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APEL DE SELECTIE
Grupul de Acțiune Locala Calafat anunta public lansarea sesiunii de cereri de proiecte LEADER.
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 7/3A - 01/2017 – 20.09.2017
Data lansării apelului: 20.09.2017
Data limită pentru depunerea proiectelor: 23.10.2017
Depunerea proiectelor: în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 15.00, la sediul GAL Calafat,
Municipiul Calafat, Str. A.I.Cuza, nr.34 parter.
Măsura de finanțare deschisa: M 7/3A - Sprijinirea infiintarii grupurilor si organizatiilor de
producatori la nivelul teritoriului GAL Calafat
Fondul nerambursabil total disponibil: 220.652,64 EURO
Suma maximă nerambursabilă/proiect acordat este de: 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate
să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate anual. Sprijinul se acorda anual, degresiv,
pe o perioada de maxim 5 ani de la recunoastere, iar suma maxima este de 100.000 euro/an.
Tipul sprijinului: Sprijin forfetar, degresiv, plătit în tranşe anuale.

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin intermediul grupului de
producători, astfel:
 anul I: 10%
 anul II: 8%
 anul III: 6%
 anul IV: 5%
 anul V: 4%.
Modelul cererii de finanțare: pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare aferentă
Măsurii 7/3A, prezentată în Anexa 1 la apelul de selecţie.
Documentele justificative necesare la depunerea proiectului:
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:
1. a. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform
legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare
sau
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b. Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere a persoanei
juridice emis de Judecătorie;
2. Statutul grupului de producători;
3. Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de Finanțare;
4. Copia actului de identitate a reprezentantul legal;
5. În cazul solicitantilor care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii exploatațiilor de mici
dimensiuni:
a) Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate asupra terenului
şi/sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând
sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele membrilor luate în arendă, pe categorii de folosinţă,
perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune, cu o valabilitate ≥ decat perioada de
desfasurare a contractului cu AFIR.
b) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii
Cererii de Finanțare care să certifice dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă (arenda, concesionare
etc.) al terenului pentru baza de producţie a membrilor, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform
cu originalul”.
Atenţie! În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia registrului agricol cu situaţia curentă, se va
depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind
situaţia curentă.
c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:
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, însoţit, după caz, de formular de mişcare
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari și albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de
circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul
păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului în Registrul Exploatatiei.
6. a. Documente financiare pentru încadrarea în categoria IMM (bilanţ – formularul 10, contul de
profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40 -, precedente anului depunerii proiectului,
înregistrate la Administraţia Financiară) (obligatoriu la depunerea Cererii de Finanțare)
sau
b. Declaratia pe proprie raspundere privind statutul de IMM depusa NUMAI de grupurile de
producători nou-create (care nu au depus niciun bilanţ până la momentul depunerii cererii de
finantare)
7. Alte documente justificative (se vor specifica după caz) pe care solicitantul le poate aduce în
scopul susținerii cererii de finantare.
Atenţie! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Cerințe de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:
Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza formularului
„Fişă de verificare a conformităţii si metodologia de verificare pentru Masura M 7/3A”.
Detaliile referitoare la realizarea conformității proiectului, inclusiv metodologia de verificare a
conformității, sunt disponibile în Anexa E1.1LG la apelul de selectie.
Cerinţe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:
Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului
dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Planului de Afaceri toate informaţiile concludente
în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare ale solicitantului
(statut) și a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, a însuşirii obligațiilor
și angajamentelor menționate în Declaraţia F.
-Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL
-Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri care trebuie să detalieze activităţile planificate ale grupului
în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27(1) R1305/2013):
 adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele
pieței;
 introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea
vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
 stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită
recoltării și disponibilității;
 alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea
competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea
proceselor de inovare
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza corelării informaţiilor din Planul de afaceri.
Solicitantul trebuie să stabilească în planul de afaceri minimum un obiectiv aferent activităților
menționate anterior. In baza gradului de realizare a obiectivelor stabilite de solicitant se va determina
la ultima tranșă de plată dacă planul de afaceri a fost implementat corect. În cazul nerespectării
planului de afaceri, se recuperează sprijinul, proporțional cu obiectivele nerealizate.
-Investițiile prevăzute în planul de afaceri vor fi efectuate în UAT prezente în anexa din Cadrul
Național de Implementare aferentă STP, cu excepția celor legate de cultura de căpșuni în sere și
solarii și pepinierele, pentru sectorul pomicol; se acceptă finanțarea altor specii care nu sunt
cuprinse în anexă, în baza unei analize locale a unui institut ceritificat care să ateste potențialul
speciei respective într-o anumită zona.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL
Selecţia proiectelor în cadrul GAL Calafat, va fi realizată de către Comitetul de Selecţie, iar analiza și
soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor.
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Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de
finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.
Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de evaluare a
criteriilor de selectie.
Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile in documentul Procedura de
evaluare și selecție a proiectelor, disponibil pe site-ul www.calafat.org.ro .
Criterii de selecție şi documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea
punctării acestora
Verificarea îndeplinirii criterilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe baza formularului
„Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare pentru Masura 7/3A” prezentată
în Anexa E1.4 LG la apelul de selectie.
Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu sunt prezentate în tabelul următor:
Nr.
crt.
CS 1

Criterii de selecţie

Punctaj

Principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a
imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc
Proiectul include acţiuni inovative
CS 2 Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor
proiecte care includ actiuni ce vizeaza acest aspect
Proiectul include acţiuni pentru protecţia mediului
CS 3 Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și
comercializează produse ecologice, HNV, tradiționale sau produse care
participă la scheme de calitate europene)
CS 4 Principiul asocierii exploataţiilor de mici dimensiuni
Exploataţiile membrilor/majorității membrilor grupului de producători au
dimensiuni cuprinse între:
a) 1.000 –11 999 euro SO
b) 12.000 – 50.000 euro SO
CS 5 Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultura, plante
tehnice, plante medicinale și aromatice)
Grupul de producători este recunoscut pentru următoarele categorii de
produse:
a) lapte şi/sau produse din lapte de bovine (inclusiv bubaline)/ legumicultură
b) carne şi produse din carne de porc/ plante medicinale și aromatice
c) plante tehnice (sfecla de zahăr, in, cânepă, hamei, soia)
Alte criterii in acord cu specificul teritoriului
CS 6 Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri)
Grupul de producători are în componenţa:
a) mai mult de 7 membri
b) 7 membri
c) 6 membri
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10

15

15

Max. 10 p

10
5
Max. 20 p

20
10
5
Max. 20 p
20
10
5

CS 7

Comercializarea a cel putin 75% din producţia proprie prin intermediul
grupului de producători

10

Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte și
reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.

Descrierea modalitatii de acordare a punctajului
CS1 – Principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un
anumit sistem, produs, serviciu etc
Punctajul se acorda daca proiectul include acţiuni inovative.
CS2 – Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte care includ
actiuni ce vizeaza acest aspect
Punctajul se acorda daca proiectul include acţiuni pentru protecţia mediului.
CS3 – Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează produse
ecologice, HNV, tradiționale sau produse care participă la scheme de calitate europene)
Punctajul se acorda daca:
 Grupul de producători își propune prin planul de afaceri că va efectua investiţii care deservesc
membrii fermieri înscriși în sistemul de certificare în agricultura ecologică;
 Grupul de producători care se angajează prin planul de afaceri că va comercializa produse
agricole care participă la o schemă de calitate/sunt certificate în urma unei scheme de calitate;
 Grupul de producători care se angajează prin planul de afaceri că va comercializa produse
agricole traditionale;
 Grupul de producători care se angajează prin planul de afaceri că va comercializa produse
agricole care provin din exploataţii situate în zone HNV;
CS4 – Principiul asocierii exploataţiilor de mici dimensiuni
Punctajul se acorda daca Exploataţiile membrilor/majorității membrilor grupului de producători au
dimensiuni cuprinse între: 1.000 – 11 999 euro SO – 10 pct; 12.000 – 50.000 euro SO – 5 pct. Se va
avea în vedere dimensiunea exploatațiilor membrilor deținută de membri la momentul depunerii CF.
Având în vedere caracterul stimulativ al sprijinului, după contractare, dimensiunile economice ale
membrilor grupului de producători, beneficiar de sprijin, pot înregistra creșteri fără nici o restricție.
CS5 – Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultura, plante tehnice, plante
medicinale și aromatice)
Puntajul se acorda daca Grupul de producători este recunoscut pentru următoarele categorii de
produse: lapte şi/sau produse din lapte de bovine (inclusiv bubaline)/ legumicultură – 20 pct; carne şi
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produse din carne de porc/ plante medicinale și aromatice – 15 pct; plante tehnice (sfecla de zahăr, in,
cânepă, hamei, soia) – 5 pct;
În cazul legumiculturii, se punctează atât cultura obținută în câmp/grădină destinată comercializării,
cât și cea din spații protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate, culturile de cartofi și
ciupercile de cultura.
În cazul culturilor de in și cânepă se punctează atât culturile textile cât și cele pentru obținere ulei.
Se acordă punctaj în funcție de produsul/produsele/grupa/grupele de produse pentru care GP este
recunoscut. In cazul în care grupul de producători este recunoscut pentru mai mult de un
produs/grupa de produse menționate în cadrul criteriului, se va lua în calcul punctajul aferent
produsului/grupei de produse dominant (evidențiat ca valoare în total VPC).
Punctajele celor trei subcriterii a, b sau c nu se cumulează. Dacă un grup îndeplinește două sau toate
cele trei subcriterii aferente criteriului CS1, se va acorda punctajul superior aferent subcriteriului
îndeplinit.
CS6 – Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri)
Puntajul se acorda daca Grupul de producători are în componenţa: mai mult de 7 membri – 20 pct; 7
membri – 10 pct; 6 membri – 5 pct;
Numărul membrilor se va prezenta in planul de afaceri si se va verifica în statutul GP. Verificarea
criteriilor de selecție ale acestui principiu se bazează pe documentele justificative prezentate de către
solicitant la momentul depunerii CF. După contractare, având în vedere caracterul stimulativ al
sprijinului, numărul membrilor grupului de producători, beneficiar de sprijin, poate înregistra creșteri
fără nici o restricție. În perioada de implementare a planului de afacere, numărul membrilor nu va
scădea sub valoarea pentru care s‐a primit punctaj. În cazul retragerii anumitor membrii, grupul va
coopta noi membrii astfel încât atingerea obiectivelor din planul de afaceri să nu fie afectată.
CS7 – Comercializarea a cel putin 75% din producţia proprie prin intermediul grupului de producători
Punctajul se acorda daca membrii grupului de producători isi exprima acordul (printr-o declaratie pe
propria raspundere) ca cel putin 75% din producţia proprie o vor comercializa prin intermediul
grupului de producători.
Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul
alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se
face în ordinea următoarelor priorităţi:
1. numărul de membri ai grupului de producatori;
2. principiul calităţii produselor;
ATENTIE! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu
Cererea de finanțare.
IMPORTANT! Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfașoară potrivit
documentului „Procedura de
evaluare si selectie a
proiectelor”, publicat pe site-ul
www.calafat.org.ro .
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Data și modul de anunțare a rezultatelor
(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție):
GAL postează pe site-ul său Raportul de selecţie cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de
Selecţie in comitetul de selecţie a proiectelor.
În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica solicitanţii privind
rezultatele procesului de selecţie, prin email, cu confirmare de primire din partea solicitantuluiprocedura evaluare si selectie.
Date de contact:
Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare a fondurile disponibile precum şi
investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi versiunea pe suport tiparit a informatiilor
detaliate aferente masurii lansate, disponibila la sediul GAL precum si Ghidul solicitantului publicat pe
site-ul GAL: www.calafat.org.ro . Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către
GAL Calafat la adresa de e-mail: office@calafat.org.ro.
Echipa GAL „Calafat” vă stă la dispoziţie pentru intrebari, informatii si clarificari, de luni până vineri,
între orele 9.00- 16.00, la sediul din str.A.I.Cuza, nr.34, parter, Municipiul Calafat.

ANEXE:
2. Anexa 1 - Cererea de finantare
3. Anexa 2 - Model Plan de afaceri
4. Anexa 3 - Stabilirea dimensiunii economice a exploatatiei
5. Anexa 4 - Model Contract de finantare
6. Anexa 5 - Fisa Masurii M7/3A
7. Anexa 6 - Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
8. Anexa 7 - Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol
9. Anexa 8 - Declaratie pe propria raspundere
10. E1.1LG - Fisa de verificare a conformitatii
11. E1.2LG - Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate
12. E1.3LG - Fisa de verificare a criteriilor de selectie
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