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ANEXA 1 la Decizia CD nr. 24/12.10.2018 

Măsura 19 LEADER / Submăsura 19.2 ,, Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală”  / Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor  

 

APEL DE SELECȚIE MĂSURA 05/3A 

-varianta detaliată- 

 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M05/3A – 01/18 – 20.06.2019 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 

29 octombrie 2018 – 2o iunie 2019 a primei sesiuni de depunere de proiecte pentru MĂSURA 

05/3A ,,Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare”, finanțate prin Măsura 

19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală. 

 

Data lansării apelului de selecție: 29 octombrie 2018 

 

Data limită de depunere a proiectelor: 20 iunie 2019 

 

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL Dealurile Târnavelor din 

localitatea Saschiz, str. Principală nr. 159, județul Mureș; înaintea datei limită de depunere 

specificată în Apelul de selecție, de luni până vineri între orele 9:00- 15:00. 

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2018: 15.000 euro 

 

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 15.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim cinci ani și este de 

maximum 3.000 de euro pe exploatație și pe an. 

 

Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 

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

Formularul Cererii de Finanțare (versiune .docx, editabilă) poate fi accesat pe site-ul GAL DT 

www.tarnava-mare.ro , secțiunea Ghidul Solicitantului 

 

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: 

 

 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului
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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: 

DOCUMENT  

1. Anexa 1 - CEREREA DE FINANȚARE pentru proiecte de servicii (obligatoriu la 

depunerea Cererii de finanțare) 

2. Anexa 2 - Planul de acțiuni (obligatoriu la 

depunerea Cererii de finanțare) 

3. Copia actului de identitate a reprezentantului 

legal (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare) 

 

4. a) Certificat de înregistrare (inclusiv anexele) 

eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare)  

sau  

b) Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole 

(obligatoriu la depunerea cererii de finanțare);  

sau  

c) Statut pentru Societatea cooperativă agricolă (înființată în baza legii nr. 1/2005) 

și Cooperativa agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/2004), cu modificările și 

completările ulterioare, din care să reiasă că acestea se încadrează în categoria 

societate cooperativă agricolă sau cooperativă agricolă (obligatoriu la depunerea 

Cererii de finanțare)  

 

5. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, prin care se angajează ca, la 

comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor de 

calitate, să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei (obligatoriu la depunerea 

Cererii de finanțare)  

 

6. Precontract/contract încheiat cu un Organism de Inspecție și Certificare acreditat 

de RENAR și recunoscut de MADR (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare)  

 

7. În cazul produselor ecologice: 

 

a) FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ, eliberată de 
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DAJ/DAM București (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare)  

 

b) CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE emis de 

un Organism de Inspecție și Certificare acreditat de RENAR și recunoscut de MADR, conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și 

modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție 

și certificare în agricultura ecologică, din care să rezulte statutul ecologic al produselor 

obținute + Anexa la certificatul de conformitate (la depunerea primei Cereri de plată)  

 

c) ADEVERINȚĂ de la DAJ/DAM București din care să rezulte că solicitantul sprijinului 

participă pentru prima dată la respectiva schemă de calitate (la depunerea primei Cereri de 

plată) 

8. În cazul produselor obținute sub schemele europene DOP, IGP, STG,DOC,IG: 

 

a) Certificat de conformitate a produsului, emis de un Organism de Inspecție și Certificare 

acreditat de RENAR șu recunoscut de MADR, prin care se face dovada respectării 

documentației aprobate la nivel european de către beneficiar + Anexa la certificatul de 

conformitate (la depunerea primei Cereri de plată)  

 

b) DOCUMENT emis de grupul aplicant care a înregistrat denumirea produsului obținut sub 

schema de calitate din care să rezulte că solicitantul sprijinului participă pentru prima dată 

la respectiva schemă de calitate (la depunerea primei Cereri de plată) 

   

 

9. Decizie de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative 

,,produs montan” (la depunerea primei Cereri de plată) 

 

10. În cazul solicitanților care primesc punctaj la criteriu de selecție nr. 1 – Numărul de 

parteneri implicați sprijiniți pentru a adera la schema de calitate: Documente 

constitutive solicitant, documente din care să reiasă calitatea de fermier activ a 

membrilor cooperativei sau grupului de producători (obligatoru la depunerea Cererii de 

finanțare)  

 

 11. În cazul solicitanților care primesc punctaj la criteriul de selecție nr. 2 – Solicitantul 

este beneficiar al Măsurii M02/2A, M03/2A sau M04/3A: Document eliberat de GAL 

Dealurile Târnavelor privind calitatea de beneficiar al uneia dintre Măsurile M02/2A, 

M03/2A sau M04/3A (obligatoru la depunerea Cererii de finanțare)  

 

12. În cazul solicitanților care primesc punctaj la criteriul de selecție nr. 3 – Tipul 

schemei de calitate: Angajament scris privind schema de calitate care va fi accesată 
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Cerințele de conformitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora sunt detaliate în  documentul ,,Fișa de verificare a 

conformității pentru Măsura 01/1B disponibil pe www.tarnava-mare.ro  în secțiunea Ghidul 

Solicitantului -Masura 05/3A ,,Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare”.  

  

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora 

 

Solicitantul trebuie să respecte condițiile minimine obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa 

Măsurii 05/3A din SDL, la care se adaugă condițiile de eligibilitate prevăzute în Manualul de 

procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2 pentru proiectele de servicii. Toate 

condițiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de solicitanți sunt detaliate în Ghidul 

Solicitantului pentru Măsura 05/3A și în  ,,Fișa de verificare a eligibilității pentru Măsura 

05/3A (inclusiv metodologia de verificare), disponibile pe www.tarnava-mare.ro în secțiunea 

Ghidul Solicitantului-Măsura 05/3A ,,Scheme de calitate pentru produsele agricole și 

alimentare”. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Dealurile Târnavelor 

Selecția proiectelor depuse prin intermediul măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a 

GAL Dealurile Târnavelor se face de către Comitetul de Selecție, compus din 11 membri, din 

care 3 sunt reprezentanți ai sectorului public, 4 reprezintă sectorul privat și alți 4 sunt 

membri ai organizațiilor neguvernamentale membre GAL DT.  

 

Pe site-ul GAL DT sunt publicate ,,Procedura de evaluare și selecție a proiectelor la GAL 

Dealurile Târnavelor” și componența Comitetului de Selecție a proiectelor, aprobată prin 

Hotărârea AGA nr. 3 din 25.02.2016. 1 

                                                           
1 Clic pe denumirea documentului  pentru a accesa direct secțiunea de pe pagina GAL DT unde este postat 

(obligatoru la depunerea Cererii de finanțare) 

13. În cazul solicitanților care primesc punctaj la criteriul de selecție nr. 6 – Organizația e 

parte a unui PEI: Adeverință privind calitatea de membru într-un grup PEI și 

Documente constitutive grup PEI (obligatoru la depunerea Cererii de finanțare) 

14. Anexa 3 - Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR 

(obligatoru la depunerea Cererii de finanțare) 

15. Anexa 4 - Declarație privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter 

personal de către AFIR (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare) 

16. Anexa 5 - Declarație privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter 

personal de către GAL DT (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare) 

     17. Alte documente justificative (se vor specifica, după caz): Oferte, s.a.  

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-05-3a-scheme-de-calitate-pentru-produsele-agricole-si-alimentare
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-05-3a-scheme-de-calitate-pentru-produsele-agricole-si-alimentare
http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-05-3a-scheme-de-calitate-pentru-produsele-agricole-si-alimentare
http://www.tarnava-mare.ro/ro/ghidul-solicitantului/masura-05-3a-scheme-de-calitate-pentru-produsele-agricole-si-alimentare
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/Procedura_evaluare_si_selectie_V2_-_octombrie_2018.pdf
http://www.tarnava-mare.ro/files/pages_files/Procedura_evaluare_si_selectie_V2_-_octombrie_2018.pdf
http://www.tarnava-mare.ro/ro/comitetul-de-selectie-a-proiectelor
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Criterii de selecție:  

Nr. 

crt. 

Criteriu de selecție Punctaj 

1 Numărul de parteneri implicaţi sprijiniţi pentru a adera la 

schema de calitate 

Max. 10 

puncte 

- mai puțin de 2 parteneri 

- mai mult de 2 parteneri  

Se acordă 10 puncte și în cazul în care solicitantul este o 

cooperativă agricolă sau grup de producători ai căror 

membri au statutul de fermieri activi.  

 

Document de verificat: Cererea de finanțare, Documente 

constitutive solicitant, Document(e) din care să reiasă statutul de 

fermieri activi ai membrilor cooperativei sau grupului de 

producători, Lista membrilor grupului de producători (după caz) 

5 

10 

2 Solicitantul este beneficiar al măsurii M02/2A, M03/2A sau 

M04/3A 

- Solicitantul este beneficiar direct al uneia dintre 

masurile enumerate (in cazul M04/3A este lider de 

proiect) – 10 puncte  

- Solicitantul este partener intr-un Acord de cooperare 

încheiat pentru implementarea M04/3A din SDL GAL DT 

și pentru care există Contract de finanțare încheiat cu 

AFIR 

Notă:  

- se acordă punctajul maxim – 10 puncte în cazul în care 

solicitantul este o formă asociativă (ex. cooperativă, 

grup de producători ș.a. ) care are în componență minim 

un fermier care este beneficiar direct al uneia dintre 

măsurile 02/2A, 03/2A sau 04/3A din SDL  

- se acordă 5 puncte și în situația în care solicitantul este 

o formă asociativă (ex. cooperativă, grup de producători 

ș.a. ) care are în componență minim un fermier care 

10 puncte 
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este partener într-un Acord de cooperare pentru M04/3A 

din SDL și pentru care există Contract de finanțare 

încheiat cu AFIR 

 

Documente justificative: 

- Document eliberat de GAL Dealurile Târnavelor privind 

calitatea de beneficiar al uneia dintre Măsurile 

adresate/partener în Acord de cooperare  

- Contract de finanțare, în copie, pentru implementarea 

proiectelor pe Măsurile 02/2A, 03/2A sau 04/3A 

3 Tipul schemei de calitate  Max. 25 

puncte 

- Schemă de calitate națională 10 

- Schemă de calitate europeană 

Documente justificative:  

- Cererea de finanțare 

- Planul de acțiuni  

25 

4 Diversitatea activităților incluse în proiect  

 

Maxim 15 

puncte  

 

- Până în 2 activităţi diferite pentru atingerea obiectivelor  
 

10 

- Mai mult de 2 activităţi diferite pentru atingerea 
obiectivelor 

 

Documente justificative:  

- Cererea de finanțare 

- Planul de acțiuni 

15 

5 Numărul de locuri noi de muncă create 

 

Documente justificative:  

- Cererea de finanțare 

- Planul de acțiuni 

5 puncte 
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6 Organizația e parte a unui PEI 

 

Documente justificative: 

- Cererea de finanțare 
- Adeverință privind calitatea de membru într-un grup PEI  
- Documente constitutive grup PEI 

10 puncte  

7 Integrarea producției – vor avea prioritate fermierii care 

realizeaza procesarea in fermă    

 

Documente justificative: 

- Cererea de finanțare 
- Planul de acțiuni  
- Documente care dovedesc procesarea la nivelul fermei: 

autorizație DSVSA  

25 puncte  

 

Punctajul minim admis la finanțare: 20 puncte  

 

Metodologia de acordare a punctajului este detaliată în fișa de evaluare a criteriilor de 

selecție, document anexat Ghidului Solicitantului și Apelului de selecție și postat pe 

www.tarnava-mare.ro   

În situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte, departajarea se va face 

în conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor la GAL 

Dealurile Târnavelor, respectiv:  

,,În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, pentru toate măsurile finanțate prin SDL GAL DT 

departajarea acestora se face în funcţie de următoarele criterii și în următoarea ordine:2 1.   

valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare, în limita valorii 

totale a apelului de selecţie  

2. localizarea proiectului : de exemplu, în cazul in care, în aceeași sesiune de selecție 

sunt 2 proiecte eligibile dintr-o comună și unul dintr-o altă comună , iar un proiect din prima 

comună și cu cel a doua comună au același punctaj, atunci va fi selectat proiectul din a doua 

comună, deoarece în prima comună mai există deja un proiect selectat spre finanțare  

3. relevanța proiectului față de obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL 

Dealurile Tîrnavelor”   

                                                           
2 Aceste criterii de departajare au fost introduse în ,, Procedura de evaluare și selecție a proiectelor la GAL 

Dealurile Târnavelor“ la propunerea membrilor Adunării Generale. Procedura a fost aprobată de AGA prin 

Hotărârea nr. 12 din data de 14 decembrie 2016, completată prin Hotărârea AGA nr. 7/12.10.2017 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
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Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție  

 

Anunțarea rezultatelor finale pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se 

va face în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de 

depunere de proiecte, inclusiv finalizarea etapei de  soluționare  a contestațiilor, dacă este 

cazul. Contestaţiile vor putea fi depuse la biroul GAL  Dealurile Târnavelor, în termen de 5 

zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 8 zile lucrătoare de la afişarea 

pe site a raportului de selecție.  

 

GAL Dealurile Târnavelor  va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor procesului de 

evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul acestui Apel de selecție, prin e-mail, cu 

confirmare de primire. Rapoartele de selecție vor fi postate pe site-ul GAL Dealurile 

Târnavelor – www.tarnava-mare.ro – și vor fi afișate la sediul GAL și la sediile primăriilor din 

comunele membre GAL DT: Albești, Apold, Daneș, Nadeș, Saschiz, Vânători – județul Mureș, 

Biertan și Laslea – județul Sibiu. Modul de anunțare a rezultatelor procesului de evaluare și 

selecție este detaliat în Procedura de evaluare și selecție a proiectelor. 

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 05/3A puteți afla la sediul  

Asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor între 09:00-16:00, Tel/fax: 

0265.711.718.  

  

Persoane de contact:  

Gașpar Anca, animator GAL DT: animator@tarnava-mare.ro  

Călugăr Andrei, animator GAL DT: secretariat@tarnava-mare.ro  

 

 

http://www.tarnava-mare.ro/
mailto:animator@tarnava-mare.ro
mailto:secretariat@tarnava-mare.ro

