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În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri (4.1 și 4.1a) se vor prezenta documentele așa 

cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de 

către fermierul/fermierii membrii ai acordului de 

cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/SAU TERENURILE) PE CARE SUN 

T/VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul 

Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către 

fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce vor 

beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE 

LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru investiţiile care vizează investiţii în lucrări privind construcţiile 

noi sau modernizări ale acestora. 

 

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat 

pentru un credit), se va depune  acordul  creditorului privind executia investitiei  şi graficul de 

rambursare a creditului. 

 

6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd 

construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele 

mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.  

7. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL SEMNARII CONTRACTULUI:  

 

7.1 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în 

care se derulează operațiunile cu AFIR);  

 

8. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL SEMNARII CONTRACTULUI: 
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8.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ale liderului de proiect şi 

sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au 

sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.  

 

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii 

fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate. 

 

Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 

rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea 

cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului 

de atestare fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A.  

 

8.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL LIDERULUI DE PROIECT. Extrasul 

cazierului judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 

privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

9. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL INCHEIERII CONTRACTULUI:  

 

 
9.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 

colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz.  

 

9.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare 

dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz.  

 

Atenție! Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de 

finanţare. Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, 

secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.  
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10.  AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise 

cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se se 

autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, 

după caz.  

10.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune.- 

se va depune la momentul încheierii contractului. Atenție! Data de emitere a Notelor de 

constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, daca proiectul 

impune. 

 

11.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI conform 

legislaţiei în vigoare, obligatoriu.  

11.2 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 

recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea 

produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare, daca proiectul impune. 

11.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare. În acest caz, dacă în 

timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va 

solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină, 

daca proiectul impune. 

 

12.1 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).  

12.2 (pentru investitii noi): a) FISA DE INREGISTRARE CA PROCESATOR SI PRODUCATOR IN 

AGRICULTURA ECOLOGICA  

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECTIE SI CERTIFICARE , 

daca proiectul impune. 
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13. 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, daca proiectul impune. 

14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIŢIONAL 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), daca proiectul 

impune. 

15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI - 

Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare 

obţinute conform reţetelor consacrate româneşti. (pentru modernizări în vederea obţinerii unui produs 

existent - la depunere, pentru investiţii în vederea obţinerii unui produs nou - la ultima plată), daca 

proiectul impune. 

14. DOCUMENT DIN CARE SA REIASA INREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A MENTIUNII 

PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTA.  

SAU  

COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DREPTULUI DE UTILIZARE A 

MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE „PRODUS MONTAN”- PENTRU PRODUSELE ÎN CURS DE 

RECUNOAȘTERE ȘI ANGAJAMENTUL CĂ SE VA OBȚINE ACEASTĂ MENȚIUNE DE CALITATE PÂNĂ LA 

ULTIMA PLATĂ, daca proiectul impune.  

15. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT (Obligatoriu, daca proiectul impune, Document 

solicitat la Contractare) 

 

16. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)  

Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de 

selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, 

deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) sau documentele relevante 

anexate de către solicitant: Oferte, Documente înființare membrii, Documente de identitate - copii, 

Contract de muncă/extras REVISAL, Angajament de realizare lucrări/construcții, Hotararea Consiliului 

Local, etc. 

17. DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 
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18. Declaratie de monitorizare a proiectului 
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B. Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul in vederea 

punctarii criteriilor de selectie : 

Documentele necesare depuse de solicitanti in vederea justificarii punctajului obtinut aferent 

criteriului de selectie numarul 1 sunt planul de marketing / studiul de fezabilitate si va avea in vedere in 

cazul criteriului de selectie numarul 1 proiectele depuse de solicitanți care participă/sunt incluși într-o 

schemă de calitate sau care își asumă instituirea unei scheme de calitate proprii până la finalul 

implementării proiectului. 

In cazul criteriului de selectie numarul 2, vor primi punctaj proiectele care propun  

implementarea/ pilotarea unei soluții inovative în activitatea Solicitantului, conform definiției utilizate în 

PNDR 2014-2020 si care demonstreaza acest lucru in planul de marketing / studiul de fezabilitate. 

Documentele necesare depuse de solicitanti in vederea justificarii punctajului obtinut aferent 

criteriului de selectie numarul 3 sunt planul de marketing / studiul de fezabilitate si va avea in vedere in 

cazul principiului de selectie numarul 3, vor fi punctate proiectele care vizează crearea/ vinderea unor 

produse destinate consumatorului final.  

Pentru a fi indeplinit criteriul de selectie numarul 4, se va puncta faptul ca sunt proiecte depuse 

de solicitanți care fac dovada desfacerii produselor prin metode inovative (de ex. e-commerce). Crearea 

de noi locuri de munca va fi punctat conform criteriului de selectie numarul 6 si va fi clar evidentiat in 

planul de marketing / studiul de fezabilitate. 

In ceea ce priveste criteriul de selectie numarul 5, in cazul proiectelor a caror produse sunt 

certificate eco, se solicita in cazul modernizarilor, certificat de conformitate a produselor agroalimentare 

ecologice, iar pentru investitii noi se cere (a) fisa de inregistrare ca procesator si producator in 

agricultura ecologica si (b) contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare. 

 

În cazul proiectelor care vor obține același punctaj, se vor aplica următoarele criterii de 

departajare: 

- Procentul locuitorilor deserviți din cadrul UAT-ului/ADI-ului solicitant; 
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- Ordinea cronologică a depunerii proiectelor. 

ATENȚIE ! Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punc tajului 

de selecție în cadrul alocării disponibile. 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora; 

Cerințele de conformitate și eligibilitate sunt descrise în Fișa de evaluare generală care este 

Anexa  la acest apel de selecție, precum și în metodologia de verificare. 

Conformitatea face referire la existența și corectitudinea documentelor justificative așa cum 

sunt ele prezentate la punctul 6 a acestui apel de selecție precum și în ghidul solicitantului atașat 

acestui apel de selecție. 

În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte de urmatoarele tipuri: 

- Investitii 

- servicii 

 

 În cadrul acestei măsuri sunt eligibile acțiunile următoarele: 

- Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea de centre de colectare, procesare, 

prelucrare, ambalare a produselor identificate ca fiind cu potențial mediu/ ridicat 

(conform Analizei Diagnostic/ SWOT: afin, alun, castan, măr, floră spontană – ciuperci, 

fructe de pădure, plante medicinale, creșterea de bovine, ovine, suine, păsări) sau în 

domeniile identificate ca având lipsuri în teritoriu (conform Analizei Diagnostic/SWOT: 

colectare/industrializare lapte, abatorizare bovine, ovine, porcine, prelucrare carne), 

precum și acțiuni care au în vedere modernizarea și sau extinderea exploatației și sau a 

fermei; 

- Cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea 

stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora; 

- Activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a piețelor locale; 
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- Cooperare orizontală și verticală între actorii din cadrul lanțurilor de aprovizionare în 

ceea ce privește furnizarea durabilă de biomasă, care să fie utilizată în scopul producerii 

de alimente și de energie și în cadrul proceselor industriale;  

- Elaborarea de planuri de gestionare a pădurilor sau a unor instrumente echivalente; 

- Realizarea de produse/tehnologii/servicii inovatoare pentru teritoriu. Sunt considerate 

actiuni eligibile, actiunile prevazute in planul de marketing/studiu, necesare pentru 

atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii: 

 Studii/planuri 

 Costurile de functionare a cooperarii 

 Costurile directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului 

 Costuri de promovare  

 Documentatii in vederea acreditarii de produse traditionale, ecologice, 

montane, IGP, DOP, IG, DOC 

- Costuri de funcționare în procent de maxim 20%. 
- Cheltuieli de închiriere spațiu de comercializare; 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii:  

a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;  

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, 

acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din 

cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;  

c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi 

de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de 

intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;  
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d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale 

operaţiunii;  

e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei 

lucrărilor de construcţii-montaj.  

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în 

maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în 

limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la 

construcţii-montaj. 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu 

îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor 

(încadrarea în preţurile stabilite în Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazul în care nu se 

identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziţie realizată: o 

ofertă pentru preţuri sub 15.000 euro şi două oferte pentru preţuri peste 15.000 euro); 

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR; 

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi 

sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 

Eligibilitatea face referire la urmatoarele conditii care sunt detaliate in ghidul 

solicitantului atasat acestui apel de selectie: 

- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită de HG 226/2015. 

- În cadrul proiectelor de servicii si investitii, beneficiarii nu trebuie în mod obligatoriu să 

aibă sediul pe teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud, în schimb este obligatoriu să deschidă 

punct de lucru în teritoriu iar  activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în  

teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud. 
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- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani, de la ultima plată. 

- Solicitantul respectă prevederile ajutorului de minimis. 

- Pentru corelarea măsurii cu prioritățile GAL, sunt eligibile proiectele care au ca obiect de 

activitate următoarele produse: Lapte și produse lactate; Miere naturală; Carne și 

organe comestibile; Produse de origine animală, altele decât carnea și organele 

comestibile (lână, piei); Următoarele fructe comestibile - mere, prune, fructele 

arbuștilor fructiferi, inclusiv fructe provenite din flora spontană. 

- Solicitantul trebuie sa prezinte un Acord de Cooperare  in care se specifica rolul fiecarui 

partener in proiect si care are o durata cel putin egala cu perioada pentru care se acorda 

finantarea. 

- Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare.  

- 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. 

-  Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat. 

- Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii 

din fișa măsurii. 

- Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile 

administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare  

STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii). 

- 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 cultura de căpșuni în 

sere și solarii). 
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Expertul Gestionare Proiecte (EGP) și Expertul Tehnic (ET) vor verifica conformitatea și 

eligibilitatea, vor completa fișele pentru conformitate și eligibilitate și, dacă e necesar, vor 

realiza și verificarea pe teren, utilizând formularul de verificare pe teren aferent.  

Toate verificările efectuate de către angajații GAL Lider Bistrița-Năsăud vor respecta principiul 

de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați – un angajat care completează (EGP) și 

un angajat care verifică (ET). Toate fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL, chiar 

dacă pentru efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern. 

Experții pot solicita beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condițiilor de 

conformitate, eligibilitate și selecție dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de 

natură să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise de GAL 

Lider Bistrița-Năsăud vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare. Fișele de verificare 

trebuie să fie datate și să prezinte numele și semnătura celor doi experți din cadrul GAL, 

implicați în procesul de evaluare a proiectelor (EGP și ET). 

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

stabilite în Ghidul Solicitantului.  

6. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Lider Bistrita-

Nasaud 

Procedura de selecție detaliată se găsește descrisă pe www.galbn.ro.  

Selecția proiectelor se efectuează de către Comitetul de Selecție. Criteriile de selecție sunt cele 

detaliate în Ghidul Solicitantului și enunțate în prealabil în cadrul SDL.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat 

de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane 

mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), 

specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea 

publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 

25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care 

supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ 

http://www.galbn.ro/
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reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au 

respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care 

trebuiau asigurate de către GAL.  

Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL 

sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. 

Comitetul de Selecție este format din 7 membri, 3 din sectorul public și 4 parteneri privați/ ai 

societății civile, stabilit de către Consiliul Director. Pentru fiecare membru al Comitetului de Selecție se 

va stabili un membru supleant. La selecția proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum”: pentru 

validarea voturilor este necesară prezența a cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care 

peste 50% să fie din mediul privat/ societatea civilă. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, 

membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a 

respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare referitoare la evitarea 

conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor 

conflicte de interese conform legislației naționale”. 

7. 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. 

Punctajul minim pentru măsura M6.2 este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care nici 

un proiect nu poate intra la finanțare. 

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

Nr. 

crt. 
PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECȚIE Punctaj 

1 
Proiecte depuse de Solicitanți care participă/sunt incluși într-o schemă de 

calitate sau care își asumă instituirea unei scheme de calitate proprii până 

10 puncte 



 

13 | P a g e  

 
 

la finalul implementării proiectului; 

2 Proiecte care propun o implementarea/ pilotarea unei soluții inovative în 

activitatea Solicitantului, conform definiției utilizate în PNDR 2014-

2020 

20 puncte 

3 Proiecte care vizează crearea/ vinderea unor produse destinate 

consumatorului final 

20 puncte 

4 Proiecte depuse de solicitanți care fac dovada desfacerii produselor prin 

metode inovative (de ex. e-commerce) 

20 puncte 

5 Proiecte a căror produse sunt certificate eco 10 puncte 

6 Proiecte care propun angajarea de noi persoane  Max 10 puncte 

5.1 Va fi creat un loc de munca 5 puncte 

5.2 Vor fi create doua sau mai multe locuri de munca 5  puncte 

7 Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri 

implicați. Parteneriatul are: 

      Max 10 puncte 

Mai mult de 7 membri 10 puncte 

Intre 5 – 7 membri 8  puncte 

TOTAL 100 PUNCTE 

 

Punctajul minim al unui proiect este de 10 puncte. 

În cazul proiectelor care vor obține același punctaj, se vor aplica următoarele criterii de 

departajare: 

- Procentul locuitorilor deserviți din cadrul UAT-ului/ADI-ului/GAL-ului solicitant; 

- Ordinea cronologică a depunerii proiectelor. 
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ATENȚIE ! Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în 

cadrul alocării disponibile. 

 

 Solicitanții și personalul GAL Lider Bistrița Năsăud vor utiliza Ghidul Solicitantului și 

versiunea Manualului de Procedură aferente măsurii M6.2, ambele documente disponibile pe 

pagina web a GAL (www.galbn.ro).  

8. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție); 

După evaluarea realizată rezultatele procesului de selecție se vor publica pe pagina GAL 

www.galbn.ro cel târziu în prima zi lucrătoare de la semnarea și aprobarea raportului de selecție 

de toate părțile. Notificarea beneficiarilor se va face în aceleași condiții. 

 

9. . Datele de contact ale GAL: 

Asociația GAL Lider Bistrita Nasaud 

Localitatea Ilva Mică, nr. 825, județul Bistrița-Năsăud, 

Tel: 0727.301.144 

e-mail: contact@galbn.ro  

site: www.galbn.ro 

 

11. Alte informatii relevante 

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la 

care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă. 

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 

LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru 

activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării 

ultimei plăti. 

Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce 

privește publicarea pe site-ul A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adresă, titlu si valoare proiect). 

!!! TERMENUL MAXIM DE FINALIZARE A PROIECTELOR ESTE 31.12.2023  

mailto:contact@galbn.ro
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!!! TERMENUL DE DEPUNERE A ULTIMEI CERERI DE PLATĂ  ESTE 30.09.2023.  
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