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Anexa 3A  la Decizia CD nr. 14.08.2018 
 
Măsura 19 Leader/Submăsura 19.2  ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală,, /Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Defileul Mureșului 
Superior 
 

APEL DE SELECȚIE M ăsura M8/3A 
Sprijin pentru înfiin țarea și dezvoltarea de structuri asociative 

-Varianta detaliată- 
 
Numărul de referin ță al sesiunii de cereri de proiecte: M8/3A - 04/18- 19.10.2018 
Gal Defileul Mureșului Superior anunță public lansarea, în perioada 17.09.2018- 19.10.2018 
a celei de-a patra  sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2018 pentru Măsura  
M8/3A – Sprijin pentru înfiin țarea și dezvoltarea de structuri asociative , finanțate prin 
Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală. 
 
Data lansării apelului de selecție: 17.09.2018 
 
Data limită de depunere a proiectelor: 19.10.2018 
 
Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele:biroul GAL Defileul Mureșului 
Superior din localitatea Deda, str. Principală, nr.180, 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.4/2018: 112.372,52 euro 
  
 
Intensitatea sprijinului :  
Valoarea sprijinului public nerambursabil: max.112.372,52 euro în funcție de alocarea 
financiară. 
Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu 
poate să depășească 10% din valoarea medie anuala a producției comercializate în primii 5 
ani și suma maxima de 22.474,504 euro/an.  Sprijinul este degresiv. 
Sprijinul se va acorda pe baza producției agricole ca procent din valoarea producției 
comercializate (VPC) prin intermediul grupului, astfel: 
• Anul I – 10% de la recunoastere; 
• Anul II  – 8% de la recunoastere; 
• Anul III – 6% de la recunoastere; 



 
 
 

     
• Anul IV – 5% de la recunoastere; 
• Anul V  – 4% de la recunoastere. 
Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost implementat 
corect. 
În cazul nerespectării planului de afaceri, sprijinul se recuperează proporțional cu 
obiectivele nerealizate. 
 
Atenţie! 
Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza valorii producţiei comercializate (VPC) anual 
prin intermediul grupului, cu excepţia primului an, când se poate plăti grupului de 
producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producţiei comercializate de 
către membrii acestuia, în ultimii trei ani fiscali înainte de aderarea la grup (numai în cazul 
GP inființate în anul depunerii CF). 
Plata pentru primul an de la recunoaștere se poate realiza după contractare, în cazul 
grupurilor de producători inființate în anul depunerii Cererii de finanțare, pe baza 
documentelor justificative prezentate de grup privind valoarea medie anuală a producției 
comercializate de membrii acestuia, în ultimii 3 ani înainte de aderarea la grup. 
Începând cu cel de-al doilea an de la recunoaștere, plata pentru se efectuează pe baza 
documentelor justificative prezentate de grup pentru comercializarea producției după 
încheierea fiecărui an fiscal. 
VPC va fi verificată de AFIR în baza documentelor furnizate de beneficiar sau a altor 
documente, stabilite ulterior în procedura de plată AFIR. 
Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă Planul de afaceri a fost corect 
implementat. 
Grupurile de producători recunoscute în anii 2014 sau 2015, pot solicita ajutor numai pentru 
restul perioadei de 5 ani de la momentul recunoașterii, respectiv pentru anii 3, 4 și 5 de la 
recunoaștere, respectiv anii 4 și 5 de la recunoaștere. 
De exemplu: un grup recunoscut în ianuarie 2014 care aplică pentru sprijinul acordat prin 
această submăsura în 2016, durata contractului și numărul de tranșe anuale ar trebui să fie 
reduse în consecință, de la 5 la 3 ani. 
În plus, plățile anuale aferente unui astfel de contract ar trebui să respecte, de asemenea, 
ratele de degresivitate prevăzute în cadrul măsurii 9 din PNDR 2014-2020 (de exemplu, în 
cazul în care plățile încep în cel de-al 3-lea an de la recunoaștere, nivelul de sprijin va fi 
calculat ca fiind 6% din valoarea producției comercializate - VPC). 
 
 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții: 
 
 Formularul Cererii de Finanțare(versiune pdf, editabilă) poate fi accesat pe site-ul GAL 
DMS, www.gal-dms.ro, secțiunea Apeluri de Proiecte – Măsura M8/3A 
 
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: 



 
 
 

     
 
 
CEREREA DE FINANȚARE 
PLANUL DE AFACERI – înso țit de următoarele documente:  
1. a. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare 
(obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare)  
sau  
b. Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/ Certificat de înscriere a 
persoanei juridice emis de Judecătorie (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare);  
2. Statutul grupului de producători (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare);  
3. Lista membrilor grupului de producători , actualizată la data depunerii Cererii de 
finanțare, (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare);  
4. Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea Cererii de 
finanțare);  
5. Adresă emisă de bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului 
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/ trezorerie, codul IBAN al 
contului de operațiuni cu AFIR) (obligatoriu la contractare).  
6. În cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii 
exploatațiilor de mici dimensiuni (la depunerea Cererii de finanțare, după caz)  
a) Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) 
asupra terenului şi/ sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie semnat de persoanele 
autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele 
membrilor luate în arendă, pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/ sau contractul de 
concesiune, cu o valabilitate ≥ decât perioada de desfășurare a contractului cu AFIR.  
b) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea 
depunerii Cererii de finanțare care să certifice dreptul de proprietate şi/ sau de folosinţă 
(arendă, concesionare etc.) al terenului pentru baza de producţie a membrilor, cu ştampila 
primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”.  
Atenţie! În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia registrului agricol cu situaţia 
curentă, se va depune copia ultimei înregistrări a registrului agricol însoţită de adeverinţă 
emisă de primărie privind situaţia curentă.  
c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:  
Extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/ DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de 
data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit, după caz, de 
formular de mişcare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/ 2010);  
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari și albine - Adeverinţă eliberată de medicul 
veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din 



 
 
 

     
care rezultă numărul păsarilor şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în 
Registrul Exploatației. 
În cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului calităţii produselor:  
7. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL , emis de MADR , în conformitate cu 
Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale (la depunerea Cererii de finanțare, 
după caz). 
8. a. Documente financiare pentru încadrarea în categoria IMM (bilanţ – formularul 10, 
contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40 -, precedente anului depunerii 
proiectului,  
înregistrate la Administraţia Financiară) (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare)  
SAU  
b. Declarația pe proprie răspundere privind statutul de IMM depusă NUMAI de 
grupurile de producători nou-create (care nu au depus niciun bilanţ până la momentul 
depunerii Cererii de finanțare) (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare),  
9. Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabil la încheierea 
Contractului de finanțare (obligatoriu la contractare), 
10. Cazierul judiciar al solicitantului (fără înscrieri privind sanctiuni economico-financiare 
în original), valabil la încheierea Contractului de finanțare (obligatoriu la contractare),  
11. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe 
care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii Cererii de finanțare (la depunerea Cererii 
de finanțare, după caz). 
IMPORTANT !  
Documentele justificative anexate Cererii de finanțare trebuie să fie valabile la data depunerii 
acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.  
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.). 
 
 

 
Cerințele de conformitate  pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificare a acestora: 
Cerințele de conformitate, inclusiv metodologia de verificare sunt detaliate  în documentul 
,,Fișă de verificare a conformității pentru Măsura M8/3A, disponibilă pe www.gal-dms.ro, în 
secțiunea Apeluri de Proiecte- Măsura M8/3A  
 
Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 
metodologia  de verificare a acestora: 



 
 
 

     
Solicitantul trebuie să respecte condițiile minime obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa 
Măsurii M8/3A din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura M8/3A, la care se adaugă 
criteriile generale de eligibilitate prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea 
Sub-măsurii 19.2 disponibil pe www.afir.info, aferente sub-măsurii din PNDR cu investiții 
similare. 
 Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul , inclusiv 
metodologia de verificare a acestora sunt detaliate în documentul ,, Fișa de verificare a 
eligibilit ății pentru M ăsura M8/3A, disponibil pe www.gal-dms.ro în secțiunea Apeluri de 
Proiecte – Măsura M8/3A - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative 
 
 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Defileul 
Mureșului Superior 
 
Selecția proiectelor depuse prin intermediul măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală  
GAL  Defileul Mureșului Superior se face de către Comitetul de Selecție, compus din 
președinte, secretar, 9 membrii titulari și 11 membrii supleanți, cu apartenență sectorială după 
cum urmează: 40,91% publică, 22,73% privată, 36,36% societate civilă. 
 
Pe site-ul GAL DMS  este publicat ,, Procedura de evaluarea și selecție a proiectelor  la GAL 
Defileul  Mureșului Superior , aprobat prin Hotărârea AGA nr.46 din 14.09.2017 și 
componența Comitetului de Selecție a proiectelor, aprobat prin Hotărârea AGA nr.21 din 
10.03.2016. 
 
 

Criterii de selecție ale proiectului  
 

Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte si reprezintă pragul sub care 
niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

IMPORTANT!  
Toate obiectivele asumate, pe care solicitantul se angajează să le realizeze în cadrul Planului 
de afaceri, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de 
implementare a Planului de afaceri. În cazul neimplementării corecte a Planului de afaceri, 
sumele plătite vor fi recuperate proporţional cu obiectivele nerealizate. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos: 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selecție Observații Punctaj 

 Principiul impactului micro-regional 



 
 
 

     
Nr. 
crt. 

Criteriu de selecție Observații Punctaj 

1. Criteriu impactului  
Proiecte cu impact micro-regional 
(teritoriul GAL Defileul Mureșului 
Superior); 

Se verifică lista membrilor grupului de 
producători precum și statutul / doc. 
De înființare ale solicitantului.  
Verificarea criteriilor de selecție ale 
acestui principiu se bazează pe 
documentele justificative prezentate de 
către solicitant la momentul depunerii 
CF.  

Max. 15p 

a) partenerii provin dintr-o comuna 
membra GAL DMS 

5p 

b) partenerii provin din două 
comune membre GAL DMS 

10p 

c) partenerii provin din mai mult de 
două comune din GAL DMS 

15p 

 Principiul sustenabilități 
2. Criteriul sustenabilit ății 

- Potențialul de continuare a 
activității după finalizarea 
proiectului 

- Proiectul generează o 
metodologie cu potențial 
multiplicator. 

Beneficiarul va descrie în planul de 
afaceri metodele care generează 
potențialul multiplicator al 
proiectului și măsurile de promovare 
a modelului propus  

Se va verifica planul de afaceri. Max. 5 p 

 Principiul reprezentativit ății 
3. Criteriul reprezentativit ății   

Grupul de producători are în 
componenţa: 

Numărul membrilor se va prezenta in 
Planul de afaceri si se va verifica în 
statutul GP.  
Verificarea criteriilor de selecție ale 
acestui principiu se bazează pe 
documentele justificative prezentate de 
către solicitant la momentul depunerii 
CF. După contractare, având în 
vedere caracterul stimulativ al 
sprijinului, numărul membrilor 
grupului de producători, beneficiar de 
sprijin, poate înregistra creșteri fără 
nici o restricție. În perioada de 
implementare a planului de afacere, 
numărul membrilor nu va scădea sub 
valoarea pentru care s-a primit 
punctaj. În cazul retragerii anumitor 
membrii, grupul va coopta noi 

Max. 15p 

a) mai mult de 10 membri  15p 

b) 5 -10 membrii 10p 

c) 3 - 5 membrii 5p 



 
 
 

     
Nr. 
crt. 

Criteriu de selecție Observații Punctaj 

membrii astfel încât atingerea 
obiectivelor din Planul de afaceri să 
nu fie afectată  

 Principiul calit ății produselor 

4. Criteriul calit ății produselor  
Grupurile care produc, depozitează și 
comercializează produse tradiționale 
sau  HNV 

 Max. 20p 

 

a) tradi ționale 
 

Punctajul se acordă daca cel putin un 
membru al grupului sau grupul obține 
cel puțin un produs tradițional 
certificat conform prevederilor 
Ordinului 724/ 2013 privind atestarea 
acestor produse, cu completările și 
modificările ulterioare și Grupul își 
propune prin Planul de afaceri 
(secțiunea obiective suplimentare) 
comercializarea unui astfel de produs. 

10 p 

 

b) care provin din exploataţii 
situate în zone HNV 

Punctajul se acorda grupurilor de 
producători care au în componență 
cel puțin un membru care obține și 
comercializează prin intermediul 
grupului cel puțin un produs din 
areale HNV. Membrul/ membrii 
deține/ dețin exploatație/ ii agricole 
situate în areale HNV (se regăsesc în 
lista UAT‐urilor eligibile pentru 
pachetele 1 și 2 aferente măsurii 10 a 
PNDR, Anexa 4 a ghidului 
solicitantului). Comercializarea 
acestor produse va fi menționată la 
secțiunea obiective suplimentare din 
Planul de afaceri. În cazul acestui 
criteru punctajul poate fi cumulat 
dacă sunt ideplinite ambele criterii.  

10 p 

 Principiul sectorului prioritar  

5. Criteriul sectorului prioritar  
(ovine, caprine și bovine, 
legumicultura, plante medicinale și 
aromatice) 

În cazul legumiculturii (CS 5.1b) se 
punctează atât cultura obținută în 
câmp/ grădină destinată 
comercializării, cât și cea din spații 

Max. 15p 



 
 
 

     
Nr. 
crt. 

Criteriu de selecție Observații Punctaj 

5.1.  Grupul de producători 
este recunoscut pentru 
următoarele categorii de 
produse:  

protejate, inclusiv ciupercăriile din 
spaţiile climatizate, culturile de cartofi 
și ciupercile de cultură. 
Se acordă punctaj în funcție de 
produsul/ produsele/ grupa/ grupele 
de produse pentru care GP este 
recunoscut. În cazul în care grupul de 
producători este recunoscut pentru 
mai mult de un produs/ grupa de 
produse menționate în cadrul 
criteriului, se va lua în calcul 
punctajul aferent produsului/ grupei 
de produse dominant (evidențiat ca 
valoare în total VPC). 
Punctajele celor trei subcriterii a, b 
sau c nu se cumulează. Dacă un grup 
îndeplinește două sau toate cele trei 
subcriterii aferente criteriului 4.1, se 
va acorda punctajul superior aferent 
subcriteriului îndeplinit. 

 

a) lapte şi/ sau produse din lapte 
de ovine, caprine, bovine 
(inclusiv bubaline)  

15 p 

b) legumicultură  10 p 

c) plante medicinale și 
aromatice 

5 p 

 Principiul asocierii exploatațiilor de mici dimensiuni 

6. Exploataţiile 
membrilor/majorit ății membrilor 
grupului de producători au 
dimensiuni cuprinse între: 

Punctajul se acordă proporțional cu 
numărul de membri care se 
încadrează cu exploatațiile agricole 
gestionate în intervalul de dimensiune 
economică aferent criteriului de 
selecție.  
Se va avea în vedere dimensiunea 
exploatațiilor membrilor deținută de 
membri la momentul depunerii CF. 
Având în vedere caracterul stimulativ 
al sprijinului, după contractare, 
dimensiunile economice ale membrilor 
grupului de producători, beneficiar de 
sprijin, pot înregistra creșteri fără nici 
o restricție.  

Max. 20p 

a) 1.000 -  11.999 euro SO 20p 

b) 12.000 – 50.000 euro SO 15p 

 Creare locuri de muncă  

7. Criteriul num ărului locurilor de munc ă nou create Max. 10 
p  

a) 2 locuri de muncă nou create 
sau mai mult de 2 

Punctajul se acordă pentru numărul 
de locuri de muncă nou create prin 10p 



 
 
 

     
Nr. 
crt. 

Criteriu de selecție Observații Punctaj 

b) 1 loc de muncă nou creat  

implementarea proiectului. Se va 
verfica planul de afaceri.  
Având în vedere specificul activității 
se consideră 1 loc de muncă și la 
jumătate de normă.  

5 p 

TOTAL 100 p 

 

 
 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție a proiectelor 

 
Anunțul privind rezultatele finale pentru cererile de finanțare depuse în cadrul sesiunii se va 
face în termende maxim 45 zile lucratoare de la data închiderii sesiunii de depunere de 
proiecte, inclusiv finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul. 
Contestațiile vor putea fi depuse la GAL DMS unde a fost depus proiectul, în termen  de 3 
zile lucrătoare de la primirea notificărilor, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afișarea 
pe site a Raportului de evaluare.Contestația depusă trebuie să fie insoțită de Notificare și de 
documente justificative. 
 

GAL Defileul Mureșului Superior GAL va notifica în scris solicitanţii 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 
Defileul Mureșului Superior – www.gal-dms.ro- în secțiunea Rapoarte de selecție și vor fi 
afișate la sediul GAL și la sediile primăriilor din comunele membre GAL DMS. 
 
Modul de anunțare a rezultatelor procesului de evaluare și selecție a proiectelor este detaliat 
în Procedura de evaluare și selecție  a proiectelor, capitolul 4. 
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M8/3A se pot afla la sediul 
Asociației Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior din localitatea Deda, strada 
Principală  nr.180, de luni până vineri între orele 9:00 - 15:00, tel/fax: 0265/556238. 
 
 
 
ANEXE:  
 - Ghidul Solicitantului, cu anexe: model de Cerere de finanțare, ș.a. 
 - Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare  



 
 
 

     
 - Fișa de verificare a condițiilor de eligibilitate și metodologia de verificare  
 - Fișa de verificare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare  
 - Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse la GAL Defileul Mureșului Superior 


