
 
 

 

 
 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei”   

Sediul social: com. Săucesti, strada Orhideelor, nr. 1 jud. Bacău, 607540, telefon: 

0744869125, e-mail galcolineletutovei@yahoo.com 

Cod de identificare fiscală: 31054744 

Banca: GarantiBank, Cont: RO28 UGBI 0000 2120 0936 1RON  

 

Anunţ lansarea apel de selecție Masura 3/3A 

Dezvoltarea de structuri asociative în agricultură 

 

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2018 Masura 3/3A – Apelul 

01 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă deschiderea sesiunii pentru 

depunerea cererilor de proiecte M 3/3A –“Dezvoltarea de structuri asociative în 

agricultură” în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală  GAL “Colinele Tutovei”. Perioada 

de depunere a proiectelor 25 Iunie – 25 Iulie 2018 de luni până vineri, în intervalul orar 

09.00-15.00. 

 

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile 

Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 02. 

 

1. Data lansării  Apelului de Selecţie: 25.06.2018 

2. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 25.06.2018 – 

25.07.2018. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă 

acestei măsuri este 25.07.2018, ora 15:00. 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru 

Măsura 3/3A din  teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea 

Săuceşti, Comun Săuceşti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeţul Bacău, în intervalul orar 09:00- 

15:00. 

4. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 50.000 euro  
a. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

b. Suma minima nerambursabile alocata pe M3/3A care poate fi acordata pentru 

finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2018 3/3A – Apelul 01 este de 5.000 euro 

5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții este Anexa nr. 

1 la Ghidul Solicitantului aferent M3/3A, este afisașă pe site-ul www.galcolineletutovei.ri, 

și la sediul Asociației GAL „Colinele Tutovei” 

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerințele Fișei Măsurii din SDL și ale Ghidului 

Solicitantului:  
a. Planul de marketing / Studiu 

b. Acordul de cooperare al parteneriatului 

mailto:galcolineletutovei@yahoo.com
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c. Documene solicitate pentru terenul agricol/efectiv de animale detinute in 

proprietate, dacă este cazul 

d. Documente solicitate pentru imobilul, daca este cazul 

e. extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate 

lucrările de cadastru, daca este cazul 

f. certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd 

construcţii 

g. autorizaţie sanitară/ notificare 

h. certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului 

i. statut 

j. certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice 

k. fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica 

l. atestatul de produs tradițional 

m. atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti 

n. document din care sa reiasa inregistrarea dreptului de utilizare a mentiunii produs 

montan 

o. document emis de anpm pentru proiect 

p. declaratie privind mentenanta investitiei pe o perioada de minim 3 ani de la data 

ultimei plati 

q. alte documente justificative (se vor specifica după caz) 

7. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate:  
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate 

menţionate în cadrul Fişei de verificare a conformității, Fișei de evaluare general E1.2, atașate 

acestui anunț de lansare, precum și în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 3/3A,  din Strategia 

de Dezvoltare Locală (www.galcolineletutovei.ro) și din Fișa Măsurii 3/3A 

 

8.  Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie GAL:  
Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, conform cerințelor din 

Ghidul măsurii, sub formă de Cerere de Finanţare, care va fi înregistrat în registrul special.Se 

vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri puse la dispoziţia 

solicitanţilor pe site-ul GAL.Persoanele responsabile vor verifica conformitatea, eligibilitatea şi 

respectarea criteriilor de selecție ale proiectului respectând principiul ”4 ochi”, în conformitate 

cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură. 

Selecţia proiectelor se face de către Comitetul de selectare a proiectelor, aplicând regula 

de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecţiei să 

fie prezenţi cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din 

mediul privat și societate civilă. Comitetul își va elabora un regulament propriu de funcționare, 

care va fi aprobat de către Consiliul Director.Daca unul dintre proiectele depuse pentru selecție 

aparține unuia dintre membrii comitetului de selectare a proiectelor, persoana/organizația în 

cauză  nu are drept de vor și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.Comitetul de 

selectare a proiectelor este ales de AGA pentru o perioadă de 4 ani, alcătuit din 7 membri ai 

parteneriatului, pentru care se va stabili câte un membru supleant.În urma întrunirii Comitetului 

de selectare se va întocmi Raportul de Selecție Intermediar/Final care va fi avizat de către 

reprezentantul legal al Asociației sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat 

în acest sens și va prezenta ștampila GAL. 

Contestaţiile privind rezultatele evaluării proiectelor rezultate ca urmare a aplicării 

procesului de evaluare vor fi depuse la sediul GAL după notificarea beneficiarilor cu privire la 

cererile de finanțare eligibile/neeligibile. Analiza contestațiilor se va face de Comisia de 

contestații.Comisia de contestații este organismal tehnic de soluționare a contestațiilor și 
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reevaluare a proiectelor depuse în cadrul Asociației. Aceasta este formata din 3 membri și va 

relua deciziile de admitere, amânare sau respingere a proiectelor în conformitate cu SDL. 

Aceasta funcționează în baza Regulamentului propriu de organizare și funcționare. 
 

9.    Criteriile de selecţie pentru Proiectele din cadrul Măsurii 3/3A– Dezvoltarea de structuri 

asociative în agricultură” din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” au fost aprobate în 

sedința Consiliului Director, conform deciziei nr. 4 din 07.06.2018 și sunt: 

Nr. 

crt 

Criterii de selecție Punctaj 

1 Principiul asigurării cu echipamente, dotări şi personal calificat în 

vederea realizării obiectivelor măsurii. 

60 

Se vor puncta proiectele ce propun soluții inovative în dezvoltare 

unui lanț scurt pentru produsele cooperativei. 

40 

Se vor puncta proiectele care propun soluții inovative pentru cel 

putin unul din partenerii cooperativei în ceea ce privește 

tehnologia aplicată în fermă (beneficiari ai măsurii M4/3A) 

20 

2 Principiul informării unui grup ţintă format din 20 de fermieri 

locali. 

10 

Se vor puncta proiectele ce propun înființarea unei cooperative 

formată din minim 10 membri. 

10 

3 Proiectul susţine înfiinţarea unui loc de muncă pentru managerul 

cooperativei. 

30 

Se vor puncta proiectele care își propun să angajeze personal 

calificat ăn vederea realizării obiectivelor măsurii altul decât 

reprezentantul legal. 

30 

TOTAL 100 

 

Punctaj minim 10 pct. 

In cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de 

existența beneficiarilor în cadrul parteneriatului Asociațiai Grup de Acțiune Locală „Colinele 

Tutovei” si a principiului “primul venit primul servit”.  

Astfel, pot exista urmatoarele situatii: 

a) un beneficiar indiferent de forma juridica in care este constituit, care a depus 

proiect in cadrul masurii si este membru al parteneriatului Asociatie GAL 

“Colinele Tutovei” va avea intaietate in detrimentul altui beneficiar care nu este 

membru in cadrul parteneriatului Asociatiei GAL “Colinele Tutovei”.  

b) In situatia in care toti beneficiarii care au depus proiecte si sunt parteneri in 

cadrul Asociatiei GAL “Colinele Tutovei”, departajarea se va face pe principiul 

“primul venit primul servit” 

10.    Data si modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie: Anunţarea rezultatelor 

evaluărilor pentru cererile de finanţarea depuse în cadrul acestei sesiunii se va face după 

aprobarea Raportului de Selecţie Final al Comitetului de Selecţie al Asociaţiei Grup de 

Acţiune Locală “Colinele Tutovei”. In prima fază, GAL “Colinele Tutovei” va notifica în 

scris, şi prin intermediul paginii de internet www.galcolineletutovei.ro, pe toti solicitanţii 

privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL 

“Colinele Tutovei” (Raportul de Selectie Intermediar) .  



11.    Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la postarea pe site-ul GAL a Raportului de Selecție și de la primirea 

notificării, la sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală “Colinele Tutovei”. După 

rezolvarea contestaţiilor (concluzionată prin Raportul de Contestatii) se face anunţarea 

rezultatelor finale (Raportului de Selectie Final), pe situl www.galcolineletutovei.ro şi prin 

notificare în scris către solicitanti. 

12.   Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, 

Judeţul Bacău. 

         Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, 

telefon: 0745345518 si 0740836126 

 
Reprezentant legal GAL „Colinele Tutovei” 

PUIU Carmen Diana 


