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Nr inregistrare: 29/15.02.2019  

 
 

Data publicării: 01.03.2019 

Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr.4/2019 - Măsura 5/3A 
 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță apelulul de selecție nr.4 deschis în perioada 01 Martie  2019 

– 01 Aprilie 2019 pentru Măsura 5/3A „Acces la finanțare a formelor asociative de producători în agricultură” din Strategia 

de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Șomuzului. 
 

 
 

Data lansării apelului de selecție: 01.03.2019 Data limită de depunere a proiectelor: 01.04.2019 

Proiectele se depun la sediul GAL Valea Șomuzului din Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava  , de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 01.04.2019, ora 14:00 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 5/3A  „Acces la finanțare a formelor asociative de producători în agricultură” sunt de 

149.569,39 euro. 
 
  
Sprijinul acordat este 100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 

ani și 100.000 euro/an. 
 

Beneficiari eligibili: 

Grupurile de producători din sectorul agricol și pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de 
către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului, inclusiv înainte de 1 ianuarie 2014 care au sediul social sau punctul de 
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lucru în teritoriul GAL Valea Șomuzului. Toți beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea 
Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul Gal Valea Șomuzului. 

 
 

 

Cheltuieli eligibile: 

- Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol și pomicol, 

prevăzute în planul de afaceri necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.  

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în versiunea la zi a Ghidului 

Solicitantului aferent acestei măsuri. 
 

EG1: Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili,  

EG2: Investiția trebuie să se realizeze în cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului 

EG3: Solicitantul șă fie constituit legal la data solicitării sprijinului 

EG4: Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate ale grupului în raport cu una sau  mai 

multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27 (1) R 1305/2013): 

 EG5:Membrii grupurilor de producători au domiciliul stabil/sediul social în unitățile administrativ teritoriale membre ale GAL Valea 

Șomuzului. 

 
 

Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul 

GAL www.galvaleasomuzului.ro 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul pentru Cererea de Finanțare: 
 

    DOCUMENTELE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE FINANŢARE  

  

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 (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare) sau  

b. Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere a persoanei juridice emis de Judecătorie (obligatoriu 

la depunerea cererii de finanțare);  

2. Statutul asociației (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare);  

3. Lista partenerilor, actualizată la data depunerii Cererii de Finanţare, (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare);  

4. Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare);  

5. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, 

adresa bancă/trezorerie, codul IBAN al contului de operațiuni cu AFIR) (obligatoriu la contractare).  

6. Documente doveditoare (bon fiscal, facturi, bilant) pentru certificarea mediei anuale a productiei comercializate de membrii 

grupului in ultimii trei ani inainte de aderarea la grup (pentru grupurile de producatori infiintate in anul depunerii cererii), daca este cazul 

(obligatoriu la PLATĂ).  

7. În cazul solicitanților care se înființează : Acordul de Asociere autentificat;  

8. În cazul solicitantilor care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii exploatațiilor de mici dimensiuni (la depunerea cererii de 

finanțare, după caz) se prezintă declarația APIA a fiecărui asociat  

a) Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra terenului şi/sau tabel centralizator (a2) 

emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele membrilor 

luate în arendă, pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune, cu o valabilitate ≥ 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 finanţare 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:  
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Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de datam 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 in Registrul Exploatatiei.  

În cazul solicitantilor care primesc punctaj in cadrul principiului calităţii produselor:  

9. FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, eliberată de DAJ, însoțită de contractul 

încheiat cu un organism de inspecție și certificare (la depunerea cererii de finanțare, după caz).  

10. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea 

regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (la depunerea cererii de finanțare, după caz).  

11. 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 (la depunerea cererii de 

finanțare, după caz).  

12. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL, emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor 

tradiţionale (la depunerea cererii de finanțare, după caz). 

13.  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  

14. 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)   

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) (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare),  

15. Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabil la încheierea contractului de finantare (obligatoriu la 

contractare),  

16. Cazierul judiciar al solicitantului (fără înscrieri privind sanctiuni economico‐financiare în original), valabil la încheierea 

contractului de finantare (obligatoriu la contractare),  
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17. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate  aduce în scopul 

susținerii cererii de finantare (la depunerea cererii de finanțare, după caz).  

 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

Punctajul aferent fiecărui criteriu de selecție , stabilit cu aprobarea Consiliului Director al Asociației  GAL Valea Șomuzului este 

următorul: 

Nr. 

crt. 
Principii şi criterii de selecție Punctaj GAL 

1. 
Principiul cooperării (grupurile de producători care fac parte dintr-un Grup Operațional în cadrul PEI) Max.10p  

1.1 Grupul de producători face parte dint-un parteneriat constituit în vederea înfiinţării unui grup operaţional PEI sau 

dintr-un grup operaţional, la momentul depunerii Cererii de Finanţare, care implementează un proiect de dezvoltare – 

inovare pe Submăsura 16.1 

10 p 

2. Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri) Max.20p 

2.1 Grupul de producători are în componenţa: 

a) mai mult de 4 membri.................................................................. 20 p 

b) 2-4 membri.................................................................................... 

 

10 p 

 

3. Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează produse, HNV, sau produse care participă 

la scheme de calitate naționale și europene etc.) 
Max.25p 
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3.1. 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..................................................................................... 
25p 

3.2. Grupul de producători care se angajează prin planul de afaceri că va comercializa produse agricole:   

a) care participă la o schemă de calitate/sunt certificate în urma unei scheme de 

calitate........................................................................... 
15 p 

b) tradiționale............................................................................................ 10p 

c) care provin din exploataţii situate în zone HNV.................................. 5 p 

4. Principiul sectorului prioritar - pomicultură 5 

5. Principiul asocierii exploatațiilor de dimensiuni mici și foarte mici   5 

6. Principiul prioritizării la finanțare a proiectelor grupurile de producători din sectorul agricol și pomicol în cadrul cărora 

se identifică beneficiari ai finanțării prin măsura M1/1C - Formare profesională în sectorul agricol și ai măsurii M2/2A 
20 

7. Investiții în exploatațiile agricole și pomicole.(Astfel se asigură complementaritatea măsurii M5/3A cu măsurile M1/1C 

și M2/2A) 
15 

TOTAL 100p 

 

PRAG MINIM PENTRU SESIUNE –  25 PCT. 

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face astfel: 

 

I. Domiciliu solicitantului sa fie pe teritoriul GAL. 

II.  Pentru punctare în planul de afaceri trebuie specificată cel puțin o acțiune sau investiție pentru protecția mediului. 

III.Numărul de locuri de muncă create trebuie menținut până cel puțin la finalizarea monitorizării.  

 

La nivelul Asociației GAL Valea Șomuzului selecția proiectelor va fi realizată de către Comitetul de Selecție conform Procedurii de evaluare și selecție 

a proiectelor publicate pe pagina proprie a GAL www.galvaleasomuzului.ro. Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce 

urmează a primi finanțare se regăsește în  obiectivele  propuse  în  SDL  și  se  încadrează  în  planul  financiar  al  GAL.  Proiectele  care  nu  

corespund  obiectivelor  și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 
 

http://www.galvaleasomuzului.ro/


Asociatia GAL Valea Șomuzului 
Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul 

Suceava , tel/fax: 0230 547 150   
mail:  gal.valeasomuzului@gmail.com  
site: www.galvaleasomuzului.ro 

 

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL www.galvaleasomuzului.ro.  

GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul propriu și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin notificări scrise, 

transmise cu confirmare de primire sau predate personal. 

După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții  au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor putea fi depuse la GAL, în termen de  5 zile 

lucrătoare de la notificare, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea Raportului intermediar de selecţie pe site-ul Gal-ului 

www.galvaleasomuzului.ro. 

Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul GAL. după Publicarea Raportului de analiză a contestațiilor, și 

notificarea beneficiarilor în legătură cu contestația depusă,  Preşedintele GAL Valea Șomuzului convoacă Comitetul de Selecţie, care în urma analizei 

raportului E4.2L - RAPORT de analiză a contestației, în şedinţa publică, elaborează Raportul  de selecţie final.   
 
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului v.01 – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau 

electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galvaleasomuzului.ro/. 

 
Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0230 547 150 , e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com, adresa: Str. Principală Nr. 29, Sat 
Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava. 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.gal-rediu-prajeni.ro/
http://www.gal-rediu-prajeni.ro/

