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ANUNȚ PRELUNGIRE apel de selecție Măsura M1/3A – „Proiecte de investiții 

pentru creșterea valorii adăugate a produselor locale” 
 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 1/3A-1/2017 – 11.09.2017 
Data publicării: 11.09.2017 
 
 
1.GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ BUCOVINA DE MUNTE anunţă PRELUNGIREA în 
perioada 11 septembrie 2017 – 10 noiembrie 2017 a sesiunii numărul 1 de cereri de 
proiecte pentru Măsura 1/3A - „Proiecte de investiții pentru creșterea valorii adăugate 
a produselor locale”. 
 
2.DATA LIMITĂ DE DEPUNERE pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei 
măsuri este: 10 NOIEMBRIE 2017, ORA 16:00. 
 
3.Depunerea proiectelor pentru Măsura 1/3A se va face la sediul GAL Bucovina de Munte 
din comuna Pojorîta, sat Pojorîta, str. Putna, nr.551, în intervalul orar 09:00 – 16:00, de luni 
până vineri. 
 
4.Fondurile nerambursabile disponibile pentru măsura Măsura 1/3A – „Proiecte de 
investiții pentru creșterea valorii adăugate a produselor locale” sunt de 128.248 Euro. 
 
5.Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din 
cadrul Măsurii 1/3A este de 64.124  Euro. 
 
6.Valoarea minimă eligibilă a unui proiect pe această măsură trebuie să fie în sumă de 
5.000 Euro. 
 
7. Sprijinul public (comunitar și național) acordat  pentru proiectele din cadrul măsurii 
1/3A va fi de: 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de 
producători/cooperative agricole și 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte 
întreprinderi și poate fi majorat cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiţia ca rata 
maximă a sprijinului combinat să nu depăşească 90 %, în cazul: operaţiunilor sprijinite în 
cadrul PEI. 
 
8. Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie sa-l folosească solicitanții (versiune 
editabila), este publicat pe site-ul www.bucovinademunte.ro. 
 
9. Beneficiarul are obligatia de a depune o declaraţie prin care se angajează să raporteze 
către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de către AFIR către 
beneficiar. 
 
10. Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu 
depunerea proiectului in conformitate cu cerintele fisei masurii din SDL si ale Ghidului 
solicitantului sunt urmatoarele:  
 

1. Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriu justificativ, întocmite conform legislaţiei în vigoare; 

2. Situații financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 
20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 
Administraţia Financiară; Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si 
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intreprinderi familiale: Declarație speciala privind veniturile realizate in anul precedent 
depunerii proiectului inregistrata la Administraţia Financiară(formularul 200 insotit de 
Anexele la Formular), în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ; DECLARAȚIE 
CONTABIL/EXPERT CONTABIL / AUDITOR FINANCIAR din care să rezulte îndeplinirea 
condițiilor privind ”schimbarea fundamentală” sau după caz, ”diversificarea 
activității/diversificarea producției unei unități existente”; DECLARAȚIE 
CONTABIL/EXPERT CONTABIL/AUDITOR FINANCIAR însoțită de documente și evidențe 
financiar-contabile prin care să se demonstreze că activitățile desfășurate în sectoarele 
excluse din domeniul de aplicare al Schemei GBER; 

3. Certificat de Urbanism (daca este cazul) valabil la data depunerii Cererii de 
Finanţare; 

4. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile și/sau terenurile) pe care sunt/vor fi 
realizate investițiile: 

 a 1) Actul de proprietate asupra clădirii; 
 a 2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului;  
 a 3) 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; 

5. 5.1. Statutul pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr.1/2005 cu 
modificările şi completările ulterioare şi Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 
566/2004 cu modificările şi completările ulterioare, dacă proiectul impune;  

 5.2. Certificatul de înregistrare fiscală; 

6. 6.1 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii 
prime şi produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform 
prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (pentru inteprinderile 
existente care le deţin deja); 

6.2 Pentru investiţii în vederea obţinerii unui produs nou: 
a) Fişa de înregistrare ca procesator şi producător în agricultura ecologică; 
b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspecţie şi certificare. 
7. Documentul 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, dacă proiectul 
impune; 

8. Atestatul de produs tradițional emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 
2013 privind atestarea produselor tradiţionale, dacă proiectul impune; 

9. 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, dacă poiectul impune; 

10. Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria ”întreprindere in dificultate”, 
semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea; 

11. 11.1. Precontracte/contracte încheiate direct cu comercianţii cu amănuntul, 
deţinătorii de unităţi turistice, restaurante etc; 

      11.2. Precontracte/contracte încheiate direct cu furnizorii de materie primă 
agricolă de bază pentru justificarea colectării ca etapă a lanțului alimentar integrat, dacă 
este cazul; 

12. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la CUMULUL ajutoarelor de stat, 
dacă este cazul; 

13. Document care să certifice că produsul obținut/se propune a se obtine, se 
încadrează în categoria produselor alimentare pentru utilizări nutriționale speciale (dacă 
este cazul); 

14. Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in IMM/intreprindere mare, 
conform  cu Anexa 1 si, daca este cazul, Anexa 2 din Legea 346/2004 cu modificarile si 
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completarile ulterioare si Situatiile financiare ale societatilor partenere/ legate( daca este 
cazul); 

15. Pentru unitățile existente, dacă este cazul: AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ 
NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislația sanitară emise cu cel mult un an 
înaintea depunerii Cererii de finanţare pentru unitățile existente care vizeaza  investitii și 
se autorizează/ avizează conform legislației în vigoare; 

16. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 
solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista 
cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru 
solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând  cu anul 2007 
pentru aceleaşi tipuri de investiţii; 

17. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice 
strategie de dezvoltare națională /regional/județeană /locală aprobată, corespunzătoare 
domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei; 

18. Declarație raportare plăți către GAL; 
19. Adresă/adeverință/extras de la INS/APIA/Registrul agricol, etc. cu specificarea 

faptului că produsul agricol utilizat în cadrul investiției se regăsește în teritoriul GAL 
”Bucovina de Munte”; 

20. Alte documente (se vor speficica după caz). 
 

 
11. In vederea punctarii criteriilor de selectie, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele 
documente justificative:  
Pentru Criteriul de selecție numărul 1 Principiul produsului cu înaltă valoare 
adăugată/prioritar pentru zonă) se va verifica în previziunile economice din cadrul Studiu de 
fezabilitate/Memoriu justificativ; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 2 (Complementaritatea cu alte măsuri) se va verifica 
dacă solicitantul a anexat dovezi ale depunerii unui sau mai multor proiecte pentru măsurile 
M2/3A și/sau M3/3A;  
Pentru Criteriul de selecție numărul 3 (Crearea lanțurilor alimentare) se va verifica dacă 
acesta este prezent și demonstrat în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ, faptul că 
investiția vizează crearea lanțului alimentar integrat (colectare, procesare, depozitare și 
comercializare), respectiv integrează cel puțin o componentă a acesteia; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 4 (Asigurarea sustenabilității proiectului) se va verifica 
în Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ și în Anexa cu privire la indicatorii financiari; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 5 (Principiul depunerii proiectelor ce promovează 
inovarea) se va verifica în Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ; 
Pentru Criteriul de selecție numărul 6 (Investiții în eficientizarea clădirilor cu efecte pozitive 
asupra mediului și climei prin reducerea consumului de energie)  se va verifica în Studiu de 
fezabilitate/Memoriu justificativ  și în Deviz general și cel Financiar; 
Pentru Citeriul de selecție numărul 7 (Numărul de locuri de muncă nou create cu normă 
întreagă sau cu jumătate de normă) se va verifica dacă este demonstrat în Studiu de 
fezabilitate/memoriu justificativ. 
 
 
12. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul:  

1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:  
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 
solicitanți.  

2. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile 
eligibile prevăzute prin măsură. 
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Se va verifica Declaraţia F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de 
ANPM la momentul contractării corelat cu informațiile din Studiul de Fezabilitate, 
documentele emise de instituţiile publice şi prezentate la momentul contractării (APM, DSP, 
DSVSA judeţene), Certificatul de Urbanism, precum şi documentele privind dreptul de 
proprietate şi/sau folosinţă a imobilelor vizate de investiţie. 

3. Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista 
cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de 
produse Anexa I și non-Anexa I precum și la investiții în sectoare de activitate economică 
eligibile precizate la nivel de cod CAEN în Anexa 4 Domeniile de intervenție pentru 
finanțare ajutor de stat în scopul procesării produselor agricole incluse în lista cuprinsă în 
Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse non-
ANEXAI; 

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 atât un produs 
inclus în Anexa I cât și un produs neinclus în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE (non-Anexa 
I), iar toate aceste detalii sunt justificate în Studiul de Fezabilitate şi sunt conforme cu 
prevederile acestei anexe – Anexa I la TFUE, precum și că proiectul propus vizează 
procesarea (prelucrarea) materiei prime care face parte din Anexa I la TFUE, prezentată ca 
Anexa la Ghid, iar produsul rezultat este unul din sectorul de activitate economică eligibil 
propus, respectiv un produs neagricol, adică neinclus în Anexa I, iar toate aceste informații 
sunt prezentate în Studiul de Fezabilitate şi sunt conforme cu prevederile Anexei 4 
Domeniile de intervenție pentru finanțare ajutor de stat. 

4.Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată.  
Se vor verifica: declarația pe propria răspundere, alte documente specifice, după caz, 
fiecărei categorii de solicitanți.  
 5. Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată. Se va verifica declarația pe propria răspundere. 
 6. Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 
județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii cât si cu Strategia de 
Dezvoltare Locala GAL Bucovina de Munte 2014-2020; 
 7. Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Bucovina de Munte; 

8. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 
documentatiei tehnico-economice. Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:  

(1) rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie 
pozitiv /veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în Declaraţia privind veniturile 
realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular);  

(2) indicatorii economico - financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze 
în limitele menţionate. 

9. Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Se va verifica 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).   

10. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 
vigoare. Se va verifica existenţei bifei aferente angajamentului din cadrul Declaraţiei F cu 
privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul contractării şi în 
baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi 
din documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană. 

11. Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul  sănătate 
publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară. Se verifică menţiunile documentelor 
emise de DSP şi DSVSA judeţene, depuse la momentul contractării, dacă este cazul. 
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12. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 
fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. Se verifică, în baza situaţiilor 
financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în 
euro, la curs BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul, 
nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat. 

13. Dovada asigurării capacității și sursei de cofinanțare prin depunerea de 
documente emise de o instituţie financiară în original (extras de cont si/sau contract de 
credit). Se verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei F, a punctului privind 
angajamentul de a asigura cofinanţarea investitiei cu obligativitatea ca, înainte de 
semnarea contractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanţare. 
13. Procedura de selecţie este afişată pe site-ul www.bucovinademunte.ro precum şi la 
sediul 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 Final. Pentru validarea ședințelor de 
selecție, trebuie să fie prezenți minim 50%+1 din cei 9 membri ai Comitetului de selecție, 
din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă.  
 
14. Criteriile de selecție 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. 

Principii de selecție Criterii de selecție Punctaj Observații 

1.  

 
Relevanță 

Principiul produsului cu 
înaltă valoare 

adăugată/prioritar 
pentru zonă 

Din lista produselor 
agricole se vor puncta 

acele proiecte care 
promovează investiții 
care cuprind cel puțin 
unul din următoarele 

produse: 
 Lapte și produse 

lactate; 
 produse din 

carne; 
 produse derivate 

din flora 
spontană 

(ciuperci, plante 
medicinale, 

15 p. 

Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 
lucru este prezent 
și demonstrat în 

previziunile 
economice din 
cadrul Studiului 
de fezabilitate 
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merișoare, etc); 
 produse derivate 

din nuci, mere, 
alune, castane, 

zmeură, trandafir, 
măceș, mure, 

afine; 
 legume/fructe; 

 miere și produse 
apicole; 

 produse 
agroalimentare 

 

2.  

Integrare 
Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 
Se vor puncta 

Solicitanții care au 
aplicat in cadrul 

măsurilor M2/3A și/sau 
M3/3A. 

 

• Beneficiari ai unui 
proiect finanțat prin 

măsura M2/3A 
 

5 p. 

Se vor lua max. 
10 puncte 

 
Se va anexa 

dovada depunerii 
unui proiect, de 

către același 
solicitant, pentru 
una din măsurile 

M2/3A si/sau 
M3/3A. Daca a 
depus cate un 
proiect pentru 

fiecare din cele 2 
masuri, punctajul 

total este 
cumulativ, 

respectiv 10 
puncte. 

• Beneficiari ai unui 
proiect finanțat prin 

măsura M3/3A 
 

5 p. 

3.  

Eficiență 
Crearea lanțiurilor 

alimentare 
 

Investiții în unități de 
procesare care vizează 

crearea lanțului 
alimentar integrat, 

respectiv: colectare, 
procesare, depozitare și 

comercializare 

25 p. 
Se vor lua max. 

25 puncte 
 

Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 
lucru este prezent 
și demonstrat în 

Studiu de 
fezabilitate 

Investiții în unități de 
procesare care vizează 

crearea lanțului 
alimentar integrat, 

respectiv integrează 2 
componente din lanțul 

alimentar 

22 p. 
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Investiții în unități de 
procesare care vizează 

crearea lanțului 
alimentar integrat, 

respectiv interează 1 
componentă din lanțul 

alimentar 

20 p. 

4.  

Sustenabilitate 
Asigurarea 

sustenabilității 
proiectului 

Se va puncta dacă prin 
investiție se va descrie 

cum proiectul generează 
creștere economică la 
nivelul solicitantului, 

astfel: 

 Creșterea 
veniturilor din 

activitatea 
economică în 

procent de minim 
și inclusiv 10%; 

15p. 

Se vor lua max. 
15 puncte 

 
Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 
lucru este prezent 
și demonstrat prin 

Studiu de 
fezabilitate/Anexa 

cu privire la 
indicatorii 
financiari 

 Creșterea 
veniturilor din 

activitatea 
economică în 

procent de minim 
și inclusiv 5% 

10 p. 

5.  

Inovare 
Principiul depunerii 

proiectelor ce 
promovează inovarea 

Se vor puncta proiecte 
de investiții care propun 
realizarea unor investiții 

inovative la nivelul  
teritoriului GAL 

 
10 p. 

Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 
lucru este prezent 
și demonstrat în 

Studiu de 
fezabilitate 

6.  

Mediu și climă 
Investiții în 

eficientizarea clădirilor 
cu efecte pozitive 
asupra mediului și 

climei prin reducerea 
consumului de energie 

Dotarea clădirilor cu 
sisteme care utilizează 
energie regenerabilă, 

utilizarea unor materiale 
naturale și 

biodegradabile 
sau 

Utilizarea câtor mai 
puține resurse materiale 

și acestea să fie 
prietenoase mediului 

 
 

15 p. 

Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 
lucru este prezent 
și demonstrat în 

Studiu de 
fezabilitate/Deviz 

General/Deviz 
Financiar 

7.  

Crearea de locuri de 
muncă 

Numărul de locuri de 
muncă nou create cu 

normă întreagă sau cu 
jumătate de normă 

Minim 2 locuri de muncă 
nou create 

10 p. 

Se vor lua max. 
10 puncte 

 
Punctarea acestui 
criteriu se va face 
numai dacă acest 

1 loc de muncă nou 
creat 

5 p. 
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lucru este prezent 
și demonstrat în 

Studiu de 
fezabilitate 

TOTAL 100 p.  

 
 
 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecție mai sus 
menționate.  

Pragul minim pentru sesiune este de 15 puncte. 
Criterii de departajare a proiectelor eligibile selectate cu punctaj egal 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de:  

- Va fi aprobat proiectul prin care se vor crea cele mai multe locuri de muncă; 

- Va fi aprobat proiectul care investește procentul cel mai mare pentru 
componenta mediu și climă din total investiție. 

 
15. Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie:  GAL îi va notifica 
în scris în ziua lucrătoare următoare pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor 
de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL Bucovina de Munte şi prin publicarea 
Raportului de selecție prin intermediul paginii de internet www.bucovinademunte.ro. 
 
16. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 1/3A din cadrul SDL sunt 
cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”, care este realizat de G.A.L. ”Bucovina de 
Munte” și este distribuit GRATUIT.  
Ghidul solicitantului este aprobat de Consiliul Director a G.A.L. ”Bucovina de Munte”. 
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact: 
Tel./Fax: 0230 236155 
E-mail: galbucovinademunte@yahoo.ro  
Adresa poştală:  Jud. Suceava, Comuna Pojorîta, Str. Putna, Nr. 551  
 
Vizitaţi www.bucovinademunte.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltare rurală în microregiunea Bucovina de Munte prin PNDR -
Axa LEADER. 
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