecție. 

Soluționarea contestațiilor se va realiaza, în termen de 10 zile, de către Comisia de 
Soluţionare a Contestaților care este constituită din 3 membri - un reprezentant al sectorului 
public și 2 reprezentanți ai sectorului privat și socității civile. 
După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor 
întocmește Raportului Final de soluționare a contestațiilor, Comitetul de Selecție a proiectelor 
parcurge procedura de selecție a cererilor de finanțare. 

Perioada de elaborare a Raportului de solutionare a contestațiilor este de 2 zile 
lucrătoare de la data finalizării contestației și de 12 zile lucrătoare de la data depunerii 
contestatiei. 

Întocmirea Raportului de selecţie final a Cererilor de Finanţare 
Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește 

Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 
neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru 
proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data finalizării activităților de evaluare și selecție de către experții GAL MMV 
pentru toate proiectele depuse în cadrul unui apel. 

Raportul de selecţie Final se publică pe pagina de internet a GAL MMV  
www.galmmv.ro după aprobarea acestuia de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor și 
avizarea lui de către CDRJ .  
           
  Solicitanţii vor depune dosarul  Cererii de Finanaţare  în 2 exemplare, un 
original şi o copie, fiecare dosar având anexată forma electronică pe DVD/CD.  
     
Informaţii detaliate  puteţi solicita la sediul GAL Maramureş Vest, în  Tăuţii 
Măgherăuş,  Strada. 1  număr. 194, camera 15, program de lucru 07.30 – 15.30,  
(sediul primăriei Tăuţii Măgherăuş) Judeţ Maramureş sau la numerele de telefon: 
0262293277; 0722229302 e-mail: secretariat@maramures-vest.ro  
              Vă oferim şi varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a 
informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GALMMV. 
 
Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul 
constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.  

 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie 
depuse inițial la GAL MMV 
Anunţul referitor la apelul de selecţie a cererilor de finanţare  în cadrul 
GAL Maramureş Vest va fi publicat pe pagina de internet a GAL-ului 

http://www.galmmv.ro/
file:///D:/!!!GALMMV_2015_2020/!!Antet_Andrei_25iunie_2017/secretariat@maramures-vest.ro
http://www.galmmv.ro/
file:///D:/!!!GALMMV_2015_2020/!!Antet_Andrei_25iunie_2017/secretariat@maramures-vest.ro


 

 
 

 
 
  
    
 

www.galmmv.ro și va fi disponibil pe suport tipărit la Sediul GAL 
Maramures Vest. 
 
Alte informații relevante: 
 
 

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod 

obligatoriu, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificării 

următoarele documente: 

Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul  IBAN al contului în 

care se derulează operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat 

obligatoriu de trezorerie; 

Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care 

privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar; 

Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a 

proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în 

vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras 

de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model 

afișat pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie 

răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la 

data semnării contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%;Alte documente 

(se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L). Dacă beneficiarul nu prezintă documentele 

prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, 

în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se consideră că a renunțat la ajutorul 

financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea termenului de prezentare a 

clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 

(zece) zile. 

 

            
 
 

Field Code Changed
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