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Data lansarii apelului deselec(ie : 16.11.2021 Ji
APEL DE SELECJIE NR. 2/2021 

VERSIUNEA DETALIATA
PENTRIJ MASURA M3/3A“Crearea de noi unitafi de colectare $i procesare a produselor 

agricole locale, extinderea/inodernizarea celor existente, proniovarea lanfurilor al im ent a re 
integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare $i comercializare“

Masura lansata :
Asocia|ia Grupnl De Acfiune Locala Valea Trotu$ului Bacau anunja lansarea Apelului de selectie 
de proiecte nr. 2/2021 pentru Masura M3/3A“Crearea de noi unitati de colectare ?i procesare a 
produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanturilor alimentare 
integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare §i comerci al izare“

Data limita de depunere a proiectelor

Proiectele se vor depune pana la data limita de 14.01.2022, ora 16

Locul $i intervalul orar in care se pot depune proiectele

Proicctclc sc vor depune pana la data limita 14.01.2022 la scdiul Asociafiei GAL Valea Trotufului Bacau, 

situat in sal Targu Trotu§. coniuna Targu Trotu§. nr I bis. str Pricipala. judetul Bacau, zilnic. de luni pana 

vineri in intervalul orar 9.00 16.00.

Fondul disponibil alocat in sesiune :

Fondul disponibil alocat in sesiune este de 40.342 euro iar suma maxima nerambursabila /project este 
de 40.342 euro

Fondul disponibil pe masura §i suma maxima nerambursabila/proiect au fost aprobate de catre 
Consiliul Director al Asocia{iei GAL VALEA TROTUSULUI BACAU , conform Deciziei Consiliului 
Director nr 15/27.10 2021

Proieclfi nonfat cu jondurieuropenenerambursabileprinPrograniiilNufional de DezvoltareRurald (PNDR).Programul Nafional de Dezvoltare Kurald este
implemented de Agenfia pentru F'inanfarea Investifiilor Rurale, dm subordmea Ministerului Agricultural yz Dezvolt&rii Rurale. PNDR este finanfat de
Uniunea European^ $i (ruvemul Romdniei prin Eondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurald.

http://www.gal-valea-trotusului.ro
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Modelul cererii de finantare pe care trebuie sa-l folosească solicitanții  

 

Modelul de Cererea de finanțare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitanții se regăsește publicat în 

format editabil pe site-ul GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU http://www.gal-valea-trotusului.ro/ 

 

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

proiectului 

 

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

(Cererii de finanțare) se regăsesc la cap. 9.3.1 Verificarea existenței documentelor depuse la Cererea 

de Finanțare în Ghidul Solicitantului versiunea 01/2021 pentru Măsura M3/3A“Crearea de noi 

unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, 

promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și 

comercializare“ publicat pe site-ul http://www.gal-valea-trotusului.ro. 

 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora  

 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul sunt menționate la  

CAPITOLUL 5 :  Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului în Ghidul solicitantului 

versiunea 1/2021 pentru Măsura M3/3A“Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor 

agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, 

respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare“, publicat pe site-ul 

http://www.gal-valea-trotusului.ro 

 Pentru transparența procesului de evaluare și selecție a proiectelor, pe pagina de internet a GAL 

VALEA TROTUȘULUI www.gal-valea-trotusului.ro se regăsește formularul E1.2L FISA DE 

VERIFICARE GENERALA A PROIECTULUI pentru măsura 3/3A  întocmită la nivel GAL, care 

conține verificarea criteriilor de eligibilitate și verificarea criteriilor de selecție precum și metodologia 

de verificare aferentă. 

 

Procedura de selecție aplicată de comitetul de selecție al GAL  

 

Procesul de SELECȚIE și procesul de SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR se desfașoară 

potrivit Procedurii de evaluare, selecție și soluționare contestații a proiectelor depuse în cadrul SDL 

– GAL VALEA TROTUȘULII BACĂU  publicate pe site-ul www.gal-valea-trotusului.ro  
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CRITERIILE DE SELECȚIE  

 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii și criterii de selecție : 

Nr. 
crt. 

 

 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 
 

1. Principiul dimensiunii exploatației Max. 10 

1.1 Solicitantul deține exploatație agricolă cu dimensiunea economică 

mai mare de 8.000  SO 

10 

   

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice a exploatației pe care solicitantul o deține la 
momentul depunerii Cererii de finanțare 
În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative agricole, societăţi cooperative agricole și grupuri de 
producători) se vor cumula dimensiunile economice ale membrilor fermieri deserviţi de investiţie. 

2. Principiul sectorului prioritar în funcție de analiza socio 
economică 

Max. 50 

2.1 Activitatea de procesare se adresează Sectorului  zootehnic 50 

2.2 Activitatea de procesare se adresează Sectorului  vegetal 40 

 

3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea 
producției agricole primare cu procesarea și/ sau 
comercializarea 

Max. 20 

3.1 Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat respectiv 
colectare, procesare, depozitare și comercializare;  
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele 
lanțului alimentar.  
Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componente ce 
completează integral lanțul alimentar (deja dețin una sau mai multe 
componente, iar prin proiect își propun realizarea componentelor lipsă).  
Nu se punctează proiectele care își propun doar comercializare, chiar 
daca aceasta este componenta care închide lanțul alimentar.  
În cazul solicitanților care deja dețin toate componentele lanțului 
alimentar, proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru același 
produs (produs existent) nu sunt punctate.  
Pentru procesare carne lanţul alimentar este format din următoarele 
verigi: abatorizare, procesare, depozitare și comercializare)  

20 

3.2 Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează 
sistemul de colectare, procesare și depozitare (fără comercializare)  
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele 
lanțului alimentar menționate.  
Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componentele ce 
completează lanțul alimentar menționat (deja dețin una sau două 

10 
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componente, iar prin proiect își propun componentele/componenta lipsă).  
În cazul solicitanților care deja dețin componentele lanțului alimentar  
menționate, proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru 
același produs (produs existent) nu sunt punctate.  

4. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu 
potențial determinate în baza studiilor de specialitate 

Proiectul vizează amplasarea unității într-o zonă în care este necesară 
o capacitate de prelucrare/depozitare/abatorizare identificată in 
raport cu potențialul existent, după cum urmează****:  

Max. 20 

4.1 Potențial ridicat de absorbție a materiei prime  
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de 
prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mică decât 50% din 
producția de materie primă/produs agricol  

20 p 

4.2 Potențial mediu de absorbție a materiei prime  
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de 
prelucrare/ depozitare/ abatorizare este între 50% - 90% din producția 
de materie primă/produs agricol  

10 p 

4.3 Potențial redus de absorbție a materiei prime  
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de 
prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mare de 90% din 
producția de materie primă/produs agricol  

 

5 p 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face conform Anexei nr.5 

PUNCTAJ TOTAL  

 

100 

 

PUNCTAJ MINIM – pentru această măsură este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care nici un 

proiect nu poate intra la finanțare. 

 

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul 

alocării disponibile pentru selecţia lunară.  

 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora  se face în funcţie de valoarea eligibilă a 

proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescatoare (au prioritate proiectele cu valoare mai mare). 

In cazul proiectelor cu același  punctaj și aceeași valoare eligibila, prioritate au proiectele care propun 

investiții în toate componentele lantului alimentar - colectare, procesare, depozitare și comercializare. 

 Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție au fost stabilite cu aprobarea Consiliului 

Director al Asociației GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU  conform Deciziei Consiliului Director 

nr. 15/27.10.2021 
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Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea raportului de selecție)  

 

Eligibilitatea și verificarea criteriilor de selecție se vor realiza în maxim 90 zile lucratoare de la 

depunerea proiectului. 

 

Verificarea criteriilor de selecție se realizează pentru toate Cererile de finanțare declarate eligibile. 

 

 După completarea Fișei de evaluare generală a proiectului , angajatii din aparatul 

administrativ al GAL vor întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate, eligibile selectate si eligibile fara finantare (in asteptare), valoarea 

acestora și numele solicitanților. Raportul de selectie va fi semnat de catre toti membrii prezenti ai 

Comitetului de selectie și va prezenta semnatura reprezentantilor CDRJ, care supervizeaza procesul de 

selectie. GAL va publica Raportul de selectie pe pagina proprie de web www.gal-valea-trotușului.ro 

secțiunea EVALUARE și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție 

prin Notificari scrise transmise cu confirmare de primire sau predate personal.  

Solicitantii au la dispozitie 5 zile lucratoare de la confirmarea primirii Notificarii, pentru a 

depune contestatii la sediul GAL VALEA TROTUSULUI BACAU cu privire la rezultatul evaluării și 

selectiei.  

În urma soluționării contestațiilor, Comisia de solutionare a contestatiilor va elabora un 

Raport de contestații care va fi semnat de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor și de 

reprezentantul CDRJ. Raportul de contestatii va fi publicat pe pagina proprie web 

În cazul în care dupa parcurgerea perioadei de contestatii nu intervin modificari în ceea ce 

priveste Raportul de Selectie întocmit, GAL Valea Trotușului va emite o Nota asumata și semnata de 

reprezentantul legal GAL (sau o persoana mandatata in acest sens) în care vor fi descrise toate etapele 

procedurii  de evaluare si selectie aplicata și faptul ca, dupa parcurgerea tuturor etapelor, asupra 

Raportului de Selectie nu au intervenit modificari, acesta devenind Raport Final de Selectie la data 

semnarii Notei. In acest caz, termenul de 15 zile lucratoare de depunere a proiectelor la AFIR se 

calculeaza de la data Notei. 

http://www.gal-valea-trotușului.ro/
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 Procesul de SELECȚIE și procesul de SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR se 

desfașoară potrivit ”Procedurii de evaluare, selecție  și  soluționare  contestații a proiectelor depuse 

în cadrul SDL – GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU” publicate pe site-ul www.gal-valea-

trotusului.ro  

 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;  

 

Pentru mai multe informatii ne puteți contacta  la sediul Asociației GAL Valea Trotușului 

Bacău, situat în sat Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș, nr. 1bis, str. Principală, județul Bacău, zilnic, 

de luni până vineri, în intervalul orar 09
00

 - 16
00

, telefon: 0790 599 646 sau pe email: 

galvaleatrotusuluibacau@gmail.com 

 

Alte informații pe care GAL le considera relevante 

 

Atenție !  

Conform prevederilor Ghidului GAL pentru implementarea SDL, versiunea 11 : ”termenul de 

finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este 31.12.2025”. 

 

Termenul de depunere a ultimei cereri de plată este 30.09.2025.  

 

Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data 

de 31.12.2023 

 

Odată cu depunerea proiectului (Cererii de finanțare) prin semnarea declarației pe propria răspundere 

(model GAL) beneficiarul se angajează ca : 

- va informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului pentru toate 

Cererile de plată aferente proiectului, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la 

confirmarea plății, în termen de 5 zile lucrătoare; 

- va furniza către GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU orice document sau informație în 

măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți 

proiectului. 

 

Prezentul apel de selecție cu toate anexele aferente a fost întocmit în baza următoarelor materiale : 

 Ghidul de implementare  SM 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală”versiunea 05 și Manualul de procedură pentru 

implementarea Sm 19.2 versiunea 08 cu toate anexele aferente; 

 Versiunea Cererii de finanțare 4.1 pentru GAL; 

mailto:galvaleatrotusuluibacau@
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 Ghidul GAL pentru implementarea SDL versiunea 11; 

 E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI (art. 17 alin. (1) lit. b)  

din Reg. (UE) nr. 1305/2013) din Manualul de procedură pentru implementarea Sm 19.2 

versiunea 08 

 


