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Asociația “Grupul de Acțiune Locala Podu Înalt Vaslui”

Data publicării: 21.12.2020 /

Asociația „Grupul de Acțiune Locala Podu înalt Vaslui’' anunța lansarea celei de a doua
sesiuni de primire pentru anul 2020 a cererilor de proiecte pentru Măsură 3/3A - 
„Sprijinirea formelor asociative” - care se va derula in perioada: 21.12.2020 - 
20.01.2021.

Data limita de depunere a proiectelor: 20.01.2021, ora 12.

Depunerea proiectelor pentru măsură enunlata mai sus se va face la sediul Asociației 
„Grupul de Acțiune Locala Podu înalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta 
primăriei), cod postal 737170, județul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 
09:00 - 12:00, de luni pana vineri.
Fondurile disponibile pentru Măsură M3 /3A sunt de 40.000 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui 
proiect din cadrul Măsurii M3/3A este de 40.000 euro.
Valoarea maxima eligibila (suma nerambursabila) nu poate depăși 40.000 de 
euro/proiecl.
Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobata de către DGDR AM 
PNDR pentru măsură in cauza, prin aprobarea SDL.

Modelul Cererii de Finanțare pe care trebuie sa-l folosească solicitantii (versiune 
editabila). este publicat pe site-ul www.Balpoduinalt.ro.
Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odata cu depunerea 
proiectului in conformitate cu cerințele fisei măsurii din SDI si ale Ghidului 
solicitantului sunt următoarele:

/. Planul de marketing/Studiu
2. Acordul de cooperare al parteneriatului
3. Documente solicitate pentru terenul agricol/document pentru efectivul de 

animale detinut in proprietate.
4. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile si/sau terenurile) pe care 

sunt/vor fi realizate investițiile.
5. a. Document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrările de cadastru, 

pentru proiectele care vizeaza investiții in lucrări privind construcțiile noi sau 
modernizări ale acestora.

http://www.Balpoduinalt.ro


5.b. Acordul creditorului prinvind executia investitiei si graficul de rambursare a 

creditorului. Documentul se va depune in situatia in care imobilul pe care se executa 

investitia nu este liber de sarcini (angajat pentru credit). 

6. Certificat de Urbanism sau Autorizatie de Constructie pentru proiectele care 

prevad constructii (noi, extinderi sau modernizari). Certificatul de urbanism nu 

trebuie insotit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare. 

7. Autorizatie sanitara/Notificare de constatare a conformitatii cu legislatia 

sanitara emise cu cel mult un an inaintea depunerii Cererii de finantare, pentru 

unitatile care se  autorizeaza/avizeaza conform legislatiei in vigoare si pentru 

unitatile care se modernizeaza, dupa caz. 

8. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform 

legislatiei in vigoare. 

9. STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu 

modificările și completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza 

Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioaresi grupuri de 

producători înființate conform ordonantei 37/2005 privind recunoaşterea şi 

funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru 

comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările ulterioare. 

10. 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 şi modificările ulterioare (pentru 

modernizări) agroalimentare ecologice cu completările şi modificările 

ulterioare (pentru modernizări). 

11. (pentru investiţii noi): 

a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN 

AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT 

DE INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE 

12. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant              

pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calitaţii  

produselor agricole şi alimentare recunoscute sau în curs de recunoaştere la 

nivel  european. 
13. Adresa emisa de GAL privind incadrarea proiectului in obiectivele SDL Podu 

Inalt 2014-2020. 

14. Declaratie pe proprie raspundere privind aspecte referitoare la eligibilitate 

(Anexa 6) 

15. Declaratie de raportare catre GAL (Anexa 7) prin care solicitantul se angajeaza 

sa raporteze catre GAL, toate platile aferente proiectului selectat, ce vor 

fi,efectuate de AFIR. 

16. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 8) 

17. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

 

In vederea punctarii criteriilor de selectie, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele 

documente justificative: 



1. Pentru Criteriul de selecție nr.1 (Numarul de parteneri implicati) - se va verifica 

Acordul de parteneriat si Planul de marketing/studiu. 

2. Pentru Criteriul de selectie nr. 2 (Amploarea cooperarii in teritoriul GAL), se va 

verifica daca actiunile proiectului au loc in mai mult de o comuna din teritoriul GAL 

Podu Inalt prin descrierea din Planul de marketing/studiu. 

3. Pentru Criteriul de selectie nr. 3 (Numarul de locuri de munca create), se acorda 

punctaj in functie de numarul de locuri de munca create.. 

4. In cazul Criteriului de selectie nr. 4 (Complementaritate cu M1/1A si/sau cu M2/2A) 

- Liderul de proiect/partenerii sunt membri in grupul tinta al Masurii 1/1A si/sau al 

Masurii 2/2A din SDL. 

 

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: 

 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a 

parteneriatului pentru accesarea sprijinului FEADR şi dupa caz, a documentelor de 

înfiinţare a membrilor, actelor de identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor 

restante fiscale şi sociale a liderului de parteneriat, a însuşirii obligațiilor și 

angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR, în 

bazele de date AFIR şi ale ONRC. 

 

EG2 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă 

de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea. 

Durata Acordului este corespunzătoare duratei prevăzute în Contractul de finanțare 

pentru derularea proiectului, iar prelungirea acestuia conduce automat la extinderea 

duratei acordului. 

EG3 Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va 

depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de 

aprovizionare; 

În cadrul studiului/planului de marketing, solicitantul va prezenta modul in care, în cadrul 

proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare și dacă este 

cazul, se vor descrie și activitățile de promovare ale lanțului scurt. 

 

EG4 Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezenta un concept de 

marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a 

activitatilor de promovare propuse. 

In cadrul studiului/planului de marketing, solicitantul va prezenta modul in care, prin 

intermediul proiectului, va promova si comercializa produsele proprii pe piata locala. 

 

EG5 Proiectul ce cooperare propus va fi nou si nu va fi in curs de desfasurare sau 

finalizat. 

Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere 

(F) si se verifica in baza de date AFIR daca exista in derulare sau finalizat un proiect 

identic (conform definiției din capitolul Dicționar). Se analizeaza componenta 

parteneriatelor cu proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeasi componență proiectul 

nu este eligibil. 



 

EG6 Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte 

de aprovizionare si pietele locale stabilite in conformitate cu prevederile din 

articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 si descrise in sectiunea Informatii 

specifice operatiunii din fisa masurii. 

Daca proiectul se refera la piete locale bazate exclusiv pe lanturi scurte se vor lua in 

considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanturilor scurte (nu se analizeaza distanta 

dintre punctul de origine al produsului si locul comercializarii ci doar numarul de 

intermediari). 

Daca piata locala nu este bazata doar pe lanturi scurte atunci se vor lua in considerare 

caracteristicile obligatorii ale pietelor locale (distanta geografica dintre punctul de origine 

al produsului si locul comercializarii). 

 

EG7 Partenerii care sunt fermieri își desfasoară activitățile agricole într-una din 

unitățile administrativ – teritoriale din Anexa STP (subprogramul tematic pomicol) 

aferentă Cadrului Național de Implementare STP și activează în sectorul pomicol 

(exceptând culturile în sere și solarii); 

Se va avea în vedere UAT în care este înregistrată exploatația. Condițiile de aplicare a 

anexei STP sunt cele descrise în cadrul Anexei 8. 

 

EG8 Partenerii care sunt GP /Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-

una din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa aferentă Cadrului Național 

de Implementare a STP și activează în sectorul pomicol (exceptând culturile în sere 

și solarii). 

Se va avea în vedere sediul social al formei asociative. 

 

EG9 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata. 

Se vor verifica: declarația pe propria răspundere, Buletinul procedurilor de insolvență, 

alte documente specifice, dupa caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

 

EG10 Investitiile prevazute in planul de afaceri trebuie sa fie in corelare cu 

Strategia de Dezvoltare Locala aprobata. 

Adresa emisa de GAL Podu Înalt cu privire la încadrare. 

 

EG11 Investiția trebuie să se încadreze în cel putin unul din tipurile de actiuni 

prevăzute prin măsură: 

• costurile aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză și de studii de 

fezabilitate, precum și costurile aferente elaborării unui plan de afaceri; 

• costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea retelei; 

• costurile de funcționare a cooperării; 

• costurile directe aferente unor proiecte specifice legate de punerea în aplicare a 

unui plan de afaceri; 

• costuri aferente activităților de promovare; 

 

EG12 Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul 

economic al acesteia. 



Se va verifica in planul de marketing/studiu,  inclusiv capitolul privind analiza cost – 

beneficiu. 

 

EG13 Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o 

perioada de minimum 5 ani de la data ultimei plati. 

Se va verifica declaratia pe propria raspundere. 

 

 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL: 

Comitetul de selecție al GAL trebuie să verifice daca proiectul ce urmează a primi 

finanțare răspunde obiectivelor 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. 

Toţi membrii Comitetului de Selecţie sunt obligaţi să semneze pe propria răspundere o 

Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați. Dacă unul 

dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de 

selecție, sau unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu acesta, 

persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 

comitetului respectiv.  

Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare, 

verifică punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de 

modul de departajare și aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a 

sesiunii, în cadrul Raportului de Selecție (intermediar/final/suplimentar). Pentru validarea 

ședințelor de selecție, trebuie să fie prezenți minim 50%+1 din cei 7 membri ai 

Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă. 

 
Criteriile de selectie cu punctajele aferente: 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos 

menţionate, iar sistemul de punctare este următorul: 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de selectie Punctaj 

1 

 

Numarul de parteneri implicati; 

 

Maxim 20 

1.1 Minim 5 parteneri 20 

1.2 Minim 3 parteneri 15 

1.3 Minim 2 parteneri 10 

2 

 

Amploarea cooperării în teritoriul GAL; 

 

Maxim 35 



 
Actiunile proiectului au loc in mai mult de o comuna din 
teritoriul GAL Podu Inalt 

 

2.1 Minim 2 comune  15 

2.2 Minim 3 comune 20 

2.3 Minim 4 comune 35 

3 Numarul de locuri de munca create Maxim 15 

3.1 Numarul de locuri de munca create – trei locuri de munca 15 

3.2 Numarul de locuri de munca create – doua locuri de munca 10 

3.3 Numarul de locuri de munca create – un loc de munca 5 

4 Complementaritate cu M1/1A si/sau cu M2/2A 30 

4.1 
Liderul de proiect/partenerii sunt membri in grupul tinta al 
Masurii 1/1A si/sau al Masurii 2/2A din SDL. 

30 

 

Punctajul aferent fiecarui criteriu de selectie a fost stabilit cu aprobarea Consiliului 

Director. 

 

Pentru această măsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate primi finanţare. 

 

Metodologia de verificare a criteriilor de selectie: 

1. Documete de verificat pentru CS1:  

Acordul de Cooperare 

Studiul/Planul de marketing 

Cererea de Finantare 

Alte documente anexate 

2. Documente de verificat pentru CS2 

Acordul de Cooperare 

Studiul/Planul de marketing 

Cererea de Finantare 

Alte documente anexate 

3. Documente de verificat pentru CS3 

Acordul de Cooperare 

Studiul/Planul de marketing 

Cererea de Finantare 

Alte documente anexate 

4. Documente de verificat pentru CS4 

Acordul de Cooperare 



Studiul/Planul de marketing 

Cererea de Finantare 

Alte documente anexate 

 

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se va face in functie 

de numarul persoanelor deservite, calculat in cadrul criteriului de selectie numarul 

2. Astfel, va fi finantat proiectul care deserveste un numar mai mare de locuitori. 

Proiectele care au mai putin de 20 puncte vor fi declarate neconforme 

 

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie. 

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul minim 

corespunzator sesiunii respective se va întocmi un raport de selecție. 

Rapoartele de selectie(intermediar/final/suplimentar) se publică pe site-ul GAL iar 

solicitanții sunt contactati telefonic in ziua lucratoare urmatoare si invitati la sucursala 

GAL Podu Inalt pentru a li se aduce la cunostiinta, Notificarea Cererilor de finantare 

eligibile si selectate/eligibile si neselectate/neeligibile a proiectului. În cazul în care un 

proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de 

eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea 

proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va menționa 

faptul că proiectul a fost declarat eligibil si selectat/neselectat. 

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurii enuntata mai sus din cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, 

Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni,Lipovat, Muntenii de 

Jos, Rosiesti, Șuletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL 

SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent Masurii 3/3A, care este publicat pe site-ul 

www.galpoduinalt.ro. 

Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii 

lansate de GAL. Vă aşteptăm la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt 

Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170,  judetul 

Vaslui, telefon 0235 472 200. 

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 in intervalul orar 9 - 

12, de luni pana vineri. 

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla 

cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe 

teritoriul Podu Inalt. 

 

 

 

 


