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APEL DE SELECTIE  

in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 
Masura LEADER , Sub-masura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor  

în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală - GAL Oamenii Deltei 
 

 

Nr. de referinta al sesiunii: 1/ 2019– M2/3A 
Masura lansata: M2/3A “Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate”. 
 

Asociatia GAL OAMENII DELTEI, in calitate de beneficiar al proiectului „Acordarea finantarii 
nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta pentru Sub-Masura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de 
functionare si animare”, finantat prin FEADR in cadrul PNDR 2014 – 2020, anunta lansarea apelului de 
selectie pentru Masura M2/3A “Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate”. 
 
Data lansării apelului de selecție: 05.07.2019 
 
Data limită de depunere a proiectelor: 06.08.2019 
 
Beneficiari: 
Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:  

 Tinerii / Micii fermieri care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul  GAL şi au 

documentaţia transmisă la CE în vederea înregistrării într-o schemă de calitate a UE sau cei 

care obţin pentru prima data înregistrarea într-o schemă de calitate naţională (produse 

agricole conform schemelor naţionale de calitate – produse alimentare  tradiţionale, incusiv 

băuturi spirtoase cu indicaţie geografică )  

 Grupuri de initiativa constituite juridic care aderă la o schemă de calitate şi sunt supuse unui 

control de evaluare a conformităţii  pentru schema de calitate eligibilă, ale caroror produse 

fac obiectul unei documentaţii transmise la CE  în vederea înregistrării (produse care au 

protecţie naţională) sau cei care obţin pentru prima data înregistrarea într-o schemă de 

calitate naţională. Producătorii incluşi în schema „Calitatea producţiei ecologice" sunt 

eligibili pentru sprijin în cadrul acestei sub-măsuri de asemenea, şi în perioada de conversie 

dacă aceştia nu solicită aceleaşi costuri în cadrul articolului 29 din Regulamentul (UE) nr 

1305/2013 / UE, "Agricultura ecologică". Perioada de conversie este luată în considerare în 

perioada totală de trei ani de la data includerii în schema de calitate.  
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Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei 
GAL OAMENII DELTEI: Mun. Tulcea, str. Toamnei nr. 1, cam. 102-103, jud. Tulcea, de luni pana vineri, 
in intervalul orar 09.00 – 12.00. 
 
Alocare totala pe sesiune: 36.000 euro 
 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 3000 
euro/proiect/ an/ exploataţie, pe o perioadă de 3 ani 
 
Valoarea maximă eligibilă: 3000 euro/proiect/ an/ exploatație, pe o perioadă de 3 ani 
 
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile 
 
Sume (aplicabile) și rata sprijinului: Sprijinul se acordă sub formă de sume forfetare anuale, de 3000  

euro/ an/ exploatație, pe o perioadă de 3 ani. Ponderea maximă a intensității sprijinului public 

nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 70% pentru actiunile de promovare, 

conform limitei maxime prevazuta in Reg. UE nr. 1305/2013. 

Aria de aplicabilitate a masurii M2/3A o constituie teritoriul eligibil LEADER acoperit de GAL 

OAMENII DELTEI, care cuprinde 4 unitati administrative-teritoriale din judetul Tulcea, astfel: Chilia 

Veche, Crisan, C.A. Rosetti si Maliuc. 

 
Cererea de finanțare editabila utilizata, anexa la prezentul apel de selectie, poate fi consultata si 
descarcata si prin accesarea urmatorului link: http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-
si-anexele-m2-3a/. 
 
 
Tipuri de acțiuni eligibile şi neeligibile 

 

Scheme de calitate și mentiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislaţiei europene, și scheme 

de calitate şi menţiuni de calitate facultative stabilite în conformitate cu legislaţia naţională sunt 

eligibile pentru sprijin în cadrul acestei măsuri, respectiv:   

 Servicii pentru întocmirea caietului de sarcini și a dosarului de candidatură  

 Constituirea juridică a grupului de iniţiativă  

 Delimitarea zonei de protecţie în baza dovezilor istorice  

 Stabilirea tipicităţii produsului  

 Studiu socio-economic  

 Contractarea  unui  organism de certificare  

http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m2-3a/
http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m2-3a/
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 Echipamente necesare participarii la targuri, expozitii si piete locale sau nationale cu specific.  

 

 

Conform prevederilor legale, schemele de calitate eligibile pentru sprijin în cadrul Măsurii sunt:  

1. Scheme de calitate și mentiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislației 

europene:  Denumire de Origine Protejată (DOP); Indicaţie Geografică Protejată (IGP);  

Specialitate Tradiţională Garantată (STG);  Denumire de origine controlata (DOC), pentru 

vinuri de calitate;  Indicatie geografica (IG) pentru vinuri de calitate; Produse agro-

alimentare ecologice;  Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică; 

 

2. Scheme de calitate stabilite pe baza legislației naționale: produse tradiţionale; produse 
alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti; 
 
 
 

CRITERII DE ELIGIBILITATE pe care trebuie sa le indeplineasca un solicitant care solicita sprijin prin 
aceasta masura, sunt:  
 
CONDITIILE MINIME pe care trebuie sa le indeplineasca un SOLICITANT care solicita sprijin prin 
aceasta masura, sunt:  
 

1. Solicitantul este un fermier activ sau un grup de fermieri) care deține o exploatație agricolă 

sau solicitantul este un grup de producători (în cazul în care proiectul vizează activităţi de 

informare și promovare).  

În cazul  unui  grup de fermieri  aplicant pentru prima dată la o schema de calitate, condițiile privind 

eligibilitatea trebuie îndeplinite de fiecare fermier participant. Se vor verifica actele juridice de 

înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți, Sectiunea F din Cererea de finantare – 

Declaratia pe proprie raspundere sau sectiunea B. Informații privind solicitantul din CF_servicii 

2. Solicitantul trebuie să demonstreze că isi desfasoara activitatea/ exploatația agricolă în 

cadrul căreia dorește să certifice produsul este situată într-un UAT din GAL Oamenii Deltei 

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

Sectiunea F din Cererea de finantare – Declaratia pe proprie raspundere sau sectiunea B. 

Informații privind solicitantul din CF_servicii 

 

3. Solicitantul trebuie să îndeplinească condiția de fermier activ conform articolului 9 din 
Regulamentul (UE) nr 1307/2013. Verificarea îndeplinirii condiţiei de fermier activ se realizează 
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prin prezentarea Declaratiei pe suprafata/Extras din registrul expoatatiei prin care solicitantul 
demonstreaza ca este înscris cu exploatația agricolă in Registrul exploatatiilor APIA/ 
ANSVSA. Se vor verifica documentele justificative atasate de la APIA si ANSVSA d ela punctul E 
din CF.  

 

4. Asupra produsului propus pentru schema de calitate, beneficiarul trebuie sa realizeze o 
expertiza cu privire la autenticitatea/ originea acestuia / potentialul produsului in acest sens 
emis de o autoritate autorizata in domeniu–Se verifica expertiza/adeverinta atasata la CF 

 

5. Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de acțiuni care să cuprindă: 

 descrierea produsului cu care solicitantul aderă la schema de calitate 
 detalierea modului în care aderarea la schema de calitate contribuie la adăugarea de plus 
valoare produsului agricol respectiv și la o mai bună integrare a solicitantului în lanţul 
agroalimentar 
 descrierea etapelor pe care solicitantul trebuie să le parcurgă în scopul aderării la schema 
de calitate, repartizate pe cei trei ani pentru care se acordă stimulentul financiar 
 
Se va verifica: Planul de Actiune depus de solicitant. 
 

 
Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor minime obligatorii specifice proiectului 
dumneavoastră   este   necesar   să   prezentați   în   Planul   de   acțiuni   toate   informațiile 
concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susține aceste informații. 
 
 
 
Documentele Justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, 
trebuie sa fie in conformitate cu cerintele Fisei masurii M2/3A din SDL si cu Ghidul solicitantului, anexe 
la prezentul apel de selectie, in vigoare la data lansarii, disponibile siin format electronic pe site-ul 
GAL, la sectiunea dedicata: http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m2-3a/. 
 
 
 
 DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE OBLIGATORII (dupa caz) pe care benefiicarul trebuie sa le 

ataşeze Cererii de finanțare, la depunere sunt: 
 

Nr.
crt 

Documente 

http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m2-3a/
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1 Anexa 2_Plan de acțiuni  
 

2 Copia actului de identitate a reprezentantul legal 
 

3 Certificat de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform 
legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare sau 
 b) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 
propriu în cazul Societăţilor agricole, însoţită de Statutul Societăţii agricole (obligatoriu la 
depunerea cererii de finanţare); 
sau 
 c) Statut pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.1/ 2005) și 
Cooperativa agricolă (înfiinţată 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 finanţare); 
 
 

4 In cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii fermierilor și 
grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de producători (până la depunerea primului dosar de 
plată): 
a). Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 
conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare; 
b). Statutul grupului de producători (obligatoriu la depunerea cererii de finanţare);  
Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii cererii de finanţare 
(obligatoriu la depunerea Cererii de finanţare și, ulterior, la depunerea primei Cereri de plată); 
 

5 Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de 
serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul 
proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru  
solicitanţii care au mai beneficiat de alte programe de finanţare nerambursabilă în perioada de 
programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 
 

6 Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra 
utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă  
 

7 Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului 
pentru actiuni de informare si promovare (cv-uri, diplome, certificate, referinţe, atestare ca 
formator emise conform legislaţiei naţionale în vigoare etc.) 
 

8 Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcţie de tipul 
solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare 
Fiscală, etc.). 



   

6 
ASOCIATIA GAL OAMENII DELTEI 

Com. Chilia Veche, str. Dunării, nr. 64, judet Tulcea, C.P.827050 / Mun. Tulcea, str. Toamnei, nr. 1, cam. 102-103, jud. Tulcea 
CIF 36513961/12.09.2016, Autorizatia de functionare nr.153/21.09.2016 emisa de MADR 

Contract de finantare subsecvent nr.1 - C19401153011623818298 / 25.11.2016 
e-mail: office@galoameniideltei.ro  website: www.galoameniideltei.ro 

telefon fix: 0371.007.414  mobil.: 0722.568.456 
 

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este 
suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele 
pe care trebuie să le conțină.  
 

9 Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală 
a Finanțelor Publice  
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, 
pentru obligaţiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru 
(după caz), pentru obligaţiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul 
este proprietar asupra imobilelor).  
Aceste certificate trebuie să  menționeze clar lipsa datoriilor (prin mențiunea „nu are datorii 
fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate). 
 

10 Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile 
de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluţionarea cererilor de restituire (dacă este 
cazul) 
 

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

12 Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 
rezonabilităţii preţurilor. Acestea trebuie să aibă cel puţin următoarele caracteristici: 
- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conţină detalierea unor specificaţii tehnice minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerinţelor din punct de vedere 
al performanţelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de 
vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc 
condiţiile de calificare, verificabile de către experţii evaluatori. 
 

13 Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul 
că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment, iar activitatea pentru care solicita 
finantare este autorizata conform art. 15  din L359/2004. 
 

14 Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri care în anul anterior 
de plată a/ au beneficiat de plăţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro) este 
înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă 
activitatea agricolă) sau Actul normativ de înfiinţare/actul constitutiv/statutul, din care să 
reiasă activitatea agricolă.  (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din 
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Reg. 1305/2013) 
 

15 Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de concesionare/ comodat/ 
închiriere/ administraţie) pentru exploatația agricolă* 
*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situația curentă, se va 
depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie 
privind situaţia curentă (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 
1305/2013) 
 

16 Anexa 3  – Declaratie de raportare plati catre GAL 
 

 
17 

Alte documente justificative, după caz: 
 
-Declarația pe suprafață de la APIA din perioada de depunere stabilită conform legislaţiei 
naţionale din anul depunerii Cererii de finanţare sau din anul anterior (în cazul în care 
solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea unică de plată pentru campania anului în 
curs)  
-EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte 
de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut  
                                             
În cazul produselor ecologice: 
a) FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, eliberată de 
DAJ/DAM București (obligatoriu la depunerea Cererii de finanţare); 
b) CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE emis 
de un Organism de Inspecţie şi 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 inspecţie și 
certificare în agricultura ecologică, din care să rezulte statutul ecologic al produsele obţinute + 
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) 
 
În cazul produselor obținute sub schemele europene DOP, IGP, STG, DOC, IG: 
 
a) Certificat de conformitate a produsului, emis de un Organism de Inspecţie și Certificare 
acreditat de RENAR și recunoscut de MADR, prin care se face dovada respectării 
documentaţiei  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 obţinut sub 
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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) 
 
ETC. 

  

ATENŢIE! Cererea de Finanțare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele 

Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Cererea de Finanțare se va redacta pe calculator, 

în limba română. 

 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL 

Procesul de evaluare si selectie la nivel de GAL OAMENII DELTEI se deruleaza conform 
prevederilor cuprinse in“Procedura de evaluare si selectie GAL”, in vigoare la data lansarii apelului de 
selectie, anexa la prezentul apel de selectie, care poate fi consultata si in format electronic accesand 
urmatorul link: http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m2-3a/. 

Selecţia proiectelor se va face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 
voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului 
de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizaţiile din mediul 
urban reprezentând mai puţin de 25%.  

Dupa inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a 
eligibilitatii. Termenul de evaluare a proiectelor este de maxim 30 de zile lucratoare de la data 
incheierii sesiunii de depunere. Daca se considera necesar, expertii evaluatori pot solicita informatii 
suplimentare solicitantilor, termenul de raspuns incadrandu-se in termenul total de evaluare.  

In vederea verificarii veridicitatii datelor cuprinse in anexele tehnice si administrative ale 
cererii de finantare, se pot efectua de catre expertii evaluatori vizite pe teren. Concluzia privind 
eligibilitatea proiectelor se va consemna numai dupa efectuarea vizitei pe teren, daca este cazul. 

Toate verificările efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta principiul de verificare “4 
ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experţi - un expert care completează și un expert care 
verifică. 

Rezultatele procesului de selecţie se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi 
semnat și aprobat de către toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selectie a proiectelor. Raportul de 
selecţie va fi datat, avizat și de către Managerul GAL OAMENII DELTEI. Toate proiectele selectate de 
GAL OAMENII DELTEI, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR / CRFIR pe raza caruia 
se va realiza proiectul, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data aprobarii Raportului de 
selectie final intocmit de GAL.  

Solicitantii ai caror proiecte au fost declarate neeligibile sau care se considera ca au fost 
dezavantajati in procesul de evaluare, pot depune contestatii la sediul GAL in maximum 5 zile 
lucratoare de la data primirii notificarii privind neselectarea proiectului.  
Contestaţiile vor fi depuse la secretariatul GAL, din Mun. Tulcea, str. Toamnei nr. 1, cam. 102-103, jud. 
Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00 – 12.00. 



   

9 
ASOCIATIA GAL OAMENII DELTEI 

Com. Chilia Veche, str. Dunării, nr. 64, judet Tulcea, C.P.827050 / Mun. Tulcea, str. Toamnei, nr. 1, cam. 102-103, jud. Tulcea 
CIF 36513961/12.09.2016, Autorizatia de functionare nr.153/21.09.2016 emisa de MADR 

Contract de finantare subsecvent nr.1 - C19401153011623818298 / 25.11.2016 
e-mail: office@galoameniideltei.ro  website: www.galoameniideltei.ro 

telefon fix: 0371.007.414  mobil.: 0722.568.456 
 

Termenul de solutionare a contestatiilor este de maxim 10 zile lucratoare, de la data 
inregistrarii acestora la secretariatul GAL. 

Vor fi considerate contestatii si analizate in baza prezentei proceduri doar acele solicitari care 
contesta elemente legate de neconformitatea, eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor 
criterii de selectie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului 
declarata eligibila/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 
Contestatiile vor fi instrumentate de catre un expert GAL cu atributiuni specifice din cadrul 
Compartimentului administrativ. Contestatiile depuse in termen, impreuna cu solutia propusa de 
catre expertul evaluator GAL, vor fi inaintate in maxim 2 zile lucratoare Comisiei de solutionare a 
contestatiilor.  Acestea vor fi insotite de documentele justificative aferente, precum si de o situatie 
centalizatoare a tuturor contestatiilor depuse. 

Rezultatele procedurii de evaluare a contestatiilor vor fi consemnate in Raportul de 
contestatie, care va fi publicat pe site-ul GAL in sectiunea distincta cu acelasi nume 
http://www.galoameniideltei.ro/rapoarte-de-contestatie/. 

 
 

CRITERIILE DE SELECȚIE GAL si punctajul aferent: 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie aprobate conform 

Fisei masurii M2/3A, iar sistemul de punctare este următorul: 
 

NR. 

CRT. 

CRITERIU DE SELECTIE PUNCTAJ 

CS.1. Justificarea utilitatii proiectului cel puţin pentru populaţia din UAT-ul în care 

acesta îşi desfăşoară activitatea si implicit al GAL. 

25 

CS.2. Asocierea mai multor entităţi pe baza unui acord de parteneriat, solicitantul 

fiind unul din parteneri. 

25 

CS.3. Comercializarea produsele agricole sau alimentare incluse în schemele de 

calitate de către producătorul agricol ca produse obţinute doar conform  

schemelor de calitate. 

25 

CS.4. La comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obţinute conform 

schemelor de calitate vor fi inscripţionate cu logo-ul aferent schemei 

respective. 

25 

TOTAL PUNCTAJ 100 p 

Pentru această măsură pragul minim este de: 10 puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect 
nu poate beneficia de finantare nerambursabila.  
 
 

http://www.galoameniideltei.ro/rapoarte-de-contestatie/
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Documentele de verificare pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea justificarii 

punctajului asumat  

1. Principiul utilitatii proiectului pentru comunitatea locala: Justificarea utilitatii proiectului cel puţin 

pentru populaţia din UAT-ul în care acesta îşi desfăşoară activitatea si implicit al GAL. Se acordă 

punctaj numai dacă solicitantul  își  propune  sau  demonstrează  prin  proiect  că produsul respectiv 

pot fi încadrat în categoria de produs local/tradițional iar materialele prime vor fi achiziționate de la 

producători din teritoriu (cel puțin 80% din total) și solicitantul a atașat la secțiunea "Alte documente" 

o Declarația-angajament în acest sens. 

 

2. Principiul asociativitatii: Asocierea mai multor entităţi pe baza unui acord de parteneriat, 

solicitantul fiind unul din parteneri. Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecție, 

solicitantul trebuie să fie o formă asociativă sau să demonstreze apartenența sa la o formă asociativă 

(cooperative, grupuri de producători, asociații ale fermierilor, etc). În acest sens se verifică 

documentele constitutive ale asociației (statut, act constitutiv), respectiv documentele care atesta 

apartenența la o formă asociativă recunoscută la nivel local, județean sau național. 

 

3. Comercializarea produsele agricole sau alimentare incluse în schemele de calitate de către 

producătorul agricol ca produse obţinute doar conform  schemelor de calitate. – Se verifica conditia 

asumata /descrierea din Planul de actiuni propus atasat la CF 

 

4. La comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor de calitate 

vor fi inscripţionate cu logo-ul aferent schemei respective  – Se verifica conditia/descrierea asumata 

din Planul de actiuni propus atasat la CF 

Proiectele ale căror cereri sunt complete și adecvate în ceea ce privește conţinutul, care îndeplinesc 

condiţiile pentru a primi fonduri și depășesc numărul de puncte ca prag minim/calitate, selectate în 

sesiunea publică deschisă vor fi eligibile pentru sprijin. Accentul va fi pus pe tipul de schemă de 

calitate propus și contribuția sa la obiectivele orizontale si la promovarea patrimoniului imaterial (in 

special gastronomic) al teritoriului GAL Oamenii Deltei. 

 
Selectia proiectelor se va face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie.  
 
In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea se va face in ordine descrescatoare a dimensiunii 
economice a exploatatiei /SO. 
 

ATENȚIE! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiție, atât la 
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faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activități pentru care 

cererea de finanțare a fost selectată pentru finanțare nerambursabilă, devin condiții obligatorii. 

 
În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de 
monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, 
plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la 
momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia 
AFIR. 
 

 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

Rezultatele evaluarii proiectelor vor fi comunicate prin postarea pe pagina web GAL, la 
sectiunea cu acelasi nume, a Raportului de selectie: http://www.galoameniideltei.ro/rapoarte-de-
selectie/. 

Rezultatele procesului de selectie vor fi comunicate solicitantilor prin transmiterea de 
notificari, care vor contine, pentru proiectele declarate neeligibile, motivele pentru care proiectele nu 
au fost selectate – se vor mentiona criteriile de eligibilitate care nu au fost indeplinite sau punctajul 
obtinut pentru fiecare criteriu de selectie – precum si perioada de depunere si solutionare a 
contestatiilor.  

In urma procesului de solutionare a contestatiilor, rezultatele vor fi comunicate prin postarea 
pe pagina web GAL, la sectiunea cu acelasi nume a Raportului de contestatie: 
http://www.galoameniideltei.ro/rapoarte-de-contestatie/. 

Dupa aparitia Raportului de contestatie pe site-ul GAL, solutia ramane definitiva, iar 
rezultatele procesului de selectie finala vor fi consemnate in Raportul final de selectie, publicat pe 
site-ul GAL, in sectiunea cu acelasi nume: http://www.galoameniideltei.ro/rapoarte-de-selectie/. 

 
Notificarile vor fi transmise cu confirmare de primire din partea solicitantilor, in termen de 

maxim 5 zile lucratoare de la data afisarii Raportului de selectie final.  
 
DATE DE CONTACT - GAL OAMENII DELTEI, unde beneficiarii pot obţine informaţii suplimentare sunt: 
Sediu social: Com. Chilia Veche, str. Dunării, nr. 64, judet Tulcea, C.P.827050 
Sediu administrativ: Mun. Tulcea,  str. Toamnei nr. 1,  cam. 102-103, jud. Tulcea 
Telefon fix: 0371.007.414    
Telefon mobil: 0722.568.455 / 0722.568.456 
E-mail: office@galoameniideltei.ro 
Website: www.galoameniideltei.ro 

mailto:office@galoameniideltei.ro
http://www.galoameniideltei.ro/

