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AsociafiaGrup de Acfiune Locala ’’Colinele Tutovei”
Sediul social: com. Saucesti, strada Orhideelor, nr. 1 jud. Bacau, 607540, telefon: 
0744869125, e-mail galcolineletutovei@yahoo.com
Cod de identificare fiscala: 31054744
Banca: GarantiBank, Cont: RO28 UGBI 0000 2120 0936 IRON

Anunf lansarea apel de selectie Masura 4/3A
Acces la implementarea schemelor de calitate nafionale §i europene pentru 

produse agroalimentare locale

Numarul de referinfa al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2021 Masura 4/3A - Apelul 
02

Asociafia Grup de Acfiune Locala ’’Colinele Tutovei” anunfa deschiderea sesiunii pentru 
depunerea cererilor de proiecte M4/3A Acces la implementarea schemelor de calitate 
nationale $i europene pentru produse agroalimentare locale” in cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locala GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 19 
Noiembrie - 31 Ianuarie 2022 de luni pana vineri, in intervalul orar 08.00-12.00.

La mtocmirea anuntului pentru deschiderea apelului de selectie au fost respectate prevederile 
Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 05.

1. Data lansarii Apelului de Selectie: 19.11.2021

2. Data limita de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisa in perioada 19.11.2021— 
31.01.2022 Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta 
acestei masuri este 31.01.2022, ora 12:00.

3. Locul §i intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru 
Masura 4/3A din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea 
Sauce§ti, Comuna Sauce§ti, strada Orhideelor, nr. 1, Judetul Bacau, in intervalul orar 
08:00- 12:00.

4. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 22.717,50 euro, din care:
❖ pentru Componenta A - Sprijin pentru participarea pentru prima data la 

schemele de calitate 19.210,50 euro
a. Suma maxima nerambursabila alocat pe M4/3A pentru Componenta A care 

poate fi acordata pentru finantarea unui project in cadrul Sesiunii 2021 Masura 
4/3A - Apelul 02 este de 4.500 Euro

b. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile
c. Sprijinul public este de max. 1.500 de euro/exploatatie/an si se acorda ca 

rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv de 
fermieri/grupuri de fermieri
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❖ pentru Componenta B - Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare 

desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne 3.507 euro 

d. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M4/3A pentru Componenta B care poate 

fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul Sesiunii 2021 Masura 4/3A – 

Apelul 02 este de 3.507 Euro 

e. Intensitatea sprijinului va fi de 70% din totalul cheltuielilor eligibile  

f. sprijinului financiar pe proiect pentru activități de informare/promovare este de 

minim 500 euro și max. 3.507 de euro 

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

1 la Ghidul Solicitantului aferent M4/3A, 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:  

❖ Pentru Componenta A - Sprijin pentru participarea pentru primă dată la schemele de 

calitate: 

a) Planul de acțiuni (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare); 

b) Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea Cererii de 

finanțare); 

c) Certificat de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 

conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare (obligatoriu la 

depunerea Cererii de finanțare); 

sau 

Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole 

(obligatoriu la depunerea cererii de finanțare); 

sau 

Statut pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.1/ 2005) și 

Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.566/ 2004,) cu modificările și 

completările ulterioare, din care să reiasă că acestea se încadrează în categoria societate 

cooperativă agricolă sau cooperativă agricolă (obligatoriu la depunerea Cererii de 

finanțare); 

d) Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca, la 

comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor de 

calitate, să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei (obligatoriu la depunerea Cererii 

de finanțare); 

e) Precontract/ Contract încheiat cu un Organism de Inspecție și Certificare acreditat de 

RENAR și recunoscut de MADR dacă este cazil); 

f) Declarație privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal  

g) Declaratie prelucrare date cucaracter personal 

h) 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) 
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❖ Pentru Componenta B - Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare 

desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne 

a) 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 

b) Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul 

asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă1 dacă este cazul 

c) 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.). 

d) Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 

rezonabilității prețurilor 

e) Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte 

faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment 

f) Copia actului de identitate a reprezentantului legal 

g) 7.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 calitate) 

h) Declaratie prelucrare date cucaracter personal 

i) 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); 

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 4/3A,  din Strategia 

de Dezvoltare Locală (www.galcolineletutovei.ro) și din Fișa Măsurii 4/3A 

 

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, 

 
1 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.). 

http://www.galcolineletutovei.ro/


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 

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 4/3A– Acces la implementarea 

schemelor de calitate naţionale şi europene pentru produse agroalimentare locale” din 

teritoriul GAL “Colinele Tutovei” au fost aprobate în sedința Consiliului Director, conform 

deciziei nr. 17 din 02.11.2021 și sunt: 

 

Nr. crt Criterii de selecție Punctaj 

1 Principiul tipului de schema de calitate, in sesnsul prioritizarii 

schemelor de calitate europene  

Max.20 

 • Scheme de calitate europene 20 

• Scheme de calitate nationale 10 

2 Principiul categoriei de produs obținut prin schemele de calitate 

(carne, lapte, legume, fructe). 

Max.10 

• legume, fructe, miere de albine 10 

• lapte si produse din lapte 5 

• carne si produse din carne 5 

3 Principiul informării unui grup ţintă format din 10 fermieri locali 10 

 • Se vor puncta proiectele care își propun organizarea de 

instruiri, dezbateri publice evenimente care pot contribui la 

informarea acestora privind, schemele de calitate naţionale şi 

europene. . (minim 5 persoane) 

10 

4 Principiul întocmirii documentaţiei pentru minim 5 produse 

tradiţionale la nivelul teritoriului. 

30 

 • Se vor puncta proiectele care își propun întocmirea a 5 caiete 

de sarcini pentru produse tradiţionale din teritoriu. 

30 

5 Principiul obţinerii LOGO naţional pentru minim un produs 

tradiţional. 

30 

 • Se vor puncta proiectele care își propun obţinerea unui  LOGO 

naţional pentru minim un produs tradiţional 

30 

TOTAL 100 



 

Punctaj minim 10 pct. 

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

valoarea eligibil  proeictului, exprimată în euro, în ordine descrescatoare.  

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) .  

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), 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@yahoo.com, telefon:  
0740836126 

 
Durata de implementare a contractului de finanţare este de până la data de 

31.12.2025, iar ultima cerere de plată a beneficiarilor trebuie depusă cel târziu la data de 

30.09.2025, conform Ghidului GAL implementare SDL v.11. 

 

 Pentru proiectele aferente măsurilor cu sprijin forfetar, contractarea proiectelor se 

va efectua până la data de 31.12.2023. 

 

 
 

Reprezentant legal GAL, 

Solomon Bogdan Ovidiu 

 


