
 
 

   

Data lansării apelului de selecție: 15 octombrie 2013 
  
Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M123 – 2/13 – 15.11.2013 
 
Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea, în perioada 15 octombrie – 15 
noiembrie 2013, a celei de-a treia sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 123. Creșterea valorii adăugate a produselor 
agricole și forestiere, finanțate prin Axa IV Leader, Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală. 
 
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni până vineri, în intervalul 
orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este  15.11.2013, orele 14.00. 
 
Fondurile disponibile pentru Măsura 123 sunt de 25.250 de euro, iar valoarea maximă nerambursabilă ce poate fi acordată 
unui proiect este de 25.250 de euro. Valoarea maximă totală a unui proiect nu poate depăși 400.000 de euro.  
 
Beneficiarii se vor angaja să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către 
Beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plăți i, în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății. Declarația va fi anexată la dosarul cererii de finanțare, în original , 
conform modelului disponibil pe site-ul www.galatbn.ro, la secțiunea Apeluri de proiecte/măsura 322. 
 
 

MODEL DE DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 
 CĂTRE GAL ATBN 

 
 
Subsemnatul, ____________________________________________________, identificat cu CI seria_______, nr. _______, 
eliberat la data de ________________________, în calitate de reprezentant legal al proiectului 
_______________________________________________________________________________________________, mă 
angajez ca, în cazul în care proiectul depus va fi selectat, să raportez către GAL Asociația Transilvană Brașov Nord toate plățile 
aferente proiectului, ce vor fi efectuate de APDRP către organizația pe care o reprezint.  
Mă angajez că voi realiza raportarea menționată după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea 
plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății.   
 
Reprezentant legal 
Nume și prenume: 
Semnătura: 
Data: 
 
Comitetul de Selecție a proiectelor este compus din 11 membri, dintre care 4 aparțin sectorului public, 4 sectorului privat și 3 
societății civile. 9 dintre membri provin din mediul rural, iar 2 din mediul urban. 
 
Procesul de selecție a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea raportului de selecție, primirea și soluționarea  
contestațiilor, publicarea raportului de soluționare a contestațiilor, publicarea raportului final de selecție, modificat ca urmare a 
soluționării contestațiilor. 
 
Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul împreună cu cererea de finanțare:  
1.Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic/Memoriu justificativ; 2.Situaţiile financiare; 3. Documente pentru terenurile și clădirile 
pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile; 4. Certificat de urbanism/autorizație de construire; 5.Clasarea notificării/decizia 
etapei de evaluare inițială/decizia etapei de încadrare/acord de mediu/aviz Natura 2000; 6. Documente care dovedesc 
capacitatea de co-finanțare și identificarea financiară; 7. Certificate de atestare fiscală/graficul de eșalonare a datoriilor, daca e 
cazul; 8. Avize și autorizații sanitare și sanitar-veterinare; 9. Certificat ORC, declaratie privind încadrarea în categoria 
întreprinderilor mici și mijlocii; 10. Certificat de înregistrare ORC/ Hotărâre judecătorească definitivă/aviz de recunoaștere 
pentru Grupuri de producători emis de MADR; 11. Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă; 12. 
Declaraţie că firma nu este în dificultate; 13. Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahăr; 14. Copie după diploma de 
studii/declarație pe propria răspundere; 15. Pentru modernizari certificat de conformitate a produselor agroalimentare 
ecologice; pentru investiții noi fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica, contractul procesatorului 
cu un organism certificat de inspectie si certificare, certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice; 16. 
Document emis de MADR care să ateste faptul că produsele sunt tradiționale conf Ord. MAPDRP 690/2004/declaratie pe 
proprie răspundere; 17. Adeverinţă privind producția de materie primă obținută de  solicitant eliberată de DAJ-ul judeţelor 

http://www.galatbn.ro/


 
 

   

aferente zonei (pentru produse tradiționale); 18. Alte documente justificative; 19. Declarație pe propria răspunedere privind 
asigurarea confinanțării; 20. Adeverință care să ateste înregistrarea la APIA. 
 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în ghidul solicitantului 
aferent măsurii 123 elaborat de APDRP, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție 
de către GAL ATBN. 
 

1. Unitățile care implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în  conformitate cu Anexa la Decizia 
2011/898/UE 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

1. 

Unităţi care au programe de restructurare până în 2013, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru 
îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare, conform Decizia 2011/898/UE de modificare a Deciziei 
2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă 
cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din România și cerințele structurale aplicabile acestor 
unități. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 
2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia 
propusă face parte din acest program.  
Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului.  
Se punctează pentru toate unitățile din Anexa Deciziei 2011/898/UE. 

10 

2. 

Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 
2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia  
propusă face parte din acest program. Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului. 
Se punctează numai Micro-întreprinderile din Anexa Deciziei 2011/898/UE, numai pentru următoarele 
două standarde, în conformitate cu Anexa la fişa măsurii: „Descrierea standardelor comunitare în vigoare”, 
prezentată şi în Ghidul Solicitantului. 
- Standarde generale pentru igiena produselor alimentare (Regulamentul nr. 852/2004/CE) cu perioada de 
graţie 31.12.2013; 
- Standarde specifice de igiena pentru alimentele de origine animala (Regulamentul nr. 882/2004/CE) cu 
perioada de gratie 31.12.2013; 
În Anexă sunt prezentate regulamentele comunitare şi actele normative care le transpun pe acestea şi sunt 
indicate investiţiile care sunt necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste investiţii vor fi descrise în 
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul privind “Adaptarea la standarde”, iar cheltuielile 
necesare vor fi evidenţiate în bugetul indicativ. 
De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze ca Notificarea ANSVSA/DSVSA este eliberata pentru 
realizarea proiectului, va mentiona că va respecta standardele şi că implementarea proiectului va fi realizată 
pănă la expirarea perioadei de gratie. 
Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de graţie mentionată în Anexa din fişa 
măsurii 123, dar plata se poate efectua şi ulterior 

10 

3. 

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: 
 
(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; 
(ii) cereale; 
(iii) legume, fructe şi cartofi; 
(iv) seminţe oleaginoase; 
(v) miere de albine; 
(vi) vin 
 
Pentru proiectele proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj suplimentar, 
indiferent de ponderea  din valoarea totală. 

5 

N/A 

N/A  

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

5 

4. 

IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin exploataţii 
agricole şi procesează sau colectează și/sau depozitează materie primă atât din producţia proprie cât şi 
achizitionată. 

5 
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Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și trebuie să îndeplinească, următoarele 
condiții: 
a) cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau depozitată să provină din 
producția proprie (diferența trebuie să fie achiziționată de la terți) – cu excepția sectorului vin cu indicație 
geografică; 
b) pentru sectorul vin cu indicație geografică materia primă achiziționată de la terți poate fi cuprinsă între 5 
% și 15 % (diferența trebuie să fie din producție proprie). 
În cazul punctului a) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 10% sau peste 50% 
materie primă din producție proprie, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul punctului b) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 5% sau peste 15% 
materie primă achiziționată de la terți, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul a) solicitantul care va procesa și/sau depozita 50% materie primă din producție proprie, va beneficia 
de punctajul maxim de 3 puncte. Pentru solicitantul care procesează între 10 și 50% materie primă din 
producția proprie, punctajul se va acorda proporțional. 
În cazul b) pentru proiectele care procesează struguri materie primă cu indicație geografică din producţia 
proprie, punctajul se acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie primă procesată. 
Exemplu de calcul: 
Cazul a) 
Materie primă procesată și/sau depozitată din producție proprie =50.000 t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an 
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie ar obține 3 puncte. Punctajul se va 
calcula astfel: 
250.000.............3 
50.000................x 
x=50.000x3/250.000=0,6 puncte 
Cazul b) 
Materie primă (struguri) din producție proprie =450.000 t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an 
450.000/500.000x3=2,7 puncte acordate pentru acest criteriu de selecție. 

5. 

Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că vor colecta şi procesa 
produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică. 

5 

6. 

Micro-întreprinderi: N/A 

- pentru sacrificare şi procesare carne  N/A 

- pentru colectare şi procesare lapte.  N/A 

7. Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate (cod CAEN) 13 

 CRITERII DE SELECȚIE LOCALĂ  

8. 

CS GAL 1 IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin 50% din 
materia primă utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării, provine din judeţul în care este 
amplasată investiţia sau judeţele limitrofe în care există materie prima disponibilă. 

7 

9. 

CS GAL 2 Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, 
conform legislaţiei în vigoare; 
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative: 
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi completările ulterioare; 
- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial justificativ ca investitia deservește 
majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul din membri) și se regăsește în una din 

18 



 
 

   

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

activitățile menționate în statulul acestora 
 

2. Solicitantii sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA)  
Solcitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA. 
Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din activitatile OIPA (respectiv, criteriile de 
reprezentativitate: productie, procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA-MADR). Daca 
solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA, activitatea 
asociatiei (comuna cu activitatea propusa prin investitie) trebuie să se regăsească in activitatea OIPA. 
Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memorial justificativ modalitatea prin care OIPA 
sprijina activitatea de procesare a solicitantului. 

10. 

CS GAL 3 Micro-întreprinderi și IMM-uri care procesează produse tradiționale 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi 
propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. 
Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă indiferent de ponderea 
acestora din producția totală realizată. 

7 

11 CS GAL 4  Micro-întreprinderi care promovează tehnologii de protecție a mediului 10 

12 CS GAL 5 Micro-întreprinderi care au reprezentanți legali tineri (cu vârsta până în 40 de ani) 10 

 TOTAL 100 

 

II. Unitățile care nu implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate cu Anexa la 
Decizia 2011/898/UE 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

1. 
Unităţi care au programe de restructurare până în 2013, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru 
îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare. 

N/A 

2. Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse N/A  

3. 

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: 
(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; 
(ii) cereale; 
(iii) legume, fructe şi cartofi; 
(iv) seminţe oleaginoase; 
(v) miere de albine; 
(vi) vin 
 
Pentru proiectele proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj suplimentar. 
Punctajul se acordă indiferent de ponderea investiției. 

Maxim 23 

20 

5 

20 

17 

20 

5 

 
 

3 

4. 

IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin exploataţii 
agricole şi procesează sau colectează și/sau depozitează materie primă atât din producţia proprie cât şi 
achizitionată. 
Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și trebuie să îndeplinească, 
următoarele condiții: 
a) cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau depozitată să provină din 
producția proprie (diferența trebuie să fie achiziționată de la terți) – cu excepția sectorului vin cu 
indicație geografică; 
b) pentru sectorul vin cu indicație geografică materia primă achiziționată de la terți poate fi cuprinsă între 
5 % și 15 % (diferența trebuie să fie din producție proprie). 
În cazul punctului a) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 10% sau peste 50% 
materie primă din producție proprie, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul punctului b) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 5% sau peste 15% 
materie primă achiziționată de la terți, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul a) solicitantul care va procesa și/sau depozita 50% materie primă din producție proprie, va 
beneficia de punctajul maxim de 3 puncte. Pentru solicitantul care procesează între 10 și 50% materie 

3 



 
 

   

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

primă din producția proprie, punctajul se va acorda proporțional. 
În cazul b) pentru proiectele care procesează struguri materie primă cu indicație geografică din producţia 
proprie, punctajul se acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie primă procesată. 
Exemplu de calcul: 
Cazul a) 
Materie primă procesată și/sau depozitată din producție proprie =50.000 t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an 
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie ar obține 3 puncte. Punctajul se va 
calcula astfel: 
250.000.............3 
50.000................x 
x=50.000x3/250.000=0,6 puncte 
Cazul b) 
Materie primă (struguri) din producție proprie =450.000 t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an 
450.000/500.000x3=2,7 puncte acordate pentru acest criteriu de selecție. 

5. 

Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că vor colecta şi 
procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică. 

4 

6. 

Micro-întreprinderi: Maxim 8 

- pentru sacrificare şi procesare carne  5 

- pentru colectare şi procesare lapte.  8 

7. Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate (cod CAEN) 12 

 CRITERII DE SELECȚIE LOCALĂ  

8. 

CS GAL 1 IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin 50% din 
materia primă utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării, provine din judeţul în care este 
amplasată investiţia sau judeţele limitrofe în care există materie prima disponibilă. 

15 

9. 

CS GAL 2 Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, 
conform legislaţiei în vigoare; 
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative: 
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi completările ulterioare; 
- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial justificativ ca investitia deservește 
majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul din membri) și se regăsește în una din 
activitățile menționate în statulul acestora 
 

2. Solicitantii sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare 
(OIPA) 
Solcitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA. 
Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din activitatile OIPA (respectiv, criteriile 
de reprezentativitate: productie, procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA-MADR). Daca 
solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA, 
activitatea asociatiei (comuna cu activitatea propusa prin investitie) trebuie să se regăsească in 
activitatea OIPA. 
Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memorial justificativ modalitatea prin care 
OIPA sprijina activitatea de procesare a solicitantului. 

18 



 
 

   

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

10. 

CS GAL 3 Micro-întreprinderi și IMM-uri care procesează produse tradiționale 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi 
propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. 
Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se 
acordă indiferent de ponderea acestora. 

5 

11. CS GAL 4  Micro-întreprinderi care promovează tehnologii de protecție a mediului 7 

12. CS GAL 5 Micro-întreprinderi care au reprezentanți legali tineri (cu vârsta până în 40 de ani) 5 

 TOTAL 100 

Punctaj minim: 20 de puncte 
 
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în 
euro, în ordine crescătoare. Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi 
valoare, selectia acestora se va face în funcție de următoarele criterii: 
  

1. Proiecte cu reprezentanți legali tineri (până în 40 de ani) 
2. Proiecte care includ investiții de mediu  
3. Proiectele cu o perioadă mai mică de implementare 

 
Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului final 
de selecție de către managerul general al GAL ATBN, în termen de maxim 90 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de 
selecție. GAL va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. Raportul final de selecție va fi publicat pe site-ul 
www.galatbn.ro și la sediul GAL  
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 123 puteți afla în intervalul orar 08.00 – 14.00, la sediul GAL din str. 
Republicii nr. 124 şi la următoarele date de contact: magda.dinu@galatbn.ro sau telefon – 0784298863; 
cristina.ciocan@galatbn.ro sau telefon – 0784298864; cornel.negrea@galatbn.ro sau telefon – 0784298865; 
luciana.cristea@galatbn.ro sau telefon – 0784298868. 
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