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Sesiunea nr. 2/2017 

APEL DE SELECȚIE  

ÎN CADRUL GAL SUCEVITA-PUTNA 

 

Asociația GAL Sucevita – Putna anunță lansarea unui apel de selecție pentru M6/3A(DI SDL4C)– „SCHEME DE 

CALITATE - COSUL LOCAL”    

1. DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECŢIE: 29.11.2017 

2. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 28.12.2017 
 

3. PROIECTELE SE VOR DEPUNE ÎN PERIOADA 29.11.2017– 28.12.2017 la sediul Asociației GAL GAL 
SUCEVITA-PUTNA, comuna HORODNIC DE SUS, nr. 1057, Judetul SUCEAVA, zilnic, de luni până 
vineri, în intervalul orar 0800 - 1200. 
 

4. BENEFICIARI ELIGIBILI PENTRU SPRIJINUL ACORDAT PRIN MASURA – M6/3A(DI SDL4C)– „SCHEME 
DE CALITATE - COSUL LOCAL” sunt:  

- Fermieri/grupuri de fermieri legal constituite care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României 
şi participă pentru prima dată la o schemă de calitate a UE sau într-o schemă de calitate naţională; 

- Grupuri de producători, organizații de producători, organizații interprofesionale sau grupuri/asocieri de 
entități cu altă formă juridică, care reunesc cel puțin 2 operatori participanți într-o schemă de calitate 
pentru un produs specific inclus într-una din aceste scheme, conform art. 16 alin. (1) și (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, astfel cum a fost completat cu prevederile art. 4 alin. (1) din 
Regulamentul delegat (UE) nr.807/2014; 

-    Beneficiarii directi din cadrul masurilor M3 si M5 din SDL GAL Sucevita-Putna. 
 

5. FONDURILE DISPONIBILE SUNT URMĂTOARELE: 

 
 

MĂSURA 

SUMA MAXIMĂ 
NERAMBURSABILĂ 

CARE POATE FI 
ACORDATĂ PENTRU 
FINANŢAREA UNUI 

PROIECT 

 
INTENSITATEA 

MAXIMĂ A 
SPRIJINULUI 

 
VALOAREA 
MAXIMA 

ELIGIBILĂ A 
UNUI PROIECT 

VALOAREA TOTALĂ 
ALOCATĂ MĂSURII 

PENTRU SESIUNEA IN 
CURS 

M6/3A(DI SDL4C) – 
„SCHEME DE CALITATE - 

COSUL LOCAL” 

 
pentru participarea 

pentru prima dată la 
sistemele de calitate - 

maxim 15.000 
euro/proiect 

 

 
 

100% 

 
pentru 

participarea 
pentru prima 

dată la sistemele 
de calitate - 

maxim 15.000 
euro/proiect 156.963,84 EURO 

pentru activitățile de 
informare și 

promovare  -maxim 
52.321,28 euro 

/proiect 
 

 
70% 

pentru 
activitățile de 
informare și 
promovare  -

maxim 
52.321,28 euro 

/proiect 



 
 

 

 

 

2 
 

6. MODELUL CERERII DE FINANTARE conform Anexei nr. 1 a Ghidului Solicitantului pentru Masura 
M6/3A(DI SDL4C), disponibil pe de pe site-ul http://www.galsucevitaputna.ro/  
 
 

7. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE  
           Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de finanţare: 

1. PLANUL / PROGRAM DE PROMOVARE (Anexa 2 la Ghidul Solicitantului) 

2. 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 solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare 

nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor 

programe de finanțare nerambursabilă (daca este cazul) Aceste documente trebuie să conțină date concrete 

privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, 

în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.) 

3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cv-uri, diplome, 

certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare – în funcție de tipul solicitantului 

(Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor etc.) 

5. 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 obligațiile 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 obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau 

locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte 

documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 

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

6. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. 

Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

http://www.galsucevitaputna.ro/
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- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al 

performanțelor 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 condițiile de calificare, verificabile de 

către experții evaluatori. 

7. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul 

nu se află în proces de lichidare sau faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

9. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și 

activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru proiectele 

care prevăd activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de caliate)  

10. Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri care în anul anterior de plată 

a/ au beneficiat de plăți 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 

înființare/actul constitutiv/statutul, din care să reiasă activitatea agricolă.  (este obligatoriu pentru 

proiectele realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 

11. Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de concesionare/ comodat/ închiriere/ 

administrație) pentru exploatația agricolă* 

*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia 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) 

12.Declarație angajament privind raportarea trimestrială a activității din cadrul proiectului – (Anexa 5 la 

Ghidul Solicitantului) 

13. Declarație angajament privind raportarea incasării tranșelor/sumelor de la Finanțator- (Anexa 6 la Ghidul 

Solicitantului) 

14. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) 

         Documentele  justificative necesare la depunerea  Cererii de Finanțare se regăsesc la cap. 15.1 din Ghidul 

Solicitantului pentru M6/3A(DI SDL4C)publicat pe site-ul http://www.galsucevitaputna.ro/ iar documentele 

justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție sunt mentionate 

in Anexa 8 precum si in Ghidul Solicitantului, ambele documente pot fi consultate pe site-ul 

http://www.galsucevitaputna.ro/ 

http://www.galsucevitaputna.ro/
http://www.galsucevitaputna.ro/
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8. CERINȚELE DE CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ 
SOLICITANTUL, INCLUSIV METODOLOGIA DE VERIFICARE A ACESTORA  

 

Cerinte de conformitate: 

 Proiectele trebuie depuse în termenul și locul specificat în Apelul de selecție. Nerespectarea acestora 

duce la neînregistrarea Cererii de finanțare. 

 Solicitantul trebuie să utilizeze ultima versiune a cererii de finanțare așa cum este ea pusă la 

dispoziție de către GAL pe site-ul www.galsucevitaputna.ro. Neutilizarea ultimei variante sau 

modificarea conținutului cererii de finanțare poate duce la declararea cererii de finanțare ca 

neconformă. 

 Proiectele trebuie să îndeplinească pragul minim de punctaj așa cum este el prezentat în Capitolul 

Criterii de selecție. Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, să identificaţi, 

obiectiv, punctajul pe care aceasta îl întruneşte pentru a nu crea premisele neselectării acesteia. 

 Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să 

prezentaţi în cadrul Studiului de Fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar 

documentele justificative vor susţine aceste informaţii. 

 Aceeaşi Cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi 

licitaţie de proiecte.  

 Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de finanţare conformă, nu o 

mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. 

 Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanţare vor fi depuse la sediul 

GAL şi vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul punctului E al 

Cererii de Finanţare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII, din 

coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANŢARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse 

după publicarea Raportului de selecţie și primirea Notificării de selecție se vor bifa căsuţele 

corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA MOMENTUL 

CONTRACTĂRII.  

 Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate 

manual în ordine de la 0 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al 

paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ 

sau înlocuirea documentelor. 

 Dosarul Cererii de Finanțare se depune in format  fizic – (un exemplar original, un exemplar copie și 

doua exemplare pe suport electronic CD) la sediul GAL din sat Horodnic de Sus, comuna Horodnic de 

Sus, nr. 1057, Județul Suceava de către reprezentantul legal sau de un împuternicit al acestuia, prin 

procură legalizată (în original) înaintea datei limită care figurează în Apelul de selecție și cuprinde 

documentele atașate conform listei documentelor – partea E a Cererii de Finanțare, de luni pana 

vineri, orele 08.00 – 12.00. 

 Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 
corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective. 

 Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, 
inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt 
completați de către solicitant. 
 

Cerințe de eligibilitate: 

http://www.galsucevitaputna.ro/
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Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 

Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

1)Pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate: 

- Aplicantul trebuie să îndeplinească condiţia de fermier activ conform articolului 9 din Regulamentul (UE) 
nr.1307/2013; 
- Fermierul sau grupul de fermieri aplică pentru prima dată pe o schemă certificată; 
- Schema pe care aplică fermierul sau grupul de fermieri este certificată în conformitate cu legislația specific 
națională/UE în vigoare; 
- Aplicantul se angajează să respecte toate cerințele ce decurg din legislația națională/UE în vigoare; 
- Aplicantul se angajează că la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obţinute conform 
schemelor de calitate să fie inscripţionate cu logo-ul aferent schemei. 
2) Pentru activitățile de informare și promovare: 
- Prezentarea unui program de promovare de către un grup de producători aplicant inclus în scheme de 
calitate, cu o viziune de publicitate și informare pe o perioadă de minim 1 an și maxim 3 ani, care include un 
plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace și perioade, precum și activităţi de promovare cu rezultate 
scontate pentru proiectul depus; 
- Cel puţin un membru nou inclus într-o schemă de calitate trebuie să participe la un grup de producători; 
- Produsele agricole sau alimentare, subiect al activităților de informare/promovare, să fie înregistrate în RNPT, 
RNRC, DOOR, E-SPIRIT-DRINKS, E-BACHUS; 
- Activităţile de promovare și informare pe piaţa UE sunt eligibile pentru sprijin, cu excepția activităților de 
informare/promovare a vinurilor de calitate implementate prin măsura de „Promovare a vinurilor” din cadrul 
Programului Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2014–2018, finanţată din fonduri F.E.G.A.; 
- Toate materialele de informare și de promovare susținute trebuie să fie conforme cu legislația UE și națională 
relevantă, aplicabilă în statul membru în cauză (de exemplu, etichetarea cu privire la consumul responsabil de 
vin și riscul asociat consumului nociv de alcool sau similar); 
-Nu se acordă sprijin pentru acțiunile de informare și de promovare referitoare la mărci comerciale. 
Conditii valabile pentru ambele pct.1) si 2): 
- Conditiile de eligibilitate specifice masurii se completeaza cu: Respectarea conditiilor generale de eligibilitate, 
in concordanta cu: Art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; Art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; art. 45 din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-
măsurii 19.2; Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și 
complementaritatea operațiunilor; respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul). 

Informații detaliate referitoare la Condițiile de eligibilitate si metodologia de verificare a acestora le 

obțineți consultând Ghidul Solicitantului pentru Masura M6/4C, precum si Anexa 7, ambele documente 

regasindu-se pe site-ul http://www.galsucevitaputna.ro/ 

  

9. CHELTUIELI  ELIGIBILE  
1)Pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate: 
-Servicii de consultanta si management pentru intocmirea caietului de sarcini si a dosarului de candidatura; 
- Constituirea juridica a grupului de initiativa; 
- Delimitarea zonei de protectie in baza dovezilor istorice; 
- Stabilirea tipicitatii produsului; 
- Studiu socio-economic; 
- Contractarea unui organism de certificare. 
- Costuri fixe: 
• costurile de aderare la schema de calitate sprijinită; 

http://www.galsucevitaputna.ro/
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•contribuţia anuală de participare la schema de calitate sprijinită; 
• costurile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor schemei. 
2) Pentru activitățile de informare și promovare: 
- Sprijinul public este alocat pentru a acoperi costurile eligibile suportate ca urmare a derulării activităţilor de 
informare și de promovare a produselor obținute conform schemelor de calitate. 
Cheltuielile eligibile vor respecta dispozițiile art. 4, alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 
807/2014.  
Costurile eligibile pot fi, printre altele, următoarele: 
- materiale de promovare; 
- echipamente si materiale pentru promovarea produselor in targuri, expozitii si piete cu specific  
- ambalajele si etichetele; 
- costurile de organizare, pregătire și participare la târguri, pieţe, expoziţii, emisiuni, ateliere de lucru și alte 
forme de evenimente publice; 
- costurile de publicitate și informare la punctele de vânzare și alte canale de comunicare; 
- costurile de pregătire, emitere și distribuire de informaţii și materiale promoţionale; 
- costurile de organizare și de desfăşurare a altor forme adecvate de publicitate. 

10. PROCEDURA DE SELECȚIE APLICATĂ DE COMITETUL DE SELECȚIE AL GAL ESTE CEA PUBLICATA PE 
SITE-UL  GAL 

 
              Asociația Grupul de Acțiune Locală Sucevița-Putna realizează selecția proiectelor aferente tuturor 

măsurilor propuse în Strategia de Dezvoltare Locală, selectată de către DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor se 

va realiza de către Comitetul de Selecție în baza unei evaluări documentate aplicând criterii de selecție 

adecvate specificului local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL va pune 

la dispoziția tuturor celor interesați procedura de selecție pe site-ul www.galucevitaputna.ro. 

Verificarea conformitatii - Departamentul tehnic va realiza verificarea conformității  proiectelor. 

Conformitatea se va realiza în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de finanțare la 

GAL. 

Verificarea eligibilității și îndeplinirii criteriilor de selecție. Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează 

de către GAL imediat după finalizarea conformității. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în 

baza fişei de verficare generale a proiectului elaborată la nivelul GAL, datată şi semnată de experţii evaluatori. 

Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate 

de către doi experţi. 

Selecția proiectelor - Selecția proiectelor se va face de către Comitetul de Selecție a proiectelor care se va 

întruni după fiecare sesiune de apel de proiecte, ori de cate ori este nevoie.  Selecția proiectelor în cadrul GAL 

va fi realizată de către Comitetul de Selecție stabilit de către organele de decizie (Adunarea Generală a 

Acționarilor și Consiliul Director), care va fi format din 7 membri ai parteneriatului(3 publici, 2 privati, 2 

societate civilă). Fiecare membru al Comitetului de selecție va avea stabilit un membru supleant. La selecția 

proiectelor se va aplica regula dublului cvorum (pentru validarea voturilor va fi necesar ca în momentul 

selecției sa fie prezenți cel putin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie constitut 

din mediul privat și societatea civilă). 

http://www.galucevitaputna.ro/
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Depunerea contestațiilor. Solicitanții nemulțumiți de rezultatul evaluării pot depune contestație în maxim 5 

zile lucrătoare de la data primirii notificării privind rezultatul selecției proiectelor.  

Soluționarea contestațiilor. Analizarea contestațiilor se realizează de către Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării proiectului în cauză.  

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de maxim 10 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor.  

Raportul de selecție final. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Contestații, 

Comitetul de Selecție întocmește Raportul final de selecție a proiectelor, în baza Raportului de evaluare 

revizuit cu rezultatele din Raportul de contestații. 

Raportul de selecție va fi avizat de care un reprezentant al CDRJ, care va menționa faptul că au fost respectate 

principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului 

de selecție. așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare aferent Sub-măsurii 19.2.  În cazul 

nerespectării acestor măsuri, precum și în cazul nerespectării principiilor de selecție, reprezentantul CDRJ nu 

va aviza apelul de selecție. AFIR va verifica dacă apelul de selecție este avizat de reprezentantul CDRJ. 

 Detalii privind procesul de SELECȚIE și procesul de VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR, precum si 
documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se 
regasesc in Anexa 9 si in Ghidul Solicitantului pentru M6/3A(DI SDL4C), ambele documente pot fi consultate pe 
site-ul http://www.galsucevitaputna.ro/ 

11. CRITERIILE DE SELECȚIE  
Scorul se calculează în baza următoarelor criterii de selecţie specifice GAL: 

1)Pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate: 

Nr.  

crt. 

 

 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 
 

1. P1. Principiul valorii adăugate – utilitatea proiectului pentru cel putin populatia 

din UAT-ul in care se desfasoara activitatea si implicit GAL 

40 

2. P2. Principiul tipului de scheme de calitate  

Scheme de calitate naționale  

Scheme de calitate europene 

Max 40 

40 

30 

3. P3. Prioritizarea schemelor de calitate in functie de categoria produsului obtinut  

Carne 

Lapte 

Legume 

Fructe 

Max 20 

20 

10 

10 

10 

 TOTAL 100p 

 

http://www.galsucevitaputna.ro/
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P1. Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel putin pentru populatia din UAT-ul in care 

acesta isi desfasoara activitatea si implicit al GAL; Se verifică dacă localitățile din care vor fi 

selectați participanții care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din teritoriul 

GAL. 

P2. Principiul tipului de schemă de calitate in sensul prioritizarii schemelor de calitate naționale 

(produse traditionale, produse alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti); 

P3. Prioritizarea schemelor de calitate in functie de categoria produsului obtinut (carne,lapte, 

legume, fructe). 

 

2) Pentru activitățile de informare și promovare: 

Nr.  

crt. 

 

 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 
 

1. P1. Principiul valorii adăugate – utilitatea proiectului pentru cel putin populatia 

din UAT-ul in care se desfasoara activitatea si implicit GAL 

40 

2. P2. Principiul tipului de scheme de calitate  

Scheme de calitate naționale  

Scheme de calitate europene 

Max 30 

30 

20 

3. P3. Principiul reprezentativității grupurilor de producători (numarul membrilor) 

< 3 membri 

> 3 membri 

Max 30 

 

20 

30 

 TOTAL 100p 

 

P1. Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel putin pentru populatia din UAT-ul in care 

acesta isi desfasoara activitatea si implicit al GAL; Se verifică dacă localitățile din care vor fi 

selectați participanții care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din teritoriul 

GAL. 

P2. Principiul tipului de schemă de calitate in sensul promovarii cu prioritate a schemelor de 

calitate naționale (produse traditionale, produse alimentare obtinute conform retetelor consacrate 

romanesti); 

P3. Principiul reprezentativității grupurilor de producători, fiind avantajate grupurile de 

producători cu număr mai mare de membri (peste 3 membri) 

 
 Pentru Măsura M6/3A(DI SDL4C)– „SCHEME DE CALITATE - COSUL LOCAL” pragul minim este de 10 de 
puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 
disponibile.  
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În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a 
proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare.  

 
12. DATA ȘI MODUL DE ANUNȚARE A REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECȚIE (NOTIFICAREA 

SOLICITANȚILOR, PUBLICAREA RAPORTULUI DE SELECȚIE)  
 

Toate cererile de finanțare declarate eligibile vor intra în procedura de selecție. 

Comitetul de selecție al GAL se va asigura că proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor SDL 

și se încadrează în planul financiar al GAL. 

Ședința Comitetul de selecție se desfășoară pentru analizarea Fișelor de evaluare a fiecărui proiect declarat 

eligibil. În urma analizei, Comitetul de selecție întocmește Raportul de evaluare. 

În baza Raportului de evaluare, GAL notifică aplicanții cu privire la rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor, 

într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării Raportului. 

Solicitanții nemulțumiți de rezultatul evaluării pot depune contestație în maxim 5 zile lucrătoare de la data 

primirii notificării privind rezultatul selecției proiectelor. 

Alte detalii referitoare la procesul de selectie, raport final de selectie, contestatii etc se regasec in Anexa 9 si in 
Ghidul Solicitantului pentru Masura M6/3A(DI SDL4C), ambele documente pot fi consultate pe site-ul 
http://www.galsucevitaputna.ro/ 

 

13. DATELE DE CONTACT ALE GAL UNDE SOLICITANȚII POT OBȚINE INFORMAȚII DETALIATE;  
 

GAL SUCEVIȚA- PUTNA vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:00 și 12:00 pentru a vă 
acorda informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau 
sesizările dumneavoastră privind implementarea SDL. 

 

DATE DE CONTACT GAL Sucevița-Putna 

Program: luni-vineri în intervalul orar 08:00- 12:00 

Adresă sediu: comuna HORODNIC DE SUS, nr. 1057, Judetul SUCEAVA 

Telefon: 0230/416.865 

FAX: 0230/416.865 

E-mail: galsucevitaputna@gmail.com 

WEB: www.galsucevitaputna.ro 

 
  

http://www.galsucevitaputna.ro/
mailto:galsucevitaputna@gmail.com
http://www.galsucevitaputna.ro/

