
 
 

 

 

APEL DE SELECȚIE NR. 1 
 
 
PENTRU MĂSURA M4/3A – INCURAJAREA INVESTITIILOR IN SECTORUL DE 

PROCESARE SI COMERCIALIZARE A PRODUSELOR AGRICOLE SI POMICOLE 

 

 

Data lansarii: 26.07.2018 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea în data de 26.07.2018 a sesiunii 

de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura M4/3A – „Incurajarea Investitiilor in sectorul de 

procesare si comercializare a produselor agricole si pomicole”. 

Perioada de depunere a proiectelor este: 26.07.2018 - 28.09.2018 

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL „Colinele Olteniei” la adresa: 

Str. Nicu Iovipale, Nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, Jud. Dolj, de luni până vineri între 

Orele 09,00 – 14,00. 

Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte:M4/3A - 1/2018 – 26.07.2018 

Data limită de depunere a proiectelor este 28.09.2018, ora 14,00. 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din Ghidul 

solicitantului elaborate de GAL disponibil pe site-ul www.galcolineleolteniei.ro. 

Fondul  disponibil  pentru  această  măsură  este de 288.342 Euro. 

Valoarea maxima nerambursabila pe proiect: 200.000 euro, iar valoarea totală a proiectului nu va 

depăși 400.000 de euro. 

Sumele aplicabile si rata sprijinului:  

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri 

și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 200.000 de euro/ 

proiect. 

*Suma  se  acordă  doar  în  cazul  în  care  solicitantul  vizează  prin  proiect  (pe  componenta 
eligibila) investiții în unitatea proprie pe întreg lanțul alimentar (colectare, condiționare, procesare,   

depozitare   și   comercializare   directă,   respectiv,   pentru   procesare   carne (abatorizare, procesare, 

depozitare și comercializare directă). 
Intensitatea  sprijinului  nerambursabil  se  va  putea  majora,  suplimentar,  cu  20  de  puncte 

procentuale, în urmatorul caz: 

•  Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI. 

Atenție! Această majorare a intensității sprijinului nerambursabil se va aplica doar în cazul solicitanților  

care  aplică  pe  sM  16.1.  proiecte  ce  vizează  investiții  similare  Masurii M4/3A,  şi  nu solicitanţilor 

pe submasura    M4/3A 

 

Modelul de Cerere de finanțare pentru Măsura M4/3A se regăsește în Anexa 1 a apelului de selecție 

nr. 1 și este disponibilă pe site-ul asociației www.galcolineleolteniei@yahoo.com. 

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, 

în conformitate cu cerințele fișei măsurii M4/3A și cu Ghidul solicitantului elaborate de GAL  în 

momentul lansării apelului de selecție: 

 

1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE   (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care 

vizează acest tip de investiţie) 

Studiul  de  fezabilitate  va  fi  întocmit  conform  prevederilor  legislației  în  vigoare,  respectiv  HG 

907/2016. 

Atenție!   Art 15  din HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii: 

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

http://www.galcolineleolteniei.ro/
http://www.galcolineleolteniei@yahoo.com


b) pentru  ale  căror  proiecte  tehnice/studii  de  fezabilitate/documentații  de  avizare  a lucrărilor de 

intervenție au fost inițiate   procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, 

respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de 

intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare; 

c)  pentru care a fost aprobată finanțarea; 

d)  ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții 

necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și 

recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse 

spre reaprobare/reavizare. 

 
Important! 
- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în 

Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile. 

- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi 
ştampilate de elaboratorul documentaţiei. 

- se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de 

un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului. 

se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de șantier 

prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de 

achiziţii şi autorizare plăţi. 

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni 

etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator. 

- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele 
achiziţionate prin investiţia finanțată din FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în 

coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru 

acestea. 

- în cazul în care investiţia prevede achiziționarea de utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să 

evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar 

daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială 

eligibilă.  Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare  în 

coloana „cheltuieli neeligibile”). 

- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ 

ora. În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta  calcul  

pentru  investiţia  specifică  în  care  suma  tuturor  cheltuielilor  cu  construcţii  şi instalaţii se raportează 

la mp de construcţie. 

 
1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
Atenție!  În  cazul  proiectelor  care  prevăd  modernizarea/  finalizarea  construcţiilor  existente/ achiziţii  

de  utilaje  cu  montaj care  schimbă regimul  de  exploatare  a construcţiei existente, se ataşează la 

Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și 

Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 

20, 
formularele  30  și  40),  precedente  anului  depunerii  proiectului  înregistrate  la  Administraţia 

Financiară. 

 

In cazul in care solicitantul este infiintat cu cel putin 3 ani financiari inainte de anul depunerii cererii de 

finantare se vor depune ultimile trei situatii financiare. 

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv  

(inclusiv  0).  În  cazul  în  care  anul  precedent  depunerii  Cererii  de  Finanţare  este  anul 

înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ  

 

Pot aparea următoarele situatii: 



a)   În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent 

anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune 

nici un document în acest sens. 

b)  În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar 
au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va 

depune la dosarul cererii de finanţare   Bilanţul – formularul 10,   anului anterior depunerii proiectului 

însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la 

Administraţia Financiară, prin care dovedeşte  că nu a inregistrat venituri din exploatare. 

 

c)   În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la 

Administraţia Financiară  Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, 

atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE 

înregistrată la Administraţia Financiară. 

 

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si  intreprinderi familiale: 

Declarație speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului  inregistrata la 

Administraţia Financiară(formularul 200 insotit de Anexele la Formular), în care rezultatul brut obţinut 

anual să nu fie negativ; 

 
3.  a)  Documente  solicitate  pentru imobilul  (clădirile  şi/ sau  terenurile)  pe  care  sunt/  vor fi 

realizate investiţiile: 

a 1) Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesiune sau alt document încheiat la notar, care 

să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 

depunerii cererii de finanţare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de 

construcții, după caz în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile  

Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie 

propusă prin proiect; 

a 2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune 
sau alt document încheiat la notar, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului, pe o perioadă de cel 

puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului inclusiv dreptul 

de execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în 

conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având 

în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de ADRESA EMISĂ DE CONCEDENT şi trebuie să conţină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este cazul respectarea graficului de realizare 

a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea 

sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe 

care este amplasată clădirea. 

Atenţie! Pentru construcțiile definitive solicitantul  trebuie să prezinte documente care să certifice 

dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de 

vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, 

hotarare judecătorească)/drept de creanță dobândit prin contract de cesiune, contract de concesiune, 

definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare , pentru terenul pe care 

urmează a se realiza investiția. 

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și 

completările  ulterioare,  solicitantul  poate  prezenta  şi  un  contract  de  comodat/  locaţiune (închiriere) 

asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept. 

 

a3)  EXTRAS  DE  CARTE  FUNCIARĂ  SAU  DOCUMENT  CARE  SĂ  CERTIFICE  CĂ  NU  

AU  FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru   Cererile de Finanţare care vizează 

investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

 

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat 

pentru un credit), se va depune   acordul   creditorului privind executia investitiei   şi graficul de 

rambursare a creditului. 



 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau 

modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele menționate ca necesare fazei 

urmatoare de autorizare. 

 

5!. ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI: 

DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT 
 

6. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI: 
6.1DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a 

investiţiei emise de o instituţie financiară (extras de cont și/ sau contract de credit). 

6.2   DOCUMENT DE LA  BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale 

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

derulează operațiunile cu AFIR); 

 

7. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI: 
7.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale 

emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și 

puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, 

graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

 

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și 

sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate. 

Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 

rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 

restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, 

pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A. 

 

7.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor 

care privesc sancţiuni economico-financiare. 

 

8. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI: 
8.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 

colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

 

8.2 DOCUMENT EMIS DE  DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 

colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

Atenție! 
Documentele  acestui  punct    vor  fi  emise  cu  cel  mult  un  an  înaintea  depunerii  acestora  la 

momentul contractării . 

Formatul  documentelor    poate  fi  vizualizat    pe  pagina  de  internet  www.afir.info,  secţiunea: 

Informaţii utile/ Protocoale de colaborare. 

 

9.Pentru unitățile care se modernizează: 

9.1  AUTORIZAŢIE  SANITARĂ/  NOTIFICARE  de  constatare  a  conformităţii  cu  legislaţia  

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare, pentru unitățile care se 

modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 

 

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru unităţile în funcţiune - 

se va depune la momentul încheierii contractului. 

 

http://www.afir.info/
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Atenție! În cazul în care solicitantul prezinta autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie eliberate/ vizate 

cu cel mult un an în urmă faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. Data de emitere a Notelor de 

constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii acestora la momentul contractării. 

 

10.  a)  STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și 

completările ulterioare și Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004  cu modificările și 

completările ulterioare, 

b) - DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU 

PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si, daca este cazul,  

terțele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, document 

avizat de consiliul director. 

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de 
o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. 

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, 

solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui 

Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor 

statutului, în vederea semnării acestor documente şi  PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în 

vederea colectării/comercializării . 

 

11.1: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

ECOLOGICE 
(produse  finite)  emis  de  un  organism  de  inspecţie  şi  certificare,  conform  prevederilor  OUG 

34/2000  privind  produsele  agroalimentare  ecologice  cu  completările  și  modificările  ulterioare 

(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent) 

11.2 (pentru investitii  în vederea obținerii unui produs nou): 
a) FISA DE INREGISTRARE CA PROCESATOR SI PRODUCATOR IN AGRICULTURA 

ECOLOGICA 
 

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECTIE 

SI CERTIFICARE Pentru  investiţiile  noi  sau  modernizari  ale  activitatii  existente  cu  producerea  

de  produse  noi ecologice,  solicitanţii  trebuie  să  demonstreze  prin  Studiul  de  Fezabilitate  că  

materia  primă colectată pentru obținerea produsului vizat este ecologică şi că, în urma procesarii se vor 

obține produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru se va verifica la Cererile de 

plată şi în perioada de monitorizare. 

 

12.  DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul 

alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute 

sau în curs de recunoaștere la nivel european. 

 

13.  ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL 
emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale (pentru 

modernizări în vederea obținerii unui produs existent  la depunere, pentru investiții în vederea 

obținerii unui produs nou la ultima plată). 

 
14. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE 

ROMÂNEŞTI emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 394/2014 privind atestarea produselor 

alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești, (pentru modernizări în vederea obținerii 

unui produs existent la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou la 

ultima plată). 

15.  COPIE  CERERE  depunere  documentație  în  vederea  dobândirii  dreptului  de  utilizare  

a 
menţiunii de calitate facultative "produs montan"-pentru produsele în curs de recunoaștere 
 

16. DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA FIRME ÎN 

DIFICULTATE 
 



17. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, deținătorii de 

unități turistice, restaurante, unităti de procesare ulterioară înregistrate/autorizate, ferme zootehnice, etc. 

18. ALTE  DOCUMENTE  JUSTIFICATIVE  (SE  VOR  SPECIFICA  DUPĂ  CAZ-  ex.  

precontract  cu 
exploatațiile zootehnice în cazul proiectelor care vizează FNC, contracte/precontracte cu producătorii de 

materia primă agricolă, etc. ) 
 

 

Cerințele  de  conformitate  și  eligibilitate  pe  care  trebuie  să  le îndeplinească solicitantul. 

Verificarea conformitatii Cererii de Finantare si a anexelor acesteia se realizeaza pe baza „Fisei de 

verificare a conformitatii”. 

Controlul conformitatii consta in cerificarea Cererii de Finantare: 

- Daca este correct completata 

- Daca este prezentata atat in format tiparit, cat si in format electronic 

- Daca anexele tehnice si administrative cerute sunt prezentate, precum si valabilitatea acestora. 

 

Cerințe de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

Pentru a putea primi sprijin in cadrul M4/3A, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a solicitantului și/sau 

a verificărilor în ONRC,  a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale 

prezentate la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia 

F şi în urma verificării experţilor AFIR, în bazele de date AFIR   că solicitantul nu se regăseşte în una 

din categoriile de solicitanți /beneficiari ai măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 

2014- 2020, restricționate de la finanțare, menţionate in Ghidul masurii. 

 Investiția  trebuie  să  se  încadreze  în  cel  puțin    una  din  acțiunile  /operațiunile  

eligibile prevăzute prin submăsură: 
 

 Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea unităţilor de procesare, inclusiv investiţii 

privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);  

 Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea de reţelele locale de colectare, recepţie, depozitare, 

condiţionare, sortare şi capacităţi de ambalare;  

 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii şi conformarea cu noile standarde impuse de legislaţia 

europeană pentru prelucrarea şi comercializarea produselor agro-alimentare;  

 Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei 

produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unităţii procesatoare exclusiv pentru consumul 

propriu şi investiţii pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, ca şi operaţiuni din cadrul unui 

proiect mai mare de investiţii;  

 Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, 

dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;  

 Achiziţia proiectului;  

 Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentaţia tehnico-economică a 

proiectului.  

 

 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole/ pomicole incluse în 

lista cuprinsă în  Anexa  I  la  Tratatul  privind  Funcţionarea  Uniunii  Europene  în  scopul  

obținerii  de produse Anexa I și non-Anexa I; 
 

Atenție! Rezultatul procesării produsului agricol poate fi exclusiv un produs Anexa I la Tratatul privind 

Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În situația în care prelucrarea produselor agricole/pomicole 

implică obţinerea de produse non-Anexa I la TFUE,  acestea vor fi sprijinite în cadrul schemei de ajutor 

de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru 

procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neogricole. 

Criteriul se consideră îndeplinit dacă, prin proiectul propus se vizează prelucrarea materiei prime care 

face parte din Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este tot un produs inclus în Anexa I și toate 



aceste detalii sunt justificate în Studiul de Fezabilitate şi sunt conforme cu   prevederile acestei 

anexe – Anexa 4 la ghidul solicitantului. Pentru o încadrare corectă a materiilor prime și produselor 

finite se vor corela informațiile din Anexa I la TFUE cu informațiile de la adresa web a Autoritatii 

Naționale a Vămilor http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm. 

 

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției 
Criteriul  se  consideră  îndeplinit  prin  verificarea  însuşirii  Declaraţiei  F  şi  în  baza  corelării 

informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi ulterior, prin 

verificarea documentului 6  prezentat în etapa de contractare. 

 

 Viabilitatea  economică  a  investiției  trebuie  să  fie  demonstrată    în  baza  documentatiei 

tehnico- economice 
 Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii: 

(1) rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv 

/veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 

individuale şi întreprinderilor familiale, în Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 însoțit 

de Anexele la Formular); În cazul în care anul precedent depunerii  Cererii  de  Finanţare  este  anul  

înfiinţării,  nu  se  analizează  rezultatul  din exploatare, care poate fi negativ. 

(2) indicatorii  economico-financiari  din  cadrul  secţiunii  economice  să  se  încadreze  în limitele 

menţionate; 

 

 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare 
Criteriul se consideră îndeplinit în baza verificărilor Declaraţiei privind încadrarea în categoria firma 

în  dificultate,  a  situaţiilor  financiare  întocmite  pe  ultimii  doi  ani  fiscali,  a  informațiilor  din 

Certificatul Constatator, a adresei emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se încadrează în 

graficul de rambursare a împrumutului (dacă este cazul). 

 

 Investiția  va  fi  precedată  de  o  evaluare  a  impactului  preconizat  asupra  mediului  

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 
Criteriul  se  consideră  îndeplinit  prin  verificarea  însușirii  Declaraţiei  F  şi  în  baza  corelării 

informaţiilor din Studiul de fezabilitate, cu cele din Certificatul de urbanism şi din documentul emis de 

Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat în etapa de contractare. 

ATENȚIE! Pentru încadrarea în termenele impuse în Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii 

de Finanțare și semnarea Contractului de Finanţare este necesară, încă de la momentul depunerii cererii 

de finanţare, începerea demersurilor pentru obținerea documentelor emise de Agenţia Naţională de 

Protecţie a Mediului având în vedere termenul lung de parcurgere a procedurii de evaluare a impactului 

asupra mediului si a procedurii de evaluare adecvata (dacă ANPM va considera că proiectul impune 

aceste evaluări). 

 

 Investiția  va  respecta  prevederile  legislației  în  vigoare  din  domeniul   sănătate  publică, 

sanitar-veterinar și siguranță alimentară. 
Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene, depuse la momentul 

contractării, dacă este cazul. 

 

 Proiectul trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL . 

Se verifica daca investitia se va realiza pe teritoriul GAL Colinele Olteniei  

 

 Investitia trebuie facuta doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din 

Cadrul National de Implementare aferenta STP, exceptand procesarea capsunilor si a 

speciilor cultivate in sere si solarii. 

Se verifica in SF daca investitia este realizata in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa 

6 a prezentului ghid – Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Cadrul National 

Legislativ de Implementare si respecta zonarea speciilor din anexa. 

Sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate in UAT-urile care au nota de favorabilitate 

naturala sau potentata>= 2,00, cu conditia respectarii zonarii. 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm


Investitia poate fi destinata secundar si speciilor pentru care UAT-ul in care este implementat 

proiectul nu are nota de favorabilitate naturala sau potentata >= 2,00, insa materia prima utilizata 

majoritar trebuie sa fie reprezentata de speciile pentru care UAT-ul are nota de favorabilitate naturala 

sau potentata >= 2,00. 

 

 Investitiile destinate obtinerii baututilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii 

care se incadreaza in definitia micointreprinderilor conform Legii 346/2004 cu 

modificarile si completarile si/sau in definitia formelor asociative (grupuri de 

producatori si cooperative), pentru sectorul pomicol. 

Conditia se considera indeplinita in baza informatiilor din SF precum si prin respectarea conditiei 

de microintreprindere a tuturor categoriilor de solicitanti cu exceptia formelor asociative (grupuri 

de producatori si cooperative), pentru sectorul pomicol. 

 

Atentie! 

Bauturi alcoolice eligibile: 

Cidru de mere, cidru de pere, vinuri din fructe cu o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% vol (de 

exemplu vin de pere, vin de coacaze, et), amestecuri de bauturi fermentate, cu o concentratie 

alcoolica mai mare de 0,5 vol. 

Toate aceste bauturi pot fi natural spumoase sau incarcate in mod artificial cu dioxid de carbon. 

Bauturile fermentate de mai sus carora le-au fost adaugate un anumit procent de alcool distilat, apa, 

sirop de zahar, arome, coloranti si pentru unele dintre acestea , o baza de smantana, care le -au 

facut sa-si piarda gustul, mirosul si/sau aparenta unei bauturi obtinute dintr-un anumit fruct sau 

dintr-un anumit produs natural, cu alte cuvinte caracteristicile unei bauturi fermentate, nu sunt 

eligibile. 

Alcoolul etilic nedenaturat de orice tarie, obtinut din fructe si destinat consumului uman. Chiar daca 

este propriu consumului uman, se distinge de alte produse alcoolice prin faptul ca este lipsit de orice 

substanta, aromatica. 

Alcoolul etilic si alte distilate denaturate sunt produse la care s-au adaugit in mod intentionat mai 

multe substante pentru a le face improprii consumului uman, dar care nu le impiedica sa fie folosite 

in scopuri industriale. 

 

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) 

nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. 

Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe 

ultimii trei ani fiscali, în euro, la curs BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se 

analizează profitul, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat. 

 

În cazul în care un solicitant depune mai multe proiecte, indiferent de etapa de sesiune/sesiune, trebuie 

să țină cont de previziunea din proiectul/proiectele anterioare depuse, atât la nivelul indicatorilor 

economico-financiari, cât și la nivel de eligibilitate și selectie. Această prevedere nu se aplică dacă, în 

urma procesului de evaluare și selecție, proiectele anterioare nu au intrat la finanțare.
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Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție a GAL  

 

Circuitul informaţional ce se va respecta în vederea facilitării procesului de selectare a 

proiectelor la nivelul Grupului de Acţiune Locală este următorul. Grupul de Acţiune Locală, 

prin Responsabilul Administrativ şi animatori, dezvoltă mijloace de informare a potenţialilor 

beneficiari cu privire la oportunităţile de finanţare. Grupul de Acţiune Locală organizează 

întâlniri cu potenţiali beneficiari în vederea sprijinirii acestora în dezvoltarea/elaborarea 

proiectelor. Grupul de Acţiune Locală lansează apelul de proiecte, acţiune ce va fi diseminată 

atât prin intermediul site-ului Grupului, precum şi prin intermediul pliantelor. Proiectele depuse 

de către beneficiari sunt înregistrate de către Asistentul manager în cadrul unui registru de 

primire. Proiectele, odată înregistrate, sunt transmise responsabililor tehnici, care le verifică pe 

baza criteriilor de selecţie locală. La sfârşitul evaluării, se întocmeşte o listă a proiectelor şi 

punctajelor obţinute, în ordine cronologică şi se transmit comitetului de selecţie stabilit prin 

Hotărâre a Adunării Generale. Comitetul de selecţie este format din 15 persoane, reprezentanţi 

ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat. Ponderea reprezentanţilor în cadrul 

comitetului de selecţie este de 40% din partea partenerilor publici, iar 60% reprezentanţi ai 

partenerilor privaţi şi ai societăţii civile. Pentru selecţia proiectelor se va aplica regula ”dublului 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie 

prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea 

civilă. De asemenea pentru fiecare membru selectat în cadrul comitetului se alege şi un membru 

supleant, astfel încât, în cazul în care în cadrul apelului pe proiecte se va regăsi şi un proiect al 

unuia dintre membrii selectaţi, acesta din urmă să nu participe la procesul de selecţie, fiind 

înlocuit de membrul supleant. Comitetul de selectare analizează lista proiectelor, comparativ 

cu direcţiile de dezvoltare şi indicatorii stabiliţi în Planul de Dezvoltare Locală. Astfel, 

comitetul de selectare a proiectelor va transmite spre verificare administrativă de către 

AMPNDR numai acele proiecte ce răspund nevoilor de dezvoltare a teritoriului. AMPNDR 

verifică din punct de vedere administrativ proiectele depuse şi înştiinţează Grupul de Acţiune 

Locală cu privire la rezultatele verificării. În funcţie de rezultatele evaluării, Grupul de Acţiune 

Locală transmite beneficiarilor notificări cu privire la rezultatele procedurii de evaluare şi 

selecţie, iar în cazul proiectelor câştigătoare. În plus, odată finalizat procesul de evaluare şi 

selecţie, rezultatele procedurii vor fi publicate pe site-ul GAL-ului. Contestaţiile depuse de către 

participanţii la procedura de selecţie a proiectelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării privind rezultatul evaluării, care au considerat că le-au fost lezate drepturile, vor fi 

soluţionate de către comisia de contestaţii, formată din reprezentanţi ai Grupului de Acţiune 

Locală şi din experţi externi, după caz. Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de maxim 

30 zile calendaristice de la termenul limită de depunere a contestaţiilor, cu posibilitatea 

extinderii perioadei, dacă este cazul. Comisia de contestaţii va analiza toate aspectele 

menţionate de contestatari, după care va întocmi un raport în care se va detalia decizia luată. 

Deciziile de admitere a contestaţiilor privind eligibilitatea vor fi comunicate responsabililor 

tehnici şi comitetului de selectare a proiectelor în vederea reevaluării si acordării punctajului în 

termen de 5 zile lucrătoare. Rezultatul reevaluării va fi comunicat Comisiei de Contestaţii 

pentru a adopta decizia finală cu privire la punctajul proiectului. Raportul va fi semnat şi aprobat 

de către toţi membrii Comisiei de Contestaţii. 

 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente 

Proiectele se depun in cadrul sesiunilor de depunere proiecte deschise de GAL COLINELE 

OLTENIEI conform termenelor precizate in cadrul anuntului de lansare a  sesiunii de selectie.  

http://www.galcolineleolteniei.ro/
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Evaluarea proiectelor se realizează, pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-

evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal cu pragul minim menţionat în anunţul lansării apelului 

de proiecte. Pentru această măsura, pragul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul 

sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

Cererile de finanţare depuse care au punctajul estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai 

mic decât pragul minim de calitate vor fi declarate neconforme. 

Înainte de depunerea Cererii de Finanţare solicitantul realizează autoevaluarea (prescoring-ul) 

acesteia, ceea ce presupune estimarea punctajului în mod cât mai obiectiv, justificarea 

modalitatii de stabilire a punctajului în cadrul studiului de fezabilitate, prezentarea 

documentelor relevante atașate dosarului cererii de finanțare și înscrierea acestuia în Cererea 

de Finanţare, la secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”. 

Atenție! În situaţia în care, proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL 

sub pragul minim vor fi declarate respinse și nu vor mai intra în procesul de selecție.  

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 

 

Nr. crt. Criterii de selectie Punctaj 

CS1 Principiul potentialului agricol/pomicol care vizează zonele 

cu potential determinate in baza studiului de specialitate 

Max 25 puncte 

 Proiectul vizează amplasarea unitatii intr-o zona in care este necesara  o 

capacitate de prelucrare/depozitare/abatorizare identificata in raport cu 

potentialul existent, dupa cum urmeaza: 

 1. Potential ridicat de absortie a materiei prime 

Se vor puncta proiectele amplasate in zone in care capacitatea 

de prelucrare/depozitare/abatorizare este mai mica decat 50% 

din productia de materie prima/ produs agricol/ produs 

pomicol 

25p 

 2. Potential mediu de absortie a materiei prime 

Se vor puncta proiectele amplasate in zone in care capacitatea 

de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este intre 50% - 90% din 

productia de materie prima/ produs agricol/produs pomicol 

20p 

 3. Potential redus de absortie a materiei prime 

Se vor puncta proiectele amplasate in zone in care capacitatea 

de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mare de 90% 

din productia de materie prima/ produs agricol/produs 

pomicol. 

15p 

CS2 Principiul produsului cu inalta valoare adaugata( ex. produse 

ecologice, traditionale, produse care participa la scheme de 

calitate recunoscute) 

Max 10 p 

 1. Proiecte care promoveaza investitii destinate 

produselor ecologice. 

Se vor puncta proiectele care propun investitii pentru obtinerea 

de produse ecologice cu completarile si modificarile ulterioare, 

produse care se vor regasi in categoria produselor vandute, 

dupa finalizarea proiectului, conform previziunilor economice 

din cadrul Studiului de Fezabilitate. 

5p 

 2. Proiecte care promoveaza investitii destinate: Max 5p 

http://www.galcolineleolteniei.ro/
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 a) Produselor care participa la sisteme din domeniul 

calitatii produselor agricole/ pomicole si alimentare 

recunoscute la nivel european 

Pentru produsele alimentare care au obtinut recunoasterea la 

nivel european, proiectele vor fi punctate in urma verificarii in 

bazele de date ale Comisiei Europene DOOR. 

Pentru produsele alimentare care sunt in curs de recunoastere 

la nivel european, se vor puncta proiectele depuse de solicitanti 

care vizeaza obtinerea produselor alimentare in conformitate 

cu documentatia depusa in vederea inregistrarii indicatiilor 

geografice protejate (IGP) si a denumirilor de oorigine 

protejate (DOP) pentru vinurile de calitate, cu respectarea 

prevederilor legislatiei europene si nationale in vigoare privind 

sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si 

alimentare. 

In plus, solicitantii respecta mentiunile din caietul de sarcini 

pentru sistemul de calitate vizat, iar produsul este inregistrat in 

Registrul Sistemelor din Domeniul Calitatii Protejate National 

(RSCPN) – produse alimentare altele decat vinul si Registrul 

Unic DOC – IG – vinuri de calitate iar documentatia este 

transmisa la Comisia Eurpeana pentru inregistrare in vederea 

obtinerii protectiei europene. 

Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare 

care sunt în 
curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european pentru 

înregistrarea denumirii de specialitate tradițională garantată 

(STG), vor fi punctate în condițiile respectării mențiunilor din 

caietul de sarcini depus în vederea recunoașterii, a 

înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității 

Protejate Național (RSCPN)   și a transmiterii documentației 

în vederea obținerii  înregistrării  și  a  protecției  la  nivel  

european.Proiectele  care vizează obținerea produselor 

alimentare care utilizează mențiunea de calitate   facultativă   

”produs   montan”   vor   fi   punctate   în   condițiile respectării 

prevederilor Ordinului nr. 52 din 3 martie 2017 privind 

aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor 

cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de 

utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi 

de verificare a respectării legislaţiei europene  şi  naţionale  de  

către  operatorii  economici  care  au  obţinut dreptul de 

utilizare a respectivei menţiuni. 

Pentru  produsele  care  dețin  deja  mențiunea  de  calitate  

facultativă 

”produs montan”, se vor puncta proiectele depuse de 

solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare care 

se regăsesc în Registrul național al produselor montane 

publicat pe site-ul ww.madr.ro. Proiectele care vizează 

obținerea produselor în curs de recunoaștere a dreptului de 

utilizare a mențiunii facultative de ”produs montan” vor fi 

punctate în condițiile respectării caietului de sarcini depus în 

5p 

http://www.galcolineleolteniei.ro/
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vederea recunoașterii, a prezentării dovezii de depunere a 

acestuia la Direcția Agricolă Județeană și a angajamentului 

că se va obține această mențiune de calitate până la ultima 

plată. 

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să dețină 

mențiunea 
de   calitate   facultativă   ”produs   montan”,   iar   acesta   

trebuie   să   se regăsească în categoria produselor vândute, 

după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice 

din cadrul Studiului de Fezabilitate. 

       b)  produselor   care   participă   la   sisteme   din   domeniul   

calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel 

național și anume: 

•   produse  tradiţionale 

Se  vor  puncta  proiectele  care  propun  investiții  pentru  

obținerea  de produse tradiționale conform prevederilor 

Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor produse. 

Conform art. 6 alin. I) al OMADR 724/2013 : „capacitatea 

de producție realizată – raportată pentru un an, respectiv 365 

de zile, nu poate depăși cantitatea medie de 150kg/litri pe zi 

total produs traditional atestat și nu mai  mult  de  400  kg/litri  

pe  zi  total  produse  tradiționale  atestate,  cu excepția 

producerii pâinii și produselor de panificație tradiționale – 

care nu pot depăși cantitatea medie de 300 kg pe zi total 

produs traditional atestat și nu mai mult de 800 kg pe zi total 

produse tradiționale atestate” Cel puțin unul din tipurile de 

produse obținute trebuie să fie tradițional, iar acesta trebuie 

să se regăsească în categoria produselor vândute, după 

finalizarea   proiectului,   conform   previziunilor   economice   

din   cadrul Studiului de Fezabilitate. 

sau 

• produse alimentare obținute conform unei rețete 

consacrate românești 

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru produse 

alimentare 
obținute conform unei rețete consacrate românești conform 

prevederilor 

Ordinului 394/2014 privind atestarea acestor produse 

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute să fie conform 

unei rețete consacrate românești, iar acesta să se regăsească 

în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului 

conform previziunilor economice din cadrul Studiului de 

Fezabilitate. 

 

 

 

4p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p 

 In situatia in care unul din produsele mentionate la criteriul 2 indeplineste si 

conditiile pentru a fi produs ecologic, proiectul va fi punctat, cumulativ, la 

criteriul 1 si 2 (a sau b). 

CS 3 Principiul asocierii in cadrul cooperativelor sau a 

grupurilor de producatori 

10 p 

 Proiecte de investitii promovate de cooperative sau grupuri de 

producatori 
10 p 
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CS4 Principiul crearii lanturilor alimentare integrate, respectiv 

integrarea sistemelor de colectare, procesare si 

comercializare 

Max 25p 

 1. Operatiuni care vizeaza crearea lantului alimentar ce 

integreaza sistemul de colectare, depozitare si 

conditionare, comercializare. 

Se vor puncta proiectele ce vizeaza investitii in toate 

componentele lantului alimentar mentionat in scopul infiintarii 

retelelor locale de colectare legume, cartofi, miere de albine, 

ciuperci de cultura, plante medicinale sau aromatice cultivate, 

oua, cereale. Pentru a fi considerata retea de colectare 

procentul de produs agricol procurat de la terti producatori 

agricoli trebuie sa fie de minim 70%. 

Sunt punctate si proiectele care isi propun investitii in 

componentele ce completeaza lantul alimentar mentionat (deja 

detin una sau mai multe componente, iar prin proiect isi propun 

componentele lipsa) 

In cazul solicitantilor care deja detin componentele lantului 

alimentar mentionat, proiectele care prevad investitii de 

modernizare pentru acelasi produs (produs existent) nu sunt 

punctate. 

 

25p 

 2. Operațiuni   care   vizează   crearea   lanțului   alimentar   

integrat respectiv colectare, procesare, depozitare și 

comercializare; 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate 

componentele lanțului alimentar. 

Sunt  punctate  și  proiectele care își propun investiții în 

componente ce completează integral lanțul alimentar (deja 

dețin una sau mai multe componente, iar prin proiect își propun 

realizarea componentelor lipsă). 

Nu se punctează proiectele care își propun doar 

comercializare, chiar daca aceasta este componenta care 

închide lanțul alimentar. 

In   cazul   solicitanților   care   deja   dețin   toate   componentele   

lanțului alimentar, proiectele care prevăd investiții de 

modernizare pentru același produs (produs existent) nu sunt 

punctate. 

Pentru   procesare carne lanţul alimentar este format din 

următoarele verigi: abatorizare, procesare, depozitare și 

comercializare) 

 

 

20p 

 3. Operațiuni care vizează crearea lanțulului alimentar 

integrat prin intermediul OIPA recunoscute, respectiv 

colectare, procesare, depozitare și comercializare 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau investiții 

de modernizare în componente ce completează integral lanțul 

alimentar prin intermediul OIPA recunoscute. 

15 p 
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Solicitantul, membru OIPA***, demonstrează că are unitate 

de procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții 

în procesare. 

Din  operațiunile  aferente  lanțului  alimentar,  colectarea sau 

comercializarea   poate fi realizată   prin intermediul 

membrilor OIPA recunoscute, acestea fiind servicii prestate 

către procesator, solicitantul (procesatorul)   deținând 

controlul asupra produsului și condițiilor de colectare 

/comercializare (de exemplu: stabilirea prețului). 

Numărul   membrilor   OIPA   prin   intermediul   cărora   se   

desfășoară 
operațiunile ce completează lanțul alimentar nu este limitat. 

Operațiunea de colectare care completează lanțul alimentar 

menționat se va desfășura în proporție de 100% prin 

intermediul membrilor OIPA. Operațiunea  de  

comercizalizare     care  completează  lanțul  alimentar 

menționat se va desfășura în proporție de minimum 50% prin 

intermediul membrilor OIPA. 

 4. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce 

integrează sistemul de colectare, procesare și depozitare 

(fără comercializare). 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate 

componentele lanțului alimentar menționate. 

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în 

componentele ce completează  lanțul  alimentar  menționat  

(deja  dețin  una  sau     două componente, iar prin proiect își 

propun componentele/componenta lipsă). În  cazul  

solicitanților  care  deja  dețin  componentele  lanțului  

alimentar menționate,  proiectele  care  prevăd  investiții  de  

modernizare    pentru același produs (produs existent)  nu sunt 

punctate. 

10 p 

CS 5 Proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese 

inovatoare 

 

10 p 

 Expertul verifica in Studiul de Fezabilitate, daca proiectul prezinta si 

demonstreaza incadrarea in prezentul criteriu de selectie. Expertul verifica in 

cadrul Studiului de Fezabilitate existenta unor informatii concludente care sa 

conduca catre una din conditiile de acordarea a punctajului. In plus fata de 

argumentele mentionate in SF, solicitantul va depune la dosarul cererii de 

finantare un document din care sa reiasa indeplinirea criteriului de selectie. 

CS 6 Locuri de muncă create  

 

Max 20p 

 Expertul verifica daca solicitantul isi propune crearea de noi locuri de munca 

(MINIM 1). Locul de munca nou creat trebuie sa fie cu norma intreaga, pe 

perioada cel putin egala cu perioada de implementare si monitorizarea a 

proiectului.  

1 loc de munca nou creat – 10 puncte 

Mai mult de 2 locuri de munca nou create – 20 puncte 
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Selectia proiectelor eligibile se face in ordinea descrescatoare a punctajului, in cadrul alocarii 

disponibile pentru selectie. 

In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora se face: 

1) Proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare 

2) Numar de locuri de munca create 
 

Data și modul de anunțare a rezultatelor 

 
Informatiile detaliate privind Evaluarea proiectelor depuse, Prezentarea rezultatelor evaluarii, 

Desfasurarea procesului de selectie, Componenta comitetului de selectie si a comitetului de 

contestatii, Desfasurarea procedurilor de solutionare a contestatiilor, perioada si locatia de 

depuere a contestatiilor, comunicarea rezultatelor, Perioada de elaborare a raportului de 

solutionare a contestatiilor si a raportului de selectie, se regasesc in Anexa „Procedura de 

evaluare si selectie a proiectelor" la prezentul Ghid. 

 

Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații detaliate 
Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare, fondurile disponibile 
precum şi investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi versiunea pe support tipărit 

a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate disponibilă la sediul GAL, precum și 

ghidul solicitantului publicat pe pagina web: www.galcolineleolteniei.ro. Dacă doriţi 

informaţii suplimentare puteţi să ne contactați la nr. de tel. 0727392953 sau să formulaţi 

întrebări către GAL la adresa de e-mail:  colineleolteniei@gmail.com. 
 

Asociaţia GAL „Colinele Olteniei” vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 09:00 și 

17:00 la sediul din comuna Coțofenii din Dos, str. Nicu Iovipale, nr. 170, județul Dolj, pentru 

a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a finanţărilor prin Axa LEADER a 

PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea 

proiectelor. 

 

Alte informații pe care GAL le considera relevante: 

Pentru monitorizarea plăților, beneficiarul depune o data cu cererea de finanțare o declaratie pe 

propria răspundere de raportare la GAL –Anexa 14  la Ghidul Solicitantului. 

 

ANEXE: 

1) Anexa 1 – Cerere finanțare M4/3A 

2) Anexa 2a – Studiu de fezabilitate conform HG. 28 

3) Anexa 2b – Studiu de fezabilitate conform HG. 907 si anexe aferente 

4) Anexa 2 – Studiu de fezabilitate Anexa B 

5) Anexa 2 – Studiu de fezabilitate Anexa C 

6) Anexa 4 – Anexa I  la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene 

7) Anexa 5 – Sinteza potential prelucrare produse agricole 

8) Potential prelucrare produse agricole  

9) Anexa 7 – Fisa masurii M4/3A 

10) Anexa 9 – Lista UAT cu zone cu constrangeri specifice 

11) Anexa 10 – Lista UAT cu zone cu constrangeri semnificative 

12) Anexa 11 – Declaratie privind FIRMA IN DIFICULTATE 

13) Anexa 12 – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale 

14) Fisa masurii 04 

15) Anexa 13 – Angajamentul pe propria raspundere privind utilizarea cofinantatii 

http://www.galcolineleolteniei.ro/
mailto:colineleolteniei@gmail.com.


Asociația Grupul de Acțiune Locală Colinele Olteniei 

Com. Coțofenii din Dos, Str. Nicu Iovipale, Nr. 170, Jud. Dolj, CIF. 31223991 

www.galcolineleolteniei.ro, e-mail: colineleolteniei@gmail.com 

16 
 

16) Anexa 14 – Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de Raportare la GAL 

17) Fisa de verificare a conformitatii proiectului 

18) Fisa de verificare a conditiilor de eligibilitate a proiectului 

19) Fisa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului 
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