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APEL DE SELECTIE 

Sesiunea 2 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj anunţă deschiderea sesiunii de depunere 

a proiectelor pentru 

Măsura M7/3A "Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție a 

lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de origine animală și non-animală" 

în perioada 02.05.2018 – 04.06.2018 

 

1. Data lansării apelului de selecție - 02.05.2018 

2. Data limită de depunere a proiectelor - 04.06.2018 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele 

Proiectele se depun la secretariatul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Lider 

Cluj str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj Luni, Marți, Joi, Vineri în intervalul orar 

10:00-13:00, și Miercuri în intervalul orar 12:00-16:00. 

4. Fondul disponibil - 80.512 euro. 

Valoare sprijin: 

• maxim 80.512 euro/proiect în limita alocării financiare totale a măsurii 

Intensitate sprijin: 

Pentru proiecte pe prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor 

agricole: 

• 50% nerambursabil pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de 

puncte procentuale, în următorul caz: 

• operaţiuni sprijinite în cadrul PEI 

Justificare 
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• operațiunile de ameliorare a nivelului global de performanță și durabilitate al 

exploatațiilor agricole pot fi asimilate reg 1305/2013, art 17, alin 1, lit b, motiv pentru 

care se respectă limitele maxime admise în reg 1305/2013, anexa II 

• se vor aplica regulile de ajutor de stat 

5. Modelele de Cerere de Finanțare pe care trebuie să le folosescă solicitanții se regăsec ca 

anexă  la Ghidul Solictantului ( Anexa1.1) în versiune editabilă pe site-ul GAL 

www.gallidercluj.ro  

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 

sunt:  

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru achiziţiile simple se vor completa doar 

punctele care vizează acest tip de investiţie) 

1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  

    c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - 

formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 

Administraţia Financiară.  

3. a) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor 

fi realizate investiţiile: 

a1)  Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesiune sau alt 

document încheiat la notar, care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o 

perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, care să confere 

titularului inclusiv dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, după caz, în acord cu 

precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție 

propusă prin proiect;  

a2)  Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de 

concesiune sau alt document încheiat la notar, care să certifice dreptul de folosinţă al 

terenului,pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, 

care să confere titularului inclusiv dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, după caz, în 
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acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție 

propusă prin proiect. 

a3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU 

AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru Cererile de Finanţare care 

vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi 

sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca 

necesare fazei următoare de autorizare. 

9. Pentru unitățile care se modernizează 

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu 

legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru 

unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.  

10. a) 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 

       b) DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZAȚIA INTERPROFESIONALĂ 

PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul 

si, daca este cazul, terțele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de 

membru al acesteia, document avizat de consiliul director. 

11.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

ECOLOGICE (produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și 

modificările ulterioare (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent) 

11.2 (pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou): 

a) FIȘA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ȘI PRODUCĂTOR ÎN 

AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE 

INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE 
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12. 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. 

13. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL emis de MADR , în conformitate cu 

Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea 

obținerii unui produs existent la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs 

nou la ultima plată). 

14. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE 

CONSACRATE ROMÂNEŞTI emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 394/2014 

privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești, 

(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent la depunere, pentru investiții în 

vederea obținerii unui produs nou la ultima plată). 

15. COPIE CERERE depunere documentație în vederea dobândirii dreptului de utilizare a 

menţiunii de calitate facultative "produs montan"-pentru produsele în curs de recunoaștere 

16. DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA FIRME ÎN 

DIFICULTATE 

17. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, 

deținătorii de unități turistice, restaurante, unităti de procesare ulterioară 

înregistrate/autorizate, ferme zootehnice, etc. 

20. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz- ex. precontract cu 

exploatațiile zootehnice în cazul proiectelor care vizează FNC, contracte/precontracte cu 

producătorii de materia primă agricolă, etc. ) 

 

Punctarea criteriilor de selecție se face pe baza următoarelor documente: 

CS1 – Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul este constituit într-o 

formă asociativă. Se vor verifica documentele de înființare ale solicitantului. 

CS2 – Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse 

ecologice conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu 

completările și modificările ulterioare, produse care se vor regăsi în categoria produselor 

vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului 
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de Fezabilitate. Cel puțin un produs obținut în urma procesării pe linia tehnologică 

deținută/propusă trebuie să fie ecologic 

CS3 – Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă  beneficiarul demonstrează că 

va comercializa produsele exclusiv pe teritoriul GAL, acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ alte documente justificative 

CS4 – Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ alte documente justificative. 

CS5 – Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ alte documente justificative. 

CS6 – Punctajul se va acorda investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 

40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare. 

CS7 – Punctarea acestui  criteriu se va face  numai dacă acest lucru  este prezentat şi  

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ alte documente justificative. 

CS8 – Punctarea acestui  criteriu se va face  numai dacă acest lucru  este prezentat şi  

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ alte documente justificative. 

CS9 - Punctarea acestui  criteriu se va face  numai dacă acest lucru  este prezentat şi  

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ alte documente justificative. 

 

7. Cerințele de conformitate  și de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul.  

A. Verificarea Cererii de Finanțare 

 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul 

aceluiași Apel de Selecție 

2. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL Lider Cluj a Cererii de 

Finanţare aferentă măsurii M7/ 3A? 

3. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 

numerotate de către solicitant? 
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4. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Opis 

corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de 

Finanţare? 

5. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 

documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 

6. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?  

7. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul 

măsurii? 

8. Solicitantul a atașat la Cererea de Finanțare toate documentele anexă obligatorii din 

listă? 

9. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de 

hârtie? 

10. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de 

forma electronică a Cererii de finanţare? 

11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?     

B. Verificarea documentelor anexate 

 Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul din partea E a 

Cererii de Finanțare.  

Criterii de eligibilitate ale solicitantului:  

1. Solicitantul nu trebuie să fie înregistrat în Registrul debitorilor AFIR (atât pentru 

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR). Se vor verifica Declarația pe proprie 

răspundere, Registrul Debitorilor 

2. Solicitantul are un proiect selectat pentru finanţare în aceeaşi sesiune continuă, dar nu 

a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada cofinanțării 

solicitată prin Notificarea privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea 

contractului de finanţare. Se verifică în bazele de date ale AFIR, dacă solicitantul a 

fost selectat pentru finanţare în aceeaşi sesiune continuă, dar nu a încheiat contractul 

din cauza neprezentării în termen a  documentului. 

3. Solicitantul trebuie să își însușească în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe 

proprie raspundere F, aplicabile proiectului. Se verifică Declarația pe proprie 

răspundere din Cererea de finanțare. 
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4. Solicitantul are în implementare proiecte în cadrul uneia dintre măsurile 141, 112, 411-

141, 411-112, aferente PNDR 2007 – 2013 sau are proiect depus pe submăsura 6.1 sau 

6.3 şi nu i s-a acordat încă cea de-a doua tranşă de plată. Se verifică dacă solicitantul are 

proiect în implementare pe măsurile 141, 112, 411141, 411112, şi dacă solicitantul 

are proiect în implementare (în sensul că nu a primit ce-a de-a doua tranșă de plată 

din suma forfetară) pe submăsura 6.1 sau 6.3.   

5. Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare. Se 

verifică Declaraţia privind încadrarea în categoria firma în dificultate, a situaţiilor 

financiare întocmite pe ultimii doi ani fiscali, a informațiilor din Certificatul 

Constatator, a adresei emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se 

încadrează în graficul de rambursare a împrumutului (dacă este cazul). 

Criterii de eligibilitate ale proiectului:  

EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. Se vor 

verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți; 

EG2. Investiția trebuie sa se realizeze pe teritoriul acoperit de Asociația GAL Lider 

Cluj. Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele 

componente ale comunelor: Aiton, Băișoara, Ciurila, Feleacu, Iara, Petreștii de Jos, 

Ploscoş, Tureni și Valea Ierii; 

EG3. Proiectele focusate pe procesare sunt condiționate de implementarea unor 

metode de limitare a emisiilor de GES. Se verifică Studiul de fezabilitate/ alte documente 

justificative. 

EG4. Investițiile trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre acțiunile eligibile 

prevăzute prin fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă investițiile se încadrează în cel puțin 

una dintre acțiunile eligibile prevăzute prin măsură 

EG5. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 

dacă acesta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare, menționată în capitolul 8.1 din PNDR 2014-2020. Condiția se consideră îndeplinită 

prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de 

fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi ulterior, cu cele din documentul emis de 

Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat în etapa de contractare. 
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EG6. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 

documentatiei tehnico-economice; Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor 

condiţii: - rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie 

pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul Persoanelor fizice 

autorizate, Întreprinderilor individuale şi Întreprinderilor familiale, în declaraţia privind 

veniturile realizate (formularele 200 şi/ sau 221 însotite de Anexe). Excepţie fac solicitanţii a 

căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care nu au înregistrat venituri 

din exploatare. Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamitate se vor 

ataşa documente care demonstrează situaţia de calamitate. 

- în cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanțare este anul înfiinţării, nu se 

analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ.  

Indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menţionate în cadrul 

secțiunii economice. 

EG7. Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției. Se 

verifică Declaraţia din Cererea de Finanțare.  

EG8. Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, 

sanitar-veterinar și de siguranță alimentară. Se verifică Studiul de Fezabilitate. 

EG9. Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în 

lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în scopul 

obținerii de produse Anexa I. Criteriul se consideră îndeplinit dacă, prin proiectul propus se 

vizează prelucrarea materiei prime care face parte din Anexa I la TFUE, iar produsul 

rezultat este tot un produs inclus în Anexa I și toate aceste detalii sunt justificate în Studiul 

de Fezabilitate 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL; 

Selecţia proiectelor  

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din 

membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea 

civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența 

procesului de selecție a proiectelor, la Comitetul de Selecție Final va lua parte și un 

mailto:lidercluj@yahoo.com
http://www.gallidercluj.ro/


  

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj                                                               

Comuna Ciurila  str. Principală nr. 5, jud. Cluj  

Email: lidercluj@yahoo.com 

Web: www.gallidercluj.ro  
 

 

 

 
 

 

reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului 

de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR. 

Experții vor acorda punctajul fiecărui proiect eligibil în funcție de criteriile de selecție 

stabilite în Ghidul Solicitantului. În urma finalizării evaluării proiectelor conforme și 

eligibile, experții vor întocmi Raportul de Selecție Final. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, în funcție de: 

1. Numărul de locuri de muncă create. 

2. Valoarea ajutorului public nerambursabil – proiectele vor fi selectate în ordine 

crescătoare în funcție de valoarea ajutorului public nerambursabil. De ex: Dacă se 

depun 2 proiecte cu același punctaj și același nr. de locuri de muncă create, va intra 

la finanțare proiectul cu valoarea cea mai mică. 

Departajarea proiectelor cu același punctaj, în baza criteriilor enunțate mai sus, se va 

face numai dacă acestea sunt prezentate şi demonstrate în Cererea de Finanțare și în Studiul 

de Fezabilitate. 

Selecția proiectelor se efectuează pe baza criteriilor de selecție enunțate în SDL și 

detaliate în Ghidul Solicitantului.  

Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta prevederile 

aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Comitetul de selecție al GAL se va asigura de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al 

GAL și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în 

vederea implementării strategiei. 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. 

9. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia 

de verificare a acestora(aprobate de către AGA/HCD)..  
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Nr. 

crt 
Principii de selecție Criterii de selecție Punctaj Observații 

P1. 

Principiul 

asociativității: se 

punctează 

suplimentar 

proiectele depuse de 

forme associative pe 

depozitare, procesare 

și comercializare 

CS1. Proiecte 

depuse de forme 

asociative pe 

depozitare, 

procesare și 

comercializare 

10p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă solicitantul 

este constituit într-o 

formă asociativă. Se vor 

verifica documentele de 

înființare ale 

solicitantului. 

P2. 

Principiul dezvoltării 

durabile: se 

punctează 

suplimentar 

proiectele de 

procesare a 

produselor certificate 

eco 

CS2. Proiecte de 

procesare a 

produselor 

certificate eco 

10p 

Se vor puncta proiectele 

care propun investiții 

pentru obținerea de 

produse ecologice 

conform prevederilor 

OUG 34/2000 privind 

produsele 

agroalimentare 

ecologice cu 

completările și 

modificările ulterioare, 

produse care se vor 

regăsi în categoria 

produselor vândute, 

după finalizarea 

proiectului, conform 

previziunilor economice 

din cadrul Studiului de 

Fezabilitate. Cel puțin 

un produs obținut în 
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urma procesării pe linia 

tehnologică 

deținută/propusă 

trebuie să fie ecologic 

P3 

Se punctează 

suplimentar 

proiectele pe puncte 

de desfacere care 

comercializează 

exclusiv produse 

locale, de pe raza 

teritoriului GAL 

CS3. Proiectele pe 

puncte de desfacere 

care 

comercializează 

exclusiv produse 

locale, de pe raza 

teritoriului GAL 

5p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă  

beneficiarul 

demonstrează că va 

comercializa produsele 

exclusiv pe teritoriul 

GAL, acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate/ alte 

documente justificative. 

P4 

Principiul selecției 

proiectelor care 

integrează aspecte 

legate de mediu şi 

climă 

CS4. Proiecte care 

au în componenţă 

aspecte legate de 

mediu și climă 

10p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate/ alte 

documente justificative 

P5 

Principiul selecției 

proiectelor care 

promovează inovare 

sau transfer de noi 

procese sau 

tehnologii 

CS5. Proiecte care 

promovează 

inovare sau 

transfer de noi 

procese sau 

tehnologii 

20p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate/ alte 
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documente justificative 

P6 

Se punctează 

suplimentar 

proiectele al căror 

beneficiar are sub 40 

de ani 

CS6. Proiecte ale 

căror beneficiari au 

sub 40 de ani 

20p 

Punctajul se va acorda 

investiţiilor realizate de 

tinerii fermieri, cu 

vârsta până la 40 de ani, 

inclusiv la data 

depunerii Cererii de 

finanțare. 

P7 

Se vor prioritiza 

proiectele care 

prevăd 

aprovizionarea 

structurilor turistice 

din teritoriul GAL 

CS7. Proiectele 

care prevăd 

aprovizionarea 

structurilor 

turistice din 

teritoriul GAL 

 

Minim 1 contract 

de furnizare semnat 

la data depunerii 

Cererii de Finațare 

 

Angajament că va 

încheia minim 1 

contract de 

furnizare până la 

depunerea 

ultimului dosar de 

plata 

Maxim 

15 p 

 

 

 

 

 

 

15p 

 

 

 

10 p 

 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate/ alte 

documente justificative 
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P8 

Se punctează 

suplimentar 

solicitanții care au 

beneficiat de 

instruire/informare în 

cadrul M4/1A 

CS8. Proiecte 

depuse de 

solicitanți care au 

beneficiat de 

instruire/formare în 

cadrul măsurii 

M4/1A 

5p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate /alte 

documente justificative 

P9 

Se punctează 

suplimentar 

solicitanții care au 

format o structură 

asociativă în cadrul 

M5/3A 

CS9. Proiecte 

depuse de 

solicitanți care au 

format o structură 

asociativă  în 

cadrul măsurii 

M5/3A 

5p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate /alte 

documente justificative 

 TOTAL  100 P  

 

 IMPORTANT! Nu este permisă finanțarea a două sau mai multe proiecte care se 

suprapun parțial sau total pe spațiul teritorial propus a se desfășura investițiile, chiar dacă 

ele sunt depuse de beneficiari diferiți. Astfel, în cazul în care există mai multe proiecte care 

vizează același teritoriu (parțial sau total), va intra în procedura de selecție numai proiectul 

care a obținut punctajul cel mai mare pe baza criteriilor de selecție prezentate anterior.  

Criteriile de selectie vor fi punctate pe baza documentelor si informatiilor furnizate in 

dosarul cererii de finantare. Eventualele clarificari depuse in etapa de evaluare nu vor 

fi luate in considerare pentru stabilirea punctajelor la criteriile de selectie. 

 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie. Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face după cum urmează: 

1. Numărul de locuri de muncă create 
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2. Valoarea ajutorului public nerambursabil – proiectele vor fi selectate în ordine 

crescătoare în funcție de valoarea ajutorului public nerambursabil. De ex: Dacă se 

depun 2 proiecte cu același punctaj și același nr. de locuri de muncă create, va intra 

la finanțare proiectul cu valoarea cea mai mică. 

ATENȚIE! Departajarea proiectelor cu același punctaj, în baza criteriilor enunțate mai sus, 

se va face numai dacă acestea sunt prezentate şi demonstrate în Cererea de Finanțare 

Pentru această măsură pragul minim este de 5 puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de Selecție); 

Raportul Final de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai 

Comitetului de Selecție și publicat pe pagina proprie de web și afișat la sediul GAL în maxim 

90 de zile de la închiderea sesiunii de depunere. 

11. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Sediu GAL: str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj 

Email: lidercluj@yahoo.com    

Web: www.gallidercluj.ro    

Telefon: 0765017530 

 

12. Alte informații pe care GAL le consideră relevante  

Solicitanții se obligă să atașeze la Dosarul Cererii de Finanțare Declarația pe propria 

răspundere privind monitorizarea proiectului ( Anexa 12 la Ghidul Solicitantului) semnată și 

ștampilată. 
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