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       GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea  
MĂSURII 8/3A „ORIENTAREA CĂTRE PIAȚĂ A PRODUSELOR 

AGRICOLE ȘI ALIMENTARE PRIN INDICAREA CALITĂȚII” 

  

 
 
                                                          Ghidul Solicitantului este un material de informare        
tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)  
și constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerințelor 
specifice ale PNDR 2014-2020, prin intermediul submăsurii 19.2. Acest document nu este opozabil 
actelor normative naționale și europene.  
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de 
investiții, precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului dumneavoastră. De 
asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții pentru care se acordă fonduri 
nerambursabile, documentele, avizele și acordurile pe care trebuie să le prezentați, modelul Cererii 
de Finanțare, al Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de Finanțare, precum și alte informații 
utile realizării proiectului și completării corecte a documentelor.  
Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor 
legislative naționale și europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina 
de internet www gal-hrh.ro 
 

FOARTE IMPORTANT !!! 
 
PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZĂ CU PREVEDERILE 
CUPRINSE ÎN GHIDUL SUBMĂSURII 19.2 ȘI ÎN MANUALUL DE PROCEDURĂ AL 
ACESTEI SUBMĂSURI CE SE AFLĂ POSTATE PE SITE-UL PROPRIU GAL www.gal-
hrh.ro. 
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IMPORTANT ! 

Pentru a putea obține informațiile cu caracter general, consultați pliantele și îndrumarele 

editate de Asociația „ G.A.L. Histria-Razim-Hamangia” disponibile la acțiunile de animare 

programate în fiecare localitate, la sediul G.A.L. din comuna Cogealac str. Gării nr 25, 

precum și pe pagina de internet www gal-hrh.ro. 

De asemenea, pentru a obține informații despre FEADR, ne puteți contacta direct la sediu, 

prin telefon, e-mail sau pe pagina de internet- vezi datele de contact la finalul acestui 

ghid. 



 

 

Ghidul Solicitantului  -  Măsura 8/3A Informațiile din acest ghid nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestuia se va realiza în 
mod gratuit și doar cu acordul Asociației „G.A.L. Histria-Razim-Hamangia”. Toate drepturile rezervate. 
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1. PREVEDERI GENERALE  
 

1.1. Contribuția măsurii M8/3A „ORIENTAREA CĂTRE PIAȚĂ A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI 

ALIMENTARE PRIN INDICAREA CALITĂȚII” 
 

 

           Măsura M8/3A „ORIENTAREA CĂTRE PIAȚĂ A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI ALIMENTARE 

PRIN INDICAREA CALITĂȚII”  se încadrează, conform Regulamentului nr.(CE)1305/2013, în 

domeniul principal de intervenție 3A)-Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari 

printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de 

calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în 

cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al 

organizațiilor interprofesionale. 

           Conform Regulamentului (UE) 1305/2013, Măsura 8/3A, contribuie la obiectivele : (i)-
Favorizarea competitivității agriculturii;      
   În același timp, tot conform aceluiași Regulament (UE) 1305/2013, măsura 8/3A, își propune 
să-și aducă contribuția la realizarea Priorității: 
 P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 
comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionarii riscurilor în 
agricultură; 
 corespunzând : 
-  art. 16:  Scheme de calitate pentru produse agricole si agroalimentare 
       
          De asemeni măsura 8/3A își aduce contribuția la domeniul principal de intervenție : 
-3A)-Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 
acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii 
adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 
interprofesionale. 
 
       Valoarea adăugată a măsurii  este dată de faptul că  aceasta măsură completează măsurile 
de investiții din SDL, îi sprijină pe agricultori și procesatori să integreze proiectele de investiții 
cu proiecte care vizează creșterea atractivității produselor locale prin atingerea standardelor 
de calitate, susținerea costurilor de intrare pe piața a produselor, armonizează cererea cu 
oferta,  deschide noi posibilități de piață și deschide posibilitatea unui marketing organizat, 
schimbarea mentalității producătorilor privind promovarea ofertei și comercializării în comun 
a producției lor, recunoașterea produselor în sistemele de calitate și dobândirea  de cunoștințe 
noi. 
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       Calitatea și diversitatea producției agricole și alimentare, din teritoriul G.A.L. 

reprezintă unul dintre punctele principale ce trebuie atinse în perioada de programare 2014-

2020.  Aceste deziderate pot contribui la  dezvoltarea patrimoniul în general și în special a 

celui  gastronomic local, păstrând vii tradițiile, dar, în același timp,  utilizând  metode, 

materiale și mijloace de producție moderne. 

       Consumatorii au devenit din ce în ce mai exigenți în privința calității,  caută produse 

autohtone care să ofere o garanție a calității, dar și modalități de a identifica în mod corect 

produsele locale în magazine. 

       În analiza SWOT dar și în măsurile sinergice  și complementare cu această măsură, este 

prezentată ca o principală problemă a teritoriului, lipsa unor unități de procesare a 

produselor agricole , cu toate că au fost localități unde prelucrarea laptelui, de exemplu, 

era recunoscută având și branduri consacrate (cașcavalul de Săcele). 

       Principala cauză a pierderii în fața concurenței, în general externă, o reprezintă faptul 

că acești producători nu au luptat pe nivelul „marketing”, pentru a obține certificări de 

calitate a producției și a produsului, o etichetă, un brand, o prezentare corespunzătoare, 

existând o vădită lipsa a interesului în producția de calitate, a activităților de recunoaștere 

a produselor prin sisteme de calitate și pentru interesului față de atestarea produsului local.  

       Măsura își propune să sprijine, realizare la nivel local a unor produse recunoscute 
calitativ, fapt  benefic pentru economia locala. Astfel, sistemele de calitate pot completa 
și contribui la planul  de dezvoltare locala. 
 

     Măsura 8/3A este o măsură de tipul finanțării serviciilor necesare. 
 
 
                                Suma stabilită în Strategia de Dezvoltare Locală, pentru această măsură 
este de 18.171,73  euro . 
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       Capitolul 2  
PREZENTAREA MĂSURII 8/3A 
 

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 
 
     Beneficiarii măsurii 8/3A sunt fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, 

sisteme asociative legal constituite  din teritoriul G.A.L.  

  
 
 
 
 
          Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii 3/6A „Dezvoltarea activităților 
turistice pe teritoriul  G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” în condiții prietenoase de mediu”, în 
funcție de forma de organizare sunt: 
 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și 

completările ulterioare); 

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi 

completările ulterioare); 

 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările 

ulterioare); 

 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările 

şi completările ulterioare); 

 Societate cu răspundere limitată2 – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările 

şi completările ulterioare); 

 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile 

şi completările ulterioare); 

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Societate cooperativă agricolă de gradul 1  
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                          Important ! 

                      Beneficiarii acestei măsuri este obligatoriu să fie constituiți juridic 
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 Asociații de producători legal constituiți 

 

 

 

         

          

 

 

          Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria: 

 

  Micro‐întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 

deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei. 

 

  Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 

sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei. 

 

        IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro‐întreprindere sau întreprindere 

mică se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 

mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în 

conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

        În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte 

întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita 

o influenţă dominantă, se vor respecta prevederile art.41 din Legea nr. 346/2004. 

          Întreprinderile autonome sunt definite la art. 42 din Legea nr. 346/2004, intreprinderile 
partenere la art. 43 iar intreprinderile legate la art. 44 din Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. O întreprindere nu poate fi 
considerată micro‐întreprindere sau întreprindere mică dacă cel puţin 25% din capitalul social 
ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu 
individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice conform art. 45 al 
Legii nr. 346/2004. 
 
         Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală 
şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 
precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) al 
Legii nr. 346/2004. 
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Atenție! În cadrul masurii M8/3A, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat. 
 



 

 

___________________________________________________________________________ 
 
   Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în 
plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, 
mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două 
exerciţii financiare consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. 
 
        Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit 
de numărul de salariați prevăzut în proiect.3 
 
         Se va verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru 
încadrarea în categoria de micro‐întreprindere sau întreprindere mică. 
 
 
          Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 
 
               ▪  să fie persoană juridică română; 
 
               ▪  să aibă capital 100% privat; 
 
               ▪  să acţioneze în nume propriu; 
 
               ▪  să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării 
proiectului. 
               ▪   sediul social să fie pe teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia” 
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       2.2 Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului  
 
 
       Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii M8/3A, solicitantul sprijinului trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
 
 Beneficiarii sprijinului sunt fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) sau grupuri 
de fermieri legal constituite care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României; 
 Solicitantul va face dovada respectării specificațiilor schemei; 
 Solicitantul participă pentru prima dată la o schemă de calitate stabilită pe baza legislației 
europene sau naţionale; 
 Solicitantul trebuie să îndeplinească condiţia de fermier activ conform articolului 9 din 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; 
 Solicitantul trebuie să respecte toate cerințele în vigoare referitoare la schema pentru care 
acesta aplică; 
 Schema pe care aplică fermierul sau grupul de fermieri este certificată în conformitate cu 
legislația specifică națională/europeană în vigoare; 
 Pentru activitățile de promovare, este necesară prezentarea unui program de promovare, 
care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace și perioade, precum și 
activităţi de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus; 
 Activităţile de promovare și informare pe piaţa europeană sunt eligibile pentru sprijin, cu 
excepția activităților de informare/promovare a vinurilor de calitate, finanţate din fonduri 
F.E.G.A.; 
 Sprijinul pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate este de 3000 
euro/exploatație/an; 
 Sprijinul pentru activitățile de informare și promovare este de maximum 70% din totalul 
costurilor eligibile; 
 Nu se acordă sprijin pentru acțiunile de informare și de promovare referitoare la mărci 
comerciale. 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în terotoriul G.A.L. 
„Histria-Razim-Hamangia”; 
 Viabilitatea economică a sprijinului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unui 
Plan de cetrificare; 
 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 
 
Deasemeni : 
-Solicitantul îndeplinește condiția unui producător activ în conformitate cu articolul 9 din 

Regulamentul (UE) nr 1307/2013. 

-Exploatația agricolă trebuie să fie înregistrată în registrul exploatațiilor agricole. 
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-Exploatația agricolă sau grupul de producători trebuie să aibă  un certificat referitor la un 

control completat care dovedește includerea acesteia într-un sistem de calitate. 

-Produse agricole sau alimentare incluse în sistemele de calitate trebuie să fie vândute ca 

produse care respecta standardele de  calitate. 

-La vânzarea de produs finit, trebuie să fie utilizat sistemul mărcii naționale de calitate sau 
schema de marcă de calitate europeană. 
 
Solicitantul care se încadrează în situaţiile de mai jos, poate depune proiect în cadrul 
măsurilor/submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014‐2020, cu respectarea 
următoarelor condiţii: 
      a. solicitantul care a avut calitatea de beneficiar al programelor SAPARD şi/sau al FEADR şi 
este înregistrat în registrul debitorilor AFIR trebuie să achite integral datoria față de AFIR, 
inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractului de finanțare. 
      b. solicitantul care s‐a angajat la depunerea Cererii de Finanţare prin declaraţie pe propria 
răspundere, că va prezenta la data semnării contractului dovada cofinanţării private și/sau 
proiectul tehnic şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificarea AFIR, poate 
redepune/depune proiect începând cu următoarea sesiune. 
 
          În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile și 
suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând 
cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele. Se acceptă finanțarea altor specii, care nu 
sunt cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut certificat, care să ateste 
potențialul speciei respective într‐o anumită zonă. 
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2.3 Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile  
 
         Cheltuielile eligibile pe această măsură se referă la achiziționarea de servicii pentru 
obținerea certificării unui produs sau a întregii activități a beneficiarului sau/și la creșterea 
marketingului produsului sau a recunoașterii pe piață a beneficiarului. 
 
   Următoarele sisteme de calitate sunt eligibile pentru sprijin în cadrul acestei măsuri: 

1. Sistemele de calitate și referințe opționale la calitate stabilite pe baza legislației 

europene: 

-indicație geografică protejată (IGP); 

-denumire de origine protejată (DOP); 

-specialitate tradițională garantată (GTS); 

-referințe opționale la calitate. 

2. sistemele de calitate stabilite pe baza legislației naționale: 

- produs tradițional 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

 

>  dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305‐/2013; 
>  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; 
>  sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii. 
 

          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 sprijinului; 
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.  
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___________________________________________________________________________ 

 

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

şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.  

 

 

 

 

 

 

   2.4 Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile  
 
 
Nu sunt eligibile: 
 

-dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 

-taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA; 

-alte acțiuni neeligibile prevăzute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 
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Atenție ! 
Nu se acceptă achiziționarea de utilaje, echipamente și alte 
investiții 
 

 



 

 

___________________________________________________________________________ 

      2.5 Criteriile de selecție ale proiectelor 
 
 
 
          Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat 
(autoevaluare /prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în 
anunțul licitației anuale de proiecte.  
         Pentru această submăsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub 
care niciun proiect nu poate intra la finanțare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       În cele ce urmează vom prezenta cerințele minimale pentru ca un proiect să fie în 
conformitate cu cerințele acestei măsuri : 
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IMPORTANT ! 

 Este important ca înainte de depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul să identifice, obiectiv, 

punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) și să îl menționeze în Cererea de Finanțare, secțiunea 

A „Date despre tipul de proiect și beneficiar”  și secțiunea III – Descrierea principiilor de selecție 

îndeplinite. De asemenea, se va încadra corect proiectul din punct de vedere a alocării financiare a 

măsurii (alocare distinctă),– secțiunea dedicată.  

 

În situația în care în momentul evaluării se constată că solicitantul și-a încadrat greșit proiectul din 

punct de vedere al alocării financiare și/ sau și-a estimat punctajul (autoevaluare /prescoring) cu mai 

mult de 20% față de punctajul stabilit de experții GAL, aceștia vor intra în procesul de selecție în 

raportul de selecție final.  

 

Raportul de selecție final se întocmește după ultimul raport de selecție lunar aferent sesiunii 

semestriale de selecție a cererilor de finanțare și conține toate proiectele incluse în Lista proiectelor 

în așteptare, proiectele care și-au estimat punctajul (autoevaluare/ prescoring) cu mai mult de 20% 

față de punctajul stabilit de GAL, precum și proiecte încadrate greșit din punct de vedere al alocării 

financiare aferente măsurii (alocare distinctă). 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Principiul 
de selecție 

 
                              Criterii de selecție 

 
      punctaj 

PS 1 1. Participarea la lanțul scurt de aprovizionare 50p 

             1.1. Deține contract de livrare  cu cel puțin 3 parteneri 
de pe teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia” 

              50p 

             1.2. Deține contract de livrare  cu cel puțin 2 parteneri 
de pe teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia” 

              30p 

             1.3. Deține contract de livrare  cu cel puțin un 
partener de pe teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia” 

              10p 

PS 2 2. Abordarea unui sistem european de calitate 30p 

PS 3 3. Contribuția la obiectivele orizontale (conf. 
Regulamentului (UE) 1305/2013) 

20p 

             3.1. Contribuția la ambele obiective transversale : 
mediu și climă 

              20p 

             3.2.Contribuie la un singur obiectiv transversal               10p 

           T   O   T   A  L 100p 
 

 

 

          2.6. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)  
 
 

       Beneficiarii eligibili, specificați la subcapitolul 2.1, din prezentul ghid, și care au, 

obligatoriu, sediul social, sau punctul de lucru pe teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia”, vor 

beneficia, ca tip de sprijin, rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de 

solicitant. 

     De asemeni aceștia vor putea primi plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții 
echivalente, corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu 
art. 45(4) și art. 63 ale Regulamentului UE numărul 1305/2013. 
 
    Sprijinul public nerambursabil pentru proiectele declarate eligibile, va avea intensitate de  
90%, fiind acordat  cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013, precum 
și în baza Ordinului MADR nr. 1731/2015; 
     Sprijinul nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare 
consecutive, în cazul beneficierii de ajutoare de minimis. 
 
_________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT ! 
 
      Suma alocată această măsură este de 18.171,73 euro. 
  Valoarea maximă a sprijinului nu va depăși suma de 18.171,73euro/proiect, reprezentând 
100%, din valoarea eligibilă a proiectului. Perioada maximă de finanțare a unui beneficiar 
este de maxim 4 ani, și nu va depăși 3.000 euro/ an. 
 
       Dispoziții privind calitatea și etichetarea produselor agricole și alimentare, protejarea 
schemelor de interes și de calitate ale consumatorilor sunt incluse în legislația naționala. 
      Schemele de calitate  îndeplinesc criteriile menționate în articolului 16 din Regulamentul 
(UE) nr 1305/2013. Caracteristicile de bază sunt stipulate R 1305/2013, condițiile cu privire la 
calitatea produselor agricole și alimentare sunt precizate de legislația specifică privind  
punerea în aplicare.  
     Sistemele de calitate se referă la caracteristici, proceduri de producție sau de prelucrare a 
produselor agricole sau alimentare care îndeplinesc standardul de calitate specific, și a 
condițiilor referitoare la protecția sănătății oamenilor, animalelor si plantelor, bunăstarea 
animalelor și protecția mediului. 
       Schemele de calitate sunt disponibile pentru toți producătorii, sunt transparente și asigura 
trasabilitatea completă a produselor. 
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Atenție! În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de 
Finanţare depusă pe măsura M3/6A, s‐ar depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar 
(întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Capitolul 3 
         ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU        
INVESTIŢII PRIN ACEASTĂ MĂSURĂ  
 Toate prevederile acestui capitol se completează cu prevederile similare din 
submăsura 19.2.-PNDR 2014-2020., care vor avea întâietate.  
 Submăsura 19.2 o găsiți publicată pe pagina Web a GAL  www.gal-histria.ro. 
      Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al acordării unei prime de 3.000 
euro pe an/ exploatație aplicantă. Pentru acțiunile publicitare va fi de 70% din totalul 
costurilor eligibile. 
 
     
 

 

 

 

 

      3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanțare 
Atenție! 
Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul GAL la momentul lansării apelului 
de selecție (format editabil). 
Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute 
în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii 
de anexat la momentul depunerii cererii de finanțare vor fi cele precizate în modelul‐cadru. 
Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard 
adaptat de GAL. Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, 
anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea 
Dosarului Cererii de Finanţare. 
Cererea de Finanţare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare 
a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în 
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură 
proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 
Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor de 
finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. 
Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare aparține 
solicitantului. 
Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit sau în format electronic, în situația 
existenței unui sistem informatic de gestiune a cererilor de finanțare. 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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Proiectele depuse în cadrul Sub‐măsurii 19.2 vor respecta criteriile de eligibilitate aplicabile 

proiectelor de investiții și cu sprijin forfetar aferente măsurilor clasice finanțate prin PNDR 

2014‐2020, care vor fi verificate de către AFIR în baza fișelor de evaluare generală a 

proiectului (formularul E1.2L, specific fiecărei submăsuri),ale căror obiective/priorități 

corespund/sunt similare informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL GAL 

„Histria-Razim-Hamangia” 



 

 

___________________________________________________________________________ 
DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 
 
    
 Cererea de Finanțare trebuie completată pe suport de hârtie, în limba română. 
       
Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul 
de evaluare al acesteia.  
Cererade finanțare utilizate de solicitanți, vor fi cele proprii ale GAL „Histria-Razim Hamangia” 
aflată  pe web site-ul GAL www.gal-histria.ro. 
     În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul 
în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în 
ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a 
G.A.L. „Histria-Razim-Hamangia” și a măsurii M8/3A.  
     Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi bifate 
căsuțele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de 
Finanțare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE măsurii M8/3A  , din 
coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANȚARE, iar pentru cele obligatoriu a fi 
depuse după publicarea Raportului de selecție, vor fi bifate căsuțele corespunzătoare 
documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA MOMENTUL CONTRACTĂRII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentația, în două modalități: pe suport de hârtie, în trei exemplare,( două originale și 
o copie), și pe suport magnetic (CD/DVD), în două exemplare, în format PDF cu foldere 
separate pentru fiecare document, va fi depusă la secretariatul GAL, împreună cu o adresă 
de înaintare,  ( 2 exemplare), care va avea anexat foaia de capăt și opisul documentelor 
înaintate. La depunere secretariatul GAL va întocmi procesul verbal de predare – primire. În 
procesul verbal se va consemna veridicitatea opisului. Fiecare pagină din documentație, va fi 
numerotată în ordine crescătoare, în partea dreaptă sus a paginii, semnată de reprezentantul 
legal și ștampilată. Documentele în copie, vor avea specificația „Conform cu originalul”, 
însoțite de semnătura reprezentantului legal, precum și exemplarul în copie, vor avea 
specificația „Conform cu originalul”, însoțite de semnătura reprezentantului legal și de 
ștampilă. La predarea  documentației, solicitantul va prezenta și documentele care nu pot fi 
atașate în documentație în original (acte identitate, certificate de înscriere, acte constitutive, 
statute, hotărâri judecătorești) pentru confruntare.  
       După semnarea procesului verbal de predare – primire, în două exemplare, secretariatul 
GAL, va înscrie documentația în registrul cererilor primite, în capitolul măsurii M8/3A, 
repartizând-o către echipa de verificare și evaluare. 
___________________________________________________________________________ 
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Atenție! Numai Cererea de Finanțare și documentele justificative completate după 

modelul standard prezentat, sunt eligibile pentru finanțare în măsurii M8/3A 



 

 

___________________________________________________________________________ 
 
VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE DE CĂTRE EXPERȚII GAL 
 
GAL‐urile vor evalua documentele și vor selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție 
aprobate în SDL, încadrul unui proces de selecție transparent. Pentru toate măsurile, GAL‐urile 
vor aplica criterii de selecție adecvate specificului local, în conformitate cu prevederile SDL. 
GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri 
din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa cum au fost 
aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru 
tipul de proiect depus. Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu 
respectarea prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor 
acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe 
evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și 
semnate de experții evaluatori. 
 


