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Anexa.6. Declaratie_privind_respectarea_HG226_HG800_2018.doc. Anexa.7. Adresa de Inaintare si declaratii 

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 punct rii criteriilor de selecție pentru: 

Membru în cadrul unei forme ce a ob inut finan are prin M1/1A (Cooperare) sau M2/2A Inv. Active Fizice): CF: 

Cap. C. FINAN RI NERAMBURSABILE solicitate i/sau ob inute, Arhiva GALMMV pentru masurile M1 /1A si M2/2A. 

Face parte dintr-un lan  scurt: Plan de actiune, Acord Cooperare, CF 

Solicitantul este o asocia ie a fermierilor care de in exploata ii de dimensiuni mici i/sau medii, constituit  ca i 
cooperativ  sau a grup de produc tori în baza legisla iei na ionale în vigoare: Acte constitutive  

Poten ialul agricol al zonei, sunt vizate zonele cu poten ial determinate în baza studiilor de specialitate: Studii 

de referinta pentru elaborarea PNDR 2014-2020, citate in Planul de actiune, Acord Cooperare, Cererea de 

Finantare. Alte studii de specialitate anexate de aplicant 

Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole: CV uri, Certificate/Diplome de 

absolvire, Adeverinte Valabile.  

Principiul soiurilor autohtone: Cataloage oficiale ale soiurilor invocate in CF/PA/AC 
 

1. Criterii de selecție: 
Criterii LEADER: Nu este cazul   

Criterii specifice m surii: CS1.Membru în cadrul unei forme ce a ob inut finan are prin M1/1A sau 
M2/2A; CS2.Face parte dintr-un lan  scurt; CS3.Solicitantul este o asocia ie a fermierilor care de in 
exploata ii de dimensiuni mici i/sau medii, constituit  ca i cooperativ  sau a grup de produc tori 
în baza legisla iei na ionale în vigoare; CS4. Poten ialul agricol al zonei, sunt vizate zonele cu 
poten ial determinate în baza studiilor de specialitate; CS5. Nivelul de calificare în domeniul 
agricol al managerului exploataţiei agricole; CS6. Principiul soiurilor autohtone. 

Cerin ele de conformitate i eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificare a acestora se gasesc in Ghidul Solicitantului elaborat de catre GALMMV, 
publicat la www.galmmv.ro Masura 3/3A. 

Anexa 11 Fișa de eligibilitate: http://galmmv.ro/finale-m33a/    

1.Verificarea eligibilitatii solicitantului  
 

Verificarea eligibilit tii solicitantului 

.  Soli ita tul aparți e ategoriei soli ita ților eligi ili pe tru ăsura prevăzută î  Strategia de 
Dezvoltare Lo ală a GAL? 

1.2 Soli ita tul respe tă riteriile de eligi ilitate prevăzute î  Apelul de sele ție pu li at de GAL, preluate 

di  Fișa ăsurii di  SDL? 

.  Soli ita tul u este î registrat î  Registrul de itorilor AFIR atât pe tru Progra ul SAPARD, ât și 
pentru FEADR? 

.  Soli ita tul și-a î sușit î  totalitate a gaja e tele luate î  De larația pe proprie răspu dere, a exă la 
Cererea de fi a țare? 

.  Soli ita tul u este î  stare de fali e t ori li hidare? 

.  Soli ita tul se a gajează ă asigură ofi a țarea servi iului doar î  azul proie telor pe tru are este 
prevăzut î  Fișa teh i ă a ăsurii di  SDL ofi a țare privată ? 

 

2.i. Verificarea  criteriilor generale de eligibilitate 

Verificarea criteriilor generale de eligibilitate  

http://www.galmmv.ro/
http://galmmv.ro/finale-m33a/


 

Anunt Lansare Lung , M3/3A, Page 3 of 20 
 

.  Soli ita tul este u  fer ier a tiv sau u  grup de fer ieri  are deți e o exploatație agri olă sau 
soli ita tul este u  grup de produ ători î  azul î  are proie tul vizează a tivități de i for are și 
promovare)? 

2.2 Solicitantul nu a mai participat la o s he ă de alitate, sta ilită pe aza legislației ațio ale/ europea e 
î  vigoare sau  la o s he ă volu tară are respe tă eri țele UE? 

.  Soli ita tul se a gajează să respe te spe ifi ațiile s he ei de alitate și toate eri țele î  vigoare 
referitoare la s he ă?  

.  Soli ita tul apli ă pe tru o s he ă ertifi ată î  o for itate u legislația ațio ală/ europea ă î  
vigoare? 

.  A tivitățile de i for are și pro ovare propuse vizează produse are fa  o ie tul u ei s he e de 
calitate care e efi iază de spriji  o for  prevederilor art.  di  Reg. UE  r. / ? 

.  Soli ita tul a preze tat î  adrul Cererii de fi a țare u  progra  de pro ovare ade vat? 

 

2. ii) VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE C TRE GAL 

Se vor enumera, dac  este cazul, toate criteriile de eligibilitate suplimentare impuse prin Fi a tehnic  
a m surii din SDL i Ghidul solicitantului elaborat de c tre GAL, preluate din Fi a de verificare a 
eligiblit ii întocmit  de GAL (formular propriu).  

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE C TRE GAL 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE C TRE GAL 

Criteriul  eligibilitate GALMMV  

EG1. Aplicantul este fermier sau grup de fermieri  

EG2. Participa prima data la o schema de calitate europeana ?  

EG3.Apli a tul este fer ier a tiv, î  î țelesul art. 9 di  Reg. UE  r. /  

3. Verificarea cheltuielilor eligibile 

Verificarea cheltuielilor eligibile 

3.1. Su t respe tate heltuielile eligi ile di  ghidul soli ita tului și fișa su ăsurii? 

3.2. Spriji ul este al ulat de soli ita t pe tru o perioadă are u depășește trei  ani consecutivi de la data aderării 
a estuia, pe tru pri a dată, la o s he a de alitate? 

3.3. Verifi area ore titudi ii ratei de s hi . Data şi rata de s hi  di  ererea de fi a ţare şi di  pla ul de a țiu i 
orespu d u ea pu li ată de Ba a Ce tral Europea a pe I ter et la adresa:  

http://www.ecb.int/index.html? 

 

4. Verifi area î adrării proie tului o for  Do e iilor de I terve ie 

http://www.ecb.int/index.html
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5.a.Anexa Indicatori de monitorizare 

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE 

1. Cod RO   

2. Cod CAEN   

. Nu ărul de exploatații sprijinite   

4. Tipuri de sprijin                   
Spriji  pe tru oii parti ipa ți la s he ele de 
calitate ale UE 

 

  

 

5. Indicatori GAL 

Indicatori LEADER 

Nu ăr expoatații agri ole fer ieri defi iți 
conform art. 4, Reg.EU 1307/2013) sprijinite 

  

Cheltuieli publice totale   

Indicatori specifici 

ăsurii 

Nu ăr produse erifi ate propuse de ti eri-
fer ieri defi iți o for  art. , Reg.EU /  

  

Nu ăr produse î registratede orga izații 
repreze tate de fer ieri defi iți o for  art. , 

Reg.EU 1307/2013 

  

  

Indic. nr.1 - reprezi tă odul de î registrare al e efi iarului î  Registrul Fer ierilor la APIA; 

Indic. nr.2 - reprezi tă odul CAEN pe tru i vestiția vizată pri  proie t; 

Indic. nr.3 - se va o pleta u ărul exploataţiilor pe tru are se pri ește spriji ; 

Indic. nr.4 - se va ifa doar o si gură ategorie, î  fu ție de tipul s he ei pe tru are se a ordă spriji . 

5.b.Verificarea indicatorilor de monitorizare 

Verificarea indicatorilor de monitorizare 

Tabelul indicatorilor de o itorizare este o pletat ore t de ătre soli ita t? 

 

 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

 

4. Verificarea încadr rii proiectului conform Domeniilor de Intervenţie 

3A: Îmbun t irea competitivit ii produc torilor primari printr-o mai bun  integrare a acestora în 
lan ul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cre terii valorii ad ugate a 
produselor agricole, al promov rii pe pie ele locale i în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, 

al grupurilor i organiza iilor de produc tori i al organiza iilor interprofesionale. 
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Pla ul de a țiu i respe tă o dițiile prevăzute î  adrul Ghidului Soli ita tului și do u e tele a exă? 

 

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDI IILOR DE ELIGIBILITATE 

Ate ție! 

Expertul verificator este o ligat să soli ite i for ații supli e tare î  etapa de verifi are a eligi ilității, 
da ă este azul, î  ur ătoarele situații:  

- e esitatea preze tării u or larifi ări sau do u e te supli e tare, fără î lo uirea 
do u e telor o ligatorii la depu erea ererii de fi a țare. Se a eptă ori e i for ații și alte 
do u e te are ertifi ă o stare existe tă la o e tul depu erii ererii de fi a țare, are vi  î  
susți erea și larifi area i for ațiilor soli itate di  do u e tele o ligatorii existe te la dosarul 
ererii de fi a țare;  

- i for ațiile preze tate su t i sufi ie te pe tru larifi area u or riterii de eligi litate/ de 
sele ție; 

- preze tarea u or i for ații o tradi torii î  adrul do u e telor afere te ererii de fi a țare; 

- preze tarea u or do u e te o ligatorii spe ifi e proie tului, are u respe tă for atul sta dard 
(nu sunt conforme); 

- e esitatea ore tării ugetului i di ativ; 

- î  azul î  are expertul are o suspi iu e legată de rearea u or o diții artifi iale. 

Denumire solicitant  

Se preia de u irea di  Cererea de fi a țare  

Statutul juridic  

Se preia statutul juridi  di  Cererea de fi a țare 

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Nume 

Prenume 

Fu ie 

Se preiau i for ațiile di  Cererea de fi a țare 

Titlul proiectului 

Se preia titlul proie tului di  Cererea de fi a țare. 

Data î registrării proie tului la GAL 

Se o pletează u data î registrării proie tului la GAL, o for  do u e tației depuse de GAL la OJFIR/ 
CRFIR.  

Data depu erii proie tului de ătre GAL la SLIN-OJFIR 

Se o pletează u data î registrării proie tului la SLIN-OJFIR. 

Stru tura respo sa ilă de verifi area proie tului 

Se va o pleta doar î  azul î  are stru tura respo sa ilă este alta î  afară de SLIN-OJFIR. 
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Data tra s iterii proie tului de ătre SLIN-OJFIR la stru tura respo sa ilă  

Da ă este azul, se va o pleta u data î registrării Notei de î ai tare tra s isă ătre Servi iul de 
specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR. 

Obiectivul  

Se preia o ie tivul proie tului o for  des rierii e țio ată î  Cererea de fi a țare.  

Notă!  
Proie tele ixte i vestiții și servi ii  vor fi gestio ate a proie te de i vestiții, î tru ât existe ța u ei 
co po e te de i vestiții o du e la o ligația e ți erii o ie tivelor i vestiției pe tru o perioadă 

i i ă, sta ilită î  adrul de i ple e tare ațio al de ex. proiecte de cooperare). 

 

Amplasarea proiectului 

Se preia a plasarea e țio ată î  Cererea de fi a țare. Se va spe ifi a totodată da ă lo alizarea 
proie tului vizează arealul de i ple e tare al I vestiției Teritoriale I tegrate Delta Du ării ITI Delta 
Du ării . 

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE  

1.VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

1.1 Soli ita tul aparți e ategoriei soli ita tilor eligi ili pe tru ăsura prevăzută î  Strategia de 
Dezvoltare Lo ală a GAL?  
Soli ita tul tre uie să se regăseas ă î  ategoria de e efi iari eligi ili e țio ați î  Fișa ăsurii de 
servicii din Strategia de Dezvoltare Lo ală a GAL are a sele tat proie tul. 
Verifi area este azată pe i for aţiile e ţio ate î  for ularul de Cerere de fi a ţare şi di  
do u e tele a exate di  are să reiasă statutul juridi  și o ie tul de a tivitate al soli ita tului. Se 
verifi ă do u e tele de î fii țare/ ertifi are ale soli ita tului, î  fu ție de î adrarea juridi ă a 
acestuia. 

Da ă, î  ur a verifi ării do u e telor, reiese ă soli ita tul se î adrează î tr-una din categoriile de 

soli ita ți eligi ili pe tru ăsură, expertul ifează ăsuța DA.  Î  azul î  are soli ita tul u se 
î adrează î tr-u a di  ategoriile eligi ile pe tru ăsură, expertul ifează ăsuța NU, otivează poziţia 
lui î  li iile prevăzute î  a est s op la ru ri a O servații, iar Cererea de fi a țare va fi de larată 

eeligi ilă. 
 

.  Soli ita tul respe tă riteriile de eligi ilitate prevăzute î  Apelul de sele ție pu li at de GAL, 
preluate di  Fișa ăsurii di  SDL? 

Expertul verifi ă da ă î  Apelul de sele ție pu li at de GAL au fost preluate riteriile de eligi ilitate di  
Fișa ăsurii di  adrul SDL. Da ă î  ur a verifi ării se o stată respe tarea o dițiilor de eligi ilitate 
conform regulamentelor europene, cadrului ațio al de i ple e tare și apitolului .  di  PNDR 
prevăzute î  Apelul de sele ție și fișa ăsurii, expertul ifează pătratul u DA. Î  az o trar, expertul 

ifează NU, otivează poziţia lui î  li iile prevăzute î  a est s op la ru ri a O servații, iar cererea de 

fi a țare va fi de larată eeligi ilă. 

1.3 Soli ita tul u este î registrat î  Registrul de itorilor AFIR atât pe tru Progra ul SAPARD, ât și 
pentru FEADR?  

Expertul verifi ă da ă soli ita tul este î s ris u de iteî  Registrul de itorilor pe tru SAPARD şi FEADR, 
aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. Da ă soli ita tul este î s ris î  Registrul de itorilor, expertul va tipări şi 
anexa pagina privind debitul, inclusiv a do â zilor şi a ajorărilor de î tarziere ale soli ita tului, va ifa 
aseta NU , va e țio a î  aseta de o servații, și, da ă este azul sele tării pe tru fi a țare a 
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proie tului, va relua a eastă verifi are î  etapa de evaluare a do u e telor î  vederea se ării 
o tra tului. Î  az o trar se va ifa DA , iar a eastă o diţie de eligi ilitate este î depli ită. 

1.4 Soli ita tul și-a î sușit î  totalitate a gaja e tele luate î  De larația pe proprie răspu dere, 
a exă la Cererea de fi a țare? 

Expertul verifi ă î  Cererea de fi a țare da ă su t ifate ăsuțele orespu zătoare, afere te tuturor 
pu telor existe te î  De larația pe proprie răspu dere și da ă a easta este datată și se ată, iar da ă 
pe par ursul verifi ării proie tului expertul o stată ă su t respe tate pu tele î sușite pri  De larație, 
a esta ifează asuță DA.  Î  az o trar, expertul ifează NU, otivează poziţia lui î  li iile prevăzute î  
a est s op la ru ri a O servații, iar Cererea de fi a țare va fi de larată eeligi ilă. Da ă expertul 
o stată ifarea ero ată de ătre soli ita t a u or ăsuțe î  aza do u e telor depuse, soli ită 
e efi iarului odifi area a estora; î  ur a răspu sului pozitiv al a estuia, expertul ifează asuță DA; 

î  az o trar, expertul ifează NU. 

1.5 Soli ita tul u este î  stare de fali e t sau li hidare? 

Expertul verifi ă do u e tul atașat la Cererea de fi a țare, respe tiv ertifi atul o statator e is pe 
u ele soli ita tului î  o for itate u prevederile legislației ațio ale î  vigoare, se at și șta pilat 

de ătre autoritatea e ite tă, e is u el ult o lu ă î ai tea depu erii Cererii de fi a țare, di  are 
rezultă ă a esta u se află î  pro es de li hidare sau fali e t. 

Nu se verifi ă î  azul soli ita ților î fii țați î  aza OG r. /  și al e tităților pu li e.  

1.6 Soli ita tul se a gajează ă asigură ofi a țarea servi iului doar î  azul proie telor pe tru are 
este prevăzut î  Fișa teh i ă a ăsurii di  SDL ofi a țare privată ? 

Expertul verifi ă î suşirea de ătre soli ita t î  adrul De laraţiei pe propria răspu dere, a pu tului 
referitor la a gaja e tul privi d asigurarea ofi a ţării, u o ligativitatea a, î ai te de se area 
o tra tului, să adu ă dovada apa ităţii de ofi a ţare doar î  azul proie telor pe tru are î  Fișa 
ăsurii di  SDL este prevăzută ofi a țare privată .  

2.i) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE 

Pe tru proie te u o ie tive are se î adrează î  art.  di  Reg. UE  r. / : 

2.1 Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fer ieri  are deți e o exploatație agri olă sau 
soli ita tul este u  grup de produ ători î  azul proie tul vizează a tivități de i for are și 
promovare)? 

Expertul verifi ă do u e tele o stitutive ale soli ita tului di  are reiese ă desfășoară a tivitate 

agri olă ertifi atul  de î registrare sau a tul de î fii țare/ a tul o stitutiv/ statutul et . , i for ațiile 
î  aza de date o li e RECOM a Ofi iului Registrului Co erțului, odul CAEN di  are rezultă ă 
a tivitatea agri olă este a tivitatea pri ipală, do u e tul privi d î s rierea î  Registrul u i  de 
ide tifi are al soli ita tului și do u e tele are atestă dreptul de proprietate pe tru exploatația 
agri olă.    

Expertul va face Print-s ree , va tipări și a exa la for ularul de verifi are, extrasul din baza de date. 

.  Soli ita tul u a ai parti ipat la o s he ă de alitate, sta ilită pe aza legislației ațio ale/ 
europe e î  vigoare sau  la o s he ă volu tară are respe tă eri țele UE? 

Se verifi ă da ă soli ita tul a ifat î  De larația pe proprie răspu dere ă u a ai parti ipat la o 

s he ă de alitate, ertifi ată î  o for itate u legislația spe ifi ă ațio ală/ europea ă î  vigoare sau 
la o s he ă volu tară are respe tă eri țele UE. Da ă soli ita tul a ifat DA î  de larație, expertul 

ifează DA și o diția este î depli ită. Da ă soli ita tul a ifat NU î  de larație, expertul ifează NU și 
o diția este eî depli ită.  
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Î  azul î  are proie tul vizează u ai a tivități de i for are și pro ovare a u or produse are fa  
obiectul unei s he e de alitate, expertul va ifa ,,NU ESTE CAZUL . 

.  Soli ita tul se a gajează să respe te spe ifi ațiile s he ei de alitate și toate eri țele î  vigoare 
referitoare la s he ă? 

Se verifi ă da ă soli ita tul a ifat î  De larația pe proprie răspu dere ă se a gajează să respe te 
spe ifi ațiile s he ei de alitate și toate eri țele î  vigoare referitoare la s he ă. Da ă soli ita tul a 

ifat Da î  de larație, expertul ifează DA și o diția este î depli ită. Da ă soli ita tul a ifat NU î  
de larație, expertul ifează NU și o diția este eî depli ită.  

Î  azul î  are proie tul vizează u ai a tivități de i for are și pro ovare a u or produse are fa  
o ie tul u ei s he e de alitate, expertul va ifa ,,NU ESTE CAZUL .  

.  Soli ita tul apli ă pe tru o s he ă ertifi ată î  o for itate u legislația ațio ală/ europea ă 
î  vigoare? 

Expertul verifi ă a s he a de alitate prevăzută î  Cererea de fi a țare să orespu dă u ei s he e  de 
alitate eligi ilă o for  prevederilor art.  di  Reg. UE  r. 1305/2013, respectiv: 

- s he ă  de alitate  i stituită î  adrul ur ătoarelor regula e te și dispoziții europe e: Reg. 
(UE) nr. 1151/2012, Reg. (CE) nr. 834/2007, Reg. (CE) nr. 110/2008, Reg. (CEE) nr. 1601/91,  (v) partea II 

titlul II apitolul I se țiu ea 2 din Reg. (UE) nr. 1308/2013; 

-  s he ă de alitate, i lusiv s he ă de ertifi are a exploatațiilor agri ole, pe tru produse 
agri ole și ali e tare sau pe tru u a , re u os ută la ivel ațio al MADR , are î depli ește 
o dițiile prevăzute de art. 16(1b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- s he ă volu tară de ertifi are a produselor agri ole, re u os ută de MADR a apli â d 
orie tările UE privi d ele ai u e pra ti i pe tru siste ele de ertifi are volu tară a produselor 
agri ole și ali e tare. 

Schemele de alitate pe tru are se poate a orda fi a țare su t ur ătoarele: 
. s he e de alitate și e țiu i de alitate fa ultative, sta ilite pe aza legisla iei europe e:  

• De u ire de Origi e Protejată DOP ; 
• I di a ie Geografi ă Protejată IGP ; 
• Spe ialitate Tradi io ală Gara tată STG ; 
• De u ire de origi e o trolata DOC , pe tru vi uri de alitate; 
• I di atie Geografi a IG , pe tru vi uri de alitate; 
• Me iu ea de alitate fa ultativă „produs o ta ”; 
• Produse e ologi e; 
• Băuturi spirtoase u I di a ie Geografi ă. 

. s he e de alitate sta ilite pe aza legisla iei a io ale: 
• Produse tradi io ale; 
• Produse ali e tare o i ute o for   re etelor o sa rate ro â eşti.  

 

Nu se a ordă fi a țare pe tru: 
• Produ ţia și o er ializarea produselor vi i ole spriji ite pri  Progra ul aţio al de spriji  al 
Ro â iei î  se torul vitivi i ol - , u odifi ările și o pletările ulterioare; 
• I ple e tarea siste elor de a age e t a alităţii si de sigura ţă ali e tară și a arketi gului  
produselor agri ole și ali e tare, spriji ite pri   Su asura .  „Spriji  pe tru i vestiţii î  
pro esarea/ arketi gul produselor agri ole ; 
• I ple e tarea s he ei „Produse e ologi e , i lusiv perioada de o versie, da ă se soli ită a eleaşi 
costuri prevăzute la arti olul : „Agri ultura e ologi ă  di  Regula e tul UE  r. / /UE.  
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Î  azul î  are s he a de alitate la are parti ipă pe tru pri a dată soli ita tul se î adrează î  u a 
di  ele  ategorii de ai sus, expertul ifează ăsuța DA , o diția fii d î depli ită. 
Î  az o trar, expertul ifează NU , o diția efii d î depli ită. 
Î  azul î  are proie tul vizează u ai a tivități de i for are și pro ovare a u or produse are fa  
obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL . 

.  A tivitățile de i for are și pro ovare propuse vizează produse are fa  o ie tul u ei s he e de 
alitate are e efi iază de spriji  o for  prevederilor art.  di  Reg. UE  r. / ? 

Expertul verifi ă da ă a tivitățile de i for are și pro ovare prevăzute î  adrul Cererii de fi a țare 
vizează produse are fa  o ie tul u ei s he e de alitate are e efi iază de spriji  o for  
prevederilor art.  di  Reg. UE  r. / . Î  a est az, expertul ifează DA , o diția fii d 
î depli ită. Î  az o trar, expertul ifează NU , o diția efii d î depli ită. 

Î  azul î  are proie tul u vizează a tivități de i for are și pro ovare a u or produse are fa  o ie tul 
u ei s he e de alitate, expertul va ifa ,,NU ESTE CAZUL . 

2.6 Soli ita tul a preze tat î  adrul Cererii de fi a țare u  progra  de pro ovare ade vat? 

Expertul verifi ă da ă î  adrul Cererii de fi a țare soli ita tul a preze tat u  progra  de pro ovare 
are i lude u  pla  de i for are defal at pe a țiu i, ijloa e și perioade, pre u  și a tivităţi de 

pro ovare u rezultate s o tate pe tru proie tul propus. Î  a est az expertul  ifează ăsuța DA , 
o diția fii d î depli ită. Î  az o trar, expertul  ifează NU , o diția efii d î depli ită. 

Î  azul î  are proie tul u vizează a tivități de i for are și pro ovare a u or produse are fa  o ie tul 
u ei s he e de alitate, expertul va ifa ,,Nu este azul . 
2.ii  VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

Pentru fiecare criteriu de eligi ilitate supli e tar sta ilit de ătre GAL, verifi area se va realiza 
o for  etodologiei de verifi are a GAL, preluată di  Ghidul soli ita tului ela orat de GAL și Fișa de 

verifi are a eligi ilității î to ită de GAL for ular propriu , avizate de CDRJ, cu respectarea 

prevederilor Fișei ăsurii di  SDL. 
 

METODOLOGIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE 
GAL 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

Criterii eligibilitate GALMMV Verificare efectuata 

DA NU  Nu e cazul 

EG1. Aplicantul este fermier sau grup de fermieri     

EG2. Participa prima data la o schema de calitate europeana ?     

EG3.Apli a tul este fer ier a tiv, î  î țelesul art. 9 di  Reg. 
(UE) nr. 1307/2013 

   

 

EG1.  Aplicantul este fermier sau grup de fermieri 

DOCUMENTE 

PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Fermier  Expertul verifi ă do u e tele o stitutive ale soli ita tului di  are reiese ă 
desfășoară a tivitate agri olă ertifi atul  de î registrare sau a tul de 
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î fii țare/ a tul o stitutiv/ statutul et . , i for ațiile î  aza de date o li e 
RECOM a Oficiului Registrului Co erțului, odul CAEN di  are rezultă ă 
a tivitatea agri olă este a tivitatea pri ipală, do u e tul privi d î s rierea 
î  Registrul u i  de ide tifi are al soli ita tului și do u e tele are atestă 
dreptul de proprietate pe tru exploatația agri olă.    

Grup de fermieri 

 

Act constitutiv  

Cooperare existenta  

Expertul verifi ă do u e tele o stitutive ale soli ita tului di  are reiese ă 
desfășoară a tivitate agri olă ertifi atul  de î registrare sau a tul de 
î fii țare/ a tul o stitutiv/ statutul et . , i for ațiile î  aza de date o li e 
RECOM a Ofi iului Registrului Co erțului, odul CAEN di  are rezultă ă 
a tivitatea agri olă este a tivitatea pri ipală, do u e tul privi d î s rierea 
î  Registrul u i  de ide tifi are al soli ita tului și do u e tele are atestă 
dreptul de proprietate pe tru exploatația agri olă.   Statut Societate 

Cooperativă, Cooperativă Agri olă și Grupuri de produ ători, 

Documente echivalente  

 

EG2. Participa prima data la o schema de calitate europeana  ? 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Participa prima data la o schema de 

calitate ? 

 

Declaratie pe propria raspundere  din 

Anexa 1  Cererea de Finantare , 

 Cap.F , pct.2._Declaratie eligibilitate  

si in Anexa7_Adresa de Inaintare si 

Declaratii : 

De lar pe propria răspu dere ă u a  
mai participat la scheme de calitate/ 

s he e de ertifi are a exploatațiilor 
agricole/ scheme voluntare de 

certificare a produselor agricole 

recunoscute de statele membre: 

Se verifi ă da ă soli ita tul a ifat î  De larația pe proprie 
răspu dere ă u a ai parti ipat la o s he ă de alitate, 
ertifi ată î  o for itate u legislația spe ifi ă ațio ală/ 

europea ă î  vigoare sau la o s he ă volu tară are respe tă 
eri țele UE. Da ă soli ita tul a ifat DA î  de larație, expertul 
ifează DA și o diția este î depli ită. Da ă soli ita tul a ifat 

NU î  de larație, expertul ifează NU și o diția este 
eî depli ită.  

Î  azul î  are proie tul vizează u ai a tivități de i for are 
și pro ovare a u or produse are fa  o ie tul u ei s he e de 
alitate, expertul va ifa ,,NU ESTE CAZUL”. 

EG .Apli a tul este fer ier a tiv, î  î țelesul art. 9 di  Reg. UE  r. /  

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Apli a tul este fer ier a tiv, î  î țelesul art.  
din Reg. (UE) nr. 1307/2013: 

 

Se verifica  

a  ua tu ul a ual al plăților dire te este el puți  5 % 
di  ve iturile totale o ți ute de a esta di  a tivități 

eagri ole î  el ai re e t a  fis al pe tru are sunt 

disponibile astfel de dovezi; 
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a) documentele contabile ; APIA 

b) documentele contabile ; documente 

constitutive; APIA   

c) ONRC , RECOM on line sau Certificat 

Constatator valabil  

 a tivitățile sale agri ole u su t ese ifi ative; 
 pri ipalul o ie t de a tivitate îl reprezi tă exer itarea 

de a tivități agri ole. 

3.a.VERIFICAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE 

 

3. Verificarea cheltuielilor eligibile 
Verifi are efe tuată 

DA NU Nu este cazul 

3.1. Sunt respectate cheltuielile eligibile din ghidul 

soli ita tului și fișa su ăsurii? 
   

Documente de verificat: 

Cererea de fi a țare 

Doc. 1. Pla  de a țiu i 
Doc. 5. Pre o tra t/Co tra t î heiat u u  Orga is  de I spe ție și Certifi are a reditat de RENAR și 
recunoscut de MADR 

Pagina de internet: http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html 

3.2. Spriji ul este al ulat de soli ita t pe tru o perioadă 
are u depășește trei  ani consecutivi de la data aderării 

a estuia, pe tru pri a dată, la o s he a de alitate? 

   

Documente de verificat: 

Cererea de fi a țare 

Doc. 1. Pla  de a țiu i 
3.3. Verifi area ore titudi ii ratei de s hi . Data şi rata 
de s hi  di  ererea de fi a ţare şi di  pla ul de a țiu i 
orespu d u ea pu li ată de Ba a Ce tral Europea a pe 

Internet la adresa:  

http://www.ecb.int/index.html? 

   

Documente de verificat: 

Cererea de fi a țare 

Doc. 1. Pla  de a țiu i 
Pagina de internet: http://www.ecb.int/index.html 

 

3. b.VERIFICAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE/Detalii 

Verifi area o stă î  asigurarea ă spriji ul pu li  era ursa il soli itat î  pla ul de a țiu i și î  ererea de 
fi a țare u depășește su a axi ă de   de euro/exploatație/a  și ă u este soli itat pe tru o perioadă 

ai are de  a i de la data aderării pe tru pri a dată la o s he a de alitate. 
. . .Su t respe tate heltuielile eligi ile di  ghidul soli ita tului și fișa su ăsurii? 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

 

Cererea de fi a țare 

 

Doc. 1. Pla  de a țiu i 

 

Doc. 5. Pre o tra t/Co tra t î heiat u 

Be efi iarii u pot soli ita de ât ra ursarea heltuielilor 
eligi ile efe tuate de la data se ării o tra tului de fi a țare 
cu AFIR. 

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile fixe suportate 

de fer ieri/grupurile de fer ieri a ur are a parti ipării a estora 
î tr-o s he ă de alitate și upri d: 

 osturile afere te aderării la o s he ă de alitate eligi ilă, 
o for  verifi ării do u e tației de autoritatea o pete tă 

și orga is ul de ertifi are, respe tiv: tarifele per epute de 

http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html
http://www.ecb.int/index.html
http://www.ecb.int/index.html
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u  Orga is  de I spe ție și Certifi are 
a reditat de RENAR și re u os ut de 
MADR 

 

Pagina de internet: 

http://www.madr.ro/agricultura-

ecologica/organisme-de-control-

aprobate.html 

orga is ele de ertifi are î  adrul pro esului de ertifi are 
pe tru i ițierea ertifi ării, o trolul soli ita tului, heltuielile 
afere te testării î  ur a ăreia se ertifi ă o for itatea u 
spe ifi ațiile de alitate, evaluarea dosarului soli ita tului; 

 o tri utia a uală de parti ipare la s he a de alitate ătre 
Organismul de control/certificare 

 cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea 

spe ifi ațiilor de î depli ire a o for ității a uale. 
TVA u este o siderată eligi ilă, u ex epția azului î  are u 
poate fi re uperată î  o for itate u legislația ațio ală 
privind TVA. 

Î  azul î  are soli ita tul a ifat î  aseta orespu zătoare di  
De laraţia pe propria răspu dere F ă este plătitor de TVA, TVA-ul 

este neeligibil. 

Î  azul î  are soli ita tul ifează î  aseta orespu zătoare di  
De laraţia pe propria răspu dere F ă u este platitor de TVA, 
atunci TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este eligibil. 

Î  azul î  are soli ita tul u ifează iciu a di  ăsuţe, se 
o sideră TVA-ul neeligibil. 

Ur ătoarele heltuieli NU su t eligi ile pe tru spriji  î  adrul 
su ăsurii .  privi d s he ele de alitate: 

 cheltuielile suplimentare de testare a rezultatelor ca urmare a 

î er ărilor ereușite sau a retestării î  ur a o statării 
eregulilor de ătre orga is ul de o trol;  

 osturile și a alizele efe tuate pe tru a tivitățile de 
autocontrol; 

 costurile controalelor suplimentare efectuate de organismele 

de control autorizate pentru a certifica conformitatea cu 

aietul de sar i i și ostul reda tării pla ului de o trol, 
costurile solicitate de fermierii/grupurile de fermieri care au 

apli at pe Măsura  o for  art.  „Agri ultura e ologi ă  
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, costurile din perioada 

de o versie î tru ât produsele o ți ute î  a eastă etapă u 
su t o siderate e ologi e, i o ți ute din agricultura 

o ve țio ală; 
 osturile i spe țiilor și/sau a alizelor efe tuate î  ur a 

o statării eregulilor de ătre orga is ul de o trol; 
 heltuielile afere te produselor pes ărești și de a va ultură 

prevăzute î  Anexa I la Tratatul privind fun țio area U iu ii 
Europene. 

Spriji ul pe tru a tivitățile di  adrul a estei ăsuri, are u i tră 
î  do e iul de apli are al arti olului  di  TFUE pe tru s he e 
de alitate afere te produselor ali e tare are u se î adrează 
î  a exa I la TFUE , va fi a ordat î  o for itate u art.  di  
Regulamentul (CE) nr. 702/2014 din 25 iunie 2014 de declarare a 

a u itor ategorii de ajutoare î  se torul agri ol și forestier și î  
zo ele rurale pe tru a fi o pati ile u piața o u ă î  apli area 
articolelor 107 și  di  Tratatul privi d fu țio area U iu ii 
Europene. 

Pregătirea do u e tației și a altor osturi ad i istrative 
e esare a age e tului depu erii ererii de re u oaștere la 

COM pe tru u  produs ou ex: aiet de sar i i  su  o s he ă de 

http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html
file:///C:/../mnicolescu/AppData/Roaming/Users/ccrisan.SAPARD/AppData/Roaming/Microsoft/121/USERS/abercu/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/USERS/abercu/AppData/Roaming/Microsoft/Word/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/user/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK57/ci
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alitate europea ă u este eligi ilă. 

 

Expertul verifi ă î  ererea de fi a țare, î  pla ul de a țiu i și î  
do . . Pre o tra t/Co tra t î heiat u u  Orga is  de I spe ție 
și Certifi are a reditat de RENAR și re u os ut de MADR da ă 
soli ita tul a respe tat prevederile detaliate a terior și ifează 
orespu zător î  fișa de verificare. 

Î  azul produselor e ologi e, pe pagi a de i ter et 
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-

aprobate.html, expertul verifi ă da ă Orga is ul de I spe ție și 
Certifi are u are soli ita tul a î heiat pre o tra tul/ o tra tul 
este recunoscut de MADR. 

Expertul orelează valorile previzio ate de soli ita t î  pla ul de 
a țiu i î  ta elul de la se țiu ea „Etapele de realizare a 
obiectivelor  u ele di  ta elul si ilar di  ererea de fi a țare și 
u ele prevăzute î  do . . Pre o tra t/Co tra t î heiat u u  

Orga is  de I spe ție și Certifi are a reditat de RENAR și 
recunoscut de MADR. 

Î  azul o statării u or e o orda țe, expertul cere 

soli ita tului să le ore teze pri  for ularul E . . de soli itare a 
i for ațiilor supli e tare. 

Î  azul î  are soli ita tul u răspu de la soli itare, expertul va 
ore ta e o orda țele, va spe ifi a a easta la ru ri a 

O servații și va o ti ua verificarea. 

Î  azul grupurilor de fer ieri, verifi area se fa e pe tru fie are 
fer ier a tiv are soli ită spriji . 

3.2. B. Spriji ul este al ulat de soli ita t pe tru o perioadă are u depășește trei a i o se utivi de la 
data aderării a estuia, pe tru pri a dată, la o s he a de alitate? 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

 

Cererea de fi a țare 

 

Doc. 1. Pla  de a țiu i 

Spriji ul pu li  reprezi tă ajutor fi a iar era ursa il și se a ordă 
sub forma unui stimulent a ual, pe o perioadă de axi   a i 
o se utivi de la aderarea pe tru pri a dată la o s he ă de alitate. 

Î  az de parti ipare i iţială î ai te de depu erea ererii de fi a țare, 
durata axi ă de i i a i se redu e u u ărul de a i are au tre ut 
î tre parti iparea i iţială la o s he ă de alitate şi o e tul 
depunerii cererii de sprijin. 

Spriji ul pu li  este de ax.   de euro/exploataţie/a  și se a ordă 
a ra ursare a osturilor eligi ile suportate și plătite efe tiv de 

fermieri/grupuri de fermieri. 

 

Expertul verifi ă î  ererea de fi a țare și î  pla ul de a țiu i da ă 
soli ita tul a respe tat prevederile detaliate a terior și ifează 
orespu zător î  fișa de verifi are. 

Î  azul grupurilor de fer ieri, verifi area se fa e pe tru fie are 
fermier a tiv are soli ită spriji . 
Î  azul o statării u or e o orda țe, expertul ere soli ita tului să 
le ore teze pri  for ularul E . . de soli itare a i for ațiilor 
suplimentare. 

Î  azul î  are soli ita tul u răspu de la soli itare, expertul va 

http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html
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corecta e o orda țele și va spe ifi a a easta la ru ri a O servații și 

va continua verificarea. 

3.3. .Verifi area ore titudi ii ratei de s hi . Data şi rata de s hi  di  ererea de fi a ţare şi di  pla ul de 
a țiu i orespu d u ea pu li ată de Ba a Ce tral Europeana pe Internet la adresa: 

http://www.ecb.int/index.html? 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

 

Cererea de fi a țare 

 

Doc. 1. Pla  de a țiu i 
 

Pagina de internet: 

http://www.ecb.int/index.html 

Rata de o versie î tre Euro şi o eda aţio ală pe tru Ro â ia 
este ea pu li ată de Ba a Ce tral Europea ă pe I ter et la adresa: 
http://www.ecb.int/index.html. 

 

Expertul verifi ă da ă data şi rata de s hi  di  ererea de fi a ţare 
şi di  pla ul de a țiu i orespu d u ea pu li ată de Ba a Ce tral 
Europea ă și ifează orespu zător î  fișa de verifi are. Se va anexa 

pagi a o ţi â d ursul BCE di  data î to irii pla ului de a țiu i. 
Î  azul o statării u or e o orda țe, expertul ere soli ita tului să 
le ore teze pri  for ularul E . . de soli itare a i for ațiilor 
suplimentare. 

Î  azul î  are soli ita tul u răspu de la soli itare, expertul va 
ore ta e o orda țele și va spe ifi a a easta la ru ri a O servații și 

va continua verificarea. 

. VERIFICAREA INCADRĂRII PROIECTULUI CONFORM DOMENIILOR DE INTERVENȚIE 

 

DI : 3A: Î u ătățirea o petitivității produ ătorilor pri ari pri tr-o ai u ă i tegrare a a estora î  la țul 
agroali e tar pri  i ter ediul s he elor de alitate, al reșterii valorii adăugate a produselor agri ole, al 
pro ovării pe piețele lo ale și î  adrul ir uitelor s urte de aprovizio are, al grupurilor și orga izațiilor de 
produ ători și al orga izațiilor i terprofesio ale, prev[zut la art. , Reg. UE  r. / . 
 Verifi are efe tuată 

 Da  Nu  Nu e cazul 

Verificare efectuata     

 

5. VERIFICAREA INDICATORILOR DE MONITORIZARE 

Se verifi ă da ă i di atorii di  ererea de fi a ţare su t ore t o pletați, î  az o trar se o pletează ta elul 
u i for aţia ore tă. 

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE 

1. Cod RO   

2. Cod CAEN   

http://www.ecb.int/index.html
http://www.ecb.int/index.html
http://www.ecb.int/index.html
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. Nu ărul de exploatații spriji ite   

4. Tipuri de sprijin                   
Spriji  pe tru oii parti ipa ți la s he ele de 
calitate ale UE 

 

  
 

5. Indicatori GAL 

Indicatori 

LEADER 

Nu ăr expoatații agri ole fer ieri defi iți 
conform art. 4, Reg.EU 1307/2013) sprijinite 

  

Cheltuieli publice totale   

Indicatori 

specifici 

ăsurii 

Nu ăr produse erifi ate propuse de ti eri-
fer ieri defi iți o for  art. , Reg.EU /  

  

Nu ăr produse î registratede orga izații 
repreze tate de fer ieri defi iți o for  art. 4, 

Reg.EU 1307/2013 

  

  

Indic. nr.1 - reprezi tă odul de î registrare al e efi iarului î  Registrul Fer ierilor la APIA; 
Indic. nr.2 - reprezi tă odul CAEN pe tru i vestiția vizată pri  proie t; 
Indic. nr.3 - se va o pleta u ărul exploataţiilor pe tru are se pri ește spriji ; 
Indic. nr.4 - se va ifa doar o si gură ategorie, î  fu ție de tipul s he ei pe tru are se a ordă spriji . 

5. b.Verificarea indicatorilor de monitorizare 

  

Verificarea indicatorilor de monitorizare 
Verifi are efe tuată 

DA NU 

Tabelul indicatorilor de monitorizare este completat corect 

de ătre soli ita t? 
  

Indicatorul nr. 1 – reprezi tă odul de î registrare al soli ita tului î  Registrul Fer ierului la APIA 

Indicatorul nr. 2 – reprezi tă odul CAEN pe tru i vestiţia vizată pri  proie t 

Indicatorul nr. 3 – se o pletează u ărul exploataţiilor pe tru are se pri ește spriji ul 
Indicatorul nr. 4 – se va ifa doar o si gură ategorie, î  fu ție de tipul s he ei pe tru are se a ordă 
sprijinul 

Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului. 

Da ă toate riteriile de eligi ilitate apli ate proie tului au fost î depli ite, proie tul este eligi il. 

Î  azul proie telor eeligi ile se va o pleta ru ri a O servaţii u toate otivele de neeligibilitate ale 

proiectului. 

Proie tele de larate NEELIGIBILE u vor i tra î  etapa de sele ţie. 
 

 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL 

Se verifica conform Fisa Selectie 

 
Procedura de selecție aplicat  de Comitetul de Selecție al GAL 
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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 i selecţia proiectelor

3.3. Comitet Selectie analiza/decizie/Raport Selectie/

Informare Beneficiari si Publicitate/ Termen de contestatie

Comitet Selectie ales de Adunarea General  a Asocia ilor i 
Consiliul Director), format din 15 membri ai parteneriatului. 

Pentru fiecare membru al comitetului de selec ie 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 

 
Selecția proiectelor 
Selec ia proiectelor se va face de c tre 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 societ ii  civile (ONG). Pentru fiecare func ie în 
parte este prev zut un supleant respectând algoritmul.  

Comitetul de selecție va aplica regula „dublului cvorum”,respectiv pentru validarea voturilor, este 
necesar ca în momentul selecţiei s  fie prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selec ie, din care 
peste 50% s  fie din mediul privat şi societate civil , organizatiile din mediul urban reprezentind mai putin de 

25%.  
Verificarile vor fi efectuate de catre 2 evaluatori GALMMV, respectind principiul de verificare 4 ochi., 

respectiv vor fi semnate de catre expertii evaluatori angajati in cadrul GALMMV . 
 
Fiecare persoana implicata in procesul de evaluare si selectie a proiectelor de la nivelul GALMMV 

(evaluatori, membrii comitetului de selectie si membrii comisiei de solutionare a contestatiilor ) are obligatia de 
a respecta prevederile OUG nr.66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare , privind evitarea conflictului 
de interese conform legilstatiei «  Descrierea mecanismelor de evitare a posibillelor conflicte de interese  
conform legislatiei nationale « . 

In acest sens premergator procesului de evaluare si selectie , persoanele implicate de la nivelul GALMMV 
(inclusiv expertii cooptati , in cazul externalizarii serviciilor de evaluare ) vor completa o declaratie pe proprie 
raspundere privind evitarea conflictului de interese, care sa contina minim aspectele precizate in cadrul ghidului 
de implementare. 

Dac  unul dintre proiectele depuse pentru selec ie apar ine unuia dintre membrii comitetului de 
selec ie, persoana/organiza ia în cauz  nu are drept de vot i nu va participa la întâlnirea comitetului 
respective. 
Metodologia de verificare a acestora este disponibil  pe site-ul GALMMV la sec iunea Apeluri Selec ie, 
subsec iunea Manual Proceduri: http://galmmv.ro/manual-proceduri/ 

Verificarea proiectelor depuse privind conformitatea administrativ , eligibilitatea şi încadrarea în 
criteriile de selecţie se realizeaz  de c tre experţii din cadrul compartimentului tehnic al GAL-ului, cu excep ia 
cazului în care solicitant e GAL-ul, conform Procedurii de evaluare i selecţie aprobat  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 : 
- Fi a M surii din SDL; 
- Ghidul Solicitantului pentru M sura M3/3A; 
- Criteriile de eligibilitate i selectie i punctajele aferente aprobate de Adunarea General . 
Toate verific rile se realizeaz  pe evalu ri documentate, în baza unor fi e de verificare elaborate la nivelul GAL 
MMV, datate i semnate de expertul evaluator i verificate de managerul GAL MMV. 
În etapa de evaluare a proiectului, exper ii GAL MMV vor realiza vizite pe teren, dac  se consider  necesar. 
Concluzia privind respectarea condi iilor de eligibilitate pentru Cererile de Finan are, pentru care s-a decis 
verificarea pe teren, se va formula numai dup  verificarea pe teren. 
Managerul GAL MMV în termen de maxim 5 zile dup  finalizarea evalu rii, dispune convocarea Comitetului de 
Selectie care va analiza îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie i va emite Raportul de 
Selectie. 
Criteriile de selec ie i punctajul aferent fiec rui criteriu sunt aprobate de Adunarea General  GAL. 

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


 

Anunt Lansare Lung , M3/3A, Page 17 of 20 
 

 
Criteriile de selecție cu punctajele aferente inclusiv metodologia de verificare a acestora se gasesc  
in Ghidul Solicitantului elaborat de catre GALMMV, publicat pe site ul www.galmmv.ro , Masura M3/3A. 

Criterii LEADER – Nu este cazul 
Criterii specifice m surii 

CS1.Membru în cadrul unei forme ce a ob inut finan are prin M1/1A sau M2/2A;  

CS2.Face parte dintr-un lan  scurt;  
CS3.Solicitantul este o asocia ie a fermierilor care de in exploata ii de dimensiuni mici i/sau 
medii, constituit  ca i cooperativ  sau a grup de produc tori în baza legisla iei na ionale în 
vigoare;  

CS4. Poten ialul agricol al zonei, sunt vizate zonele cu poten ial determinate în baza studiilor de 
specialitate;  

CS5. Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;  
CS6. Principiul soiurilor autohtone. 

 

Nr.Cri

teriu Criterii /principii de selectie M3/3A Scheme de 

Calitate 

Punctaj 

minim 

pentru 

selectie  

Punctaj 

MAXIM  

Total 

punctaj 

realizat 

CS1 Membru în cadrul unei forme ce a ob inut finan are 
prin M1/1A (Cooperare)  sau M2/2A Inv. Active Fizice 

) ;  

5 puncte = nu ;  

10  puncte pt. M1 ;  

20  puncte pt.M2 

5 20  

5   

 

10  

 

20  

CS2 Face parte dintr-un lan  scurt;                       Nu = 5 

puncte , Da=10 puncte  

5 10 5   

 

10  

CS3 Solicitantul este o asocia ie a fermierilor care de in 
exploata ii de dimensiuni mici i/sau medii, 
constituit  ca i cooperativ  sau a grup de 
produc tori în baza legisla iei na ionale în vigoare;    
Nu=5 puncte,  

Da =10  puncte  cooperativa ;  

Da=15 puncte grup producatori  

5 15  

5   

 

10  

 

15  

CS4 Poten ialul agricol al zonei, sunt vizate zonele cu 
poten ial determinate în baza studiilor de 
specialitate;                                                     Nu= 

5 puncte  

Da = 15 puncte  

5 15  

5   

 

15  

CS5 Nivelul de calificare în domeniul agricol al 
managerului exploataţiei agricole;                            
5 puncte =studii elementare (sub 8 clase inclusiv 8) ,  

10 puncte =liceu (cu sau fara diploma Bac),   

15 puncte =facultate de profil  

20 puncte = Master si/sau doctorat  

5 20 5   

 

10  

 

15  

 

20  

CS6 Principiul soiurilor autohtone,                               

5 puncte soi neautohton;  

20 puncte soi autohton 

5 20 5   

 

20  

  Punctaj minim pentru selectie=30 puncte 30   ? 

 

Totaluri    100 ? 

Tabel 1. Selectie/Punctaje min/MAX  

http://www.galmmv.ro/
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Departajare: Rezultatul verificarii  

 

În cazul în care dou  sau mai multe proiecte vor avea 
același punctaj vor fi aplicate urm toarele criterii de 
departajare: 

Da  Nu Nu e cazul 

1 Produse Certificate Propuse de tineri-fermieri definiti 

conform art.4 din Reg. EU 1307/2013 

      

2 Produse înregistrate de organizaţii reprezentate de 
fermieri  defini i conform Art.4 din Reg EU 1307/2013. 

      

3 Punctajul cel mai mare la Criteriile CS3       

4 Punctajul cel mai mare la Criteriile CS4       

5 Punctajul cel mai mare la Criteriile CS6       

6 Punctajul cel mai mare la Criteriile CS5       

7 Punctajul cel mai mare la Criteriile CS2       

8 Data si ora depunerii  Cererii de Finantare       

Tabel 2. Departajate proiecte la punctaje egale 

II.Metodologia de verificare  

Criterii selectie GALMMV Unde se verifica   Rezultat verificare 

Membru în cadrul unei forme ce a obținut 
finanțare prin M1/1A (Cooperare)  sau 

M2/2A Inv. Active Fizice ) ; 

 Da  Nu  Nu e 

cazul 

 

5 puncte = nu ;  

10  puncte pt. M1 ;  

20  puncte pt.M2 

Se verifica in :    

CF : Cap. C. FINAN RI 
NERAMBURSABILE 

solicitate i/sau 
ob inute 

   

Arhiva GALMMV 

pt.masurile M1 /1A si 

M2/2A 

   

CS2. Face parte dintr-un lanț scurt     

 

Nu = 5 puncte ,  

Da=10 puncte 

Plan de actiune     

Acord Cooperare    

CF    

CS3. Solicitantul este o asociație a 
fermierilor care dețin exploatații de 
dimensiuni mici și/sau medii, constituit  ca 
și cooperativ  sau a grup de produc tori în 
baza legislației naționale în vigoare;    

    

Nu=5 puncte ,  

Da =10  puncte  cooperativa ;  

Da=15 puncte grup producatori  

Acte constitutive     

CS4. Potențialul agricol al zonei, sunt 
vizate zonele cu potențial determinate în 
baza studiilor de specialitate;                                                      

    

 

Nu= 5 puncte  

Da = 15 puncte 

Studii de referinta  

pentru elaborarea PNDR 

2014-2020 , citate in 

Planul de actiune, 

Acord Cooperare , 

Cererea de Finantare  

   

Alte studii de 

specialitate anexate de 
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aplicant  

CS5. Nivelul de calificare în domeniul 
agricol al managerului exploataţiei agricole;                            

    

5 puncte =studii elementare (sub 8 clase 

inclusiv 8) ,  

10 puncte =liceu (cu sau fara diploma Bac),   

15 puncte =facultate de profil  

20 puncte = Master si/sau doctorat 

CV uri , 

Certificate/Diplome de 

absolvire , Adeverinte  

Valabile  

   

CS6. Principiul soiurilor autohtone     

5 puncte soi neautohton;  

20 puncte soi autohton 

Cataloage oficiale ale 

soiurilor  invocate in 

CF/PA/AC  

  

Departajarea : 

 

Departajare:   Rezultatul verificarii  

 

În cazul în care dou  sau mai multe proiecte 
vor avea același punctaj vor fi aplicate 
urm toarele criterii de departajare: 

Unde se verifica  Da  Nu Nu e 

cazul 

1 Produse Certificate Propuse de tineri-fermieri 

definiti conform art.4 din Reg. EU 1307/2013 

CF, PA, AC, 

Acte 

constitutive, 

Copie acte 

identitate  

      

2 Produse înregistrate de organizaţii 
reprezentate de fermieri  defini i conform 
Art.4 din Reg EU 1307/2013. 

CF, PA, AC, 

Acte 

constitutive, 

Copie acte 

identitate 

      

3 Punctajul cel mai mare la Criteriile CS3 Punctaj CS3       

4 Punctajul cel mai mare la Criteriile CS4 Punctaj CS4       

5 Punctajul cel mai mare la Criteriile CS6 Punctaj CS6       

6 Punctajul cel mai mare la Criteriile CS5 Punctaj CS5       

7 Punctajul cel mai mare la Criteriile CS2 Punctaj CS2       

8 Data si ora depunerii  Cererii de Finantare Adresa de 

inaintare , 

Registrul 

proiecte 

GALMMV 

      

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: 
Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile lucr toare de la 

data finaliz rii activit ilor de evaluare i selec ie de c tre exper ii GAL MMV pentru toate proiectele depuse în 
cadrul unui apel. 

Raportul de selecţie Final se public  pe pagina de internet a GAL MMV  www.galmmv.ro dup  aprobarea 
acestuia de c tre Comitetul de Selecţie a Proiectelor i avizarea lui de c tre CDRJ  

Modalitatea de prezentarea a rezultatelor evalu rii 
Dup  încheierea procesului de evaluare şi selecţie desf urat de c tre 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.  

http://www.galmmv.ro/
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GAL va notifica solicitanţii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost selectate, în maxim 3 zile de la 
data Raportului de Selec ie; 

–   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. 
Notific rile vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor sau vor fi predate personal 
cu semn tur  de primire din partea reprezentantului legal al potenţialului beneficiar. 
GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar i perioada de primire a contesta iilor i poate s  
elaboreze direct Raport de Selec ie Final doar în situa ia în care nu exist  proiecte neeligibile sau proiecte 
eligibile i neselectate, deci când valoarea proiectelor total  a proiectelor eligibile este mai mic  sau egal  cu 
alocarea financiar  a apelului respectiv, dat fiind faptul c  nu exist  condi ii care s  conduc  la contestarea 
rezultatului procesului de evaluare i selec ie. 

Depunerea și soluționarea contestațiilor 
Solicitanţii ale c ror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi neselectate, pot 

depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucr toare de la data primirii notific rii sau în maximum 5 zile 
lucr toare de la data public rii Raportului de Selecţie pe pagina de web www.galmmv.ro 

Contestaţiile trimise dup  expirarea termenului prev zut vor fi respinse. 
Contestaţiile, semnate de solicitan i, se depun la sediul GAL Maramure  Vest sau se transmit prin po t /curierat 

la adresa: Ora  T u ii M gher u , Str. 1, Nr 194, cam. 15 Jud. Maramure  sau prin e-mail, scanate, la adresa 
secretariat@maramures-vest.ro 

Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de Finanţare depus  de solicitant. 
În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilit ii sau punctajul acordat unuia sau mai 

multor criterii de selec ie. 
Soluționarea contestațiilor se va realiaza, în termen de 10 zile, de c tre Comisia de Soluţionare a Contesta ilor 

care este constituit  din 3 membri - un reprezentant al sectorului public i 2 reprezentan i ai sectorului privat i 
socit ii civile. 

Dup  analizarea tuturor contesta iilor depuse, Comisia de Solu ionare a Contesta iilor întocme te Raportului 
Final de solu ionare a contesta iilor, Comitetul de Selec ie a proiectelor parcurge procedura de selec ie a cererilor 
de finan are. 

Perioada de elaborare a Raportului de solutionare a contesta iilor este de 2 zile lucr toare de la data finaliz rii 
contesta iei i de 12 zile lucr toare 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 întocme te Raportul de Selec ie 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 lucr toare de la data 
finaliz rii activit ilor de evaluare i selec ie de c tre exper ii GAL MMV pentru toate proiectele depuse în cadrul 
unui apel. 

Raportul de selecţie Final se public  pe pagina de internet a GAL MMV  www.galmmv.ro dup  aprobarea 
acestuia de c tre Comitetul de Selecţie a Proiectelor i avizarea lui de c tre CDRJ . 

  Solicitanţii vor depune dosarul Cererii de Finanaţare în 2 exemplare, un original i o copie, fiecare 
dosar având anexat  forma electronic  pe DVD/CD, scanata cu rezolute min de 200 dpi, si Cererea de Finatare si in 
format Excel.     

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Maramure  Vest, în  T uţii M gher u ,  Strada. 1, num rul 
194, camera 15, program de lucru 07.30 – 15.30,  (sediul prim riei T uţii M gher u ) Judeţ Maramure  sau la 
numerele de telefon: 0262293277; 0722229302 e-mail: secretariat@maramures-vest.ro  

              V  oferim i varianta electronic  (suport CD/DVD) sau pe suport tip rit a informaţiilor detaliate 
aferente m surilor lansate de GALMMV. 

Trebuie evitat  depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constat rii 
neconformit ții cererii de finanțare, s  aib  posibilitatea redepunerii acesteia.  

În etapa de autorizare a pl ilor, toate cererile de plat  trebuie s  fie depuse ini ial 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 www.galmmv.ro i va fi disponibil pe suport tip rit la Sediul GAL Maramures Vest. 
 
Alte informații relevante: 
Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitan ii trebuie s  prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 (cincisprezece) 

zile de la primirea Notific rii urm toarele documente: 
Document de la institu ia financiar  cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa 

institu iei financiare, codul  IBAN al contului în care se deruleaz  opera iunile cu AFIR) - pentru solicitan ii publici documentul va fi eliberat 
obligatoriu de trezorerie; 

Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care s  ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-
financiar; 

Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privat  a proiectului, prin extras de cont (în original) i/sau 
contract de credit (în copie), acordat în vederea implement rii proiectului. În cazul în care dovada co-finan rii se prezint  prin extras de cont, 
acesta va fi înso it de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afi at pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitan ii care s-au 
angajat prin declara ie pe proprie r spundere, la depunerea cererii de finan are, c  vor prezenta dovada cofinan rii private la data semn rii 
contractului). Nu se depun în cazul finan rii publice de 100%;Alte documente (se vor preciza, dup  caz, în Notificarea E6.8.3L). Dac  beneficiarul 
nu prezint  documentele prev zute în Notificare sau nu se prezint  spre semnare la termenul stabilit i nici nu solicit , în scris, Autorit ii 
Contractante alte termene, atunci se consider  c  a renun at la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicit  prelungirea termenului de 
prezentare a clarific rilor solicitate, noul termen nu poate dep i termenul ini ial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile. 

http://www.galmmv.ro/
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