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Varianta simplificată. 

Apel de selecție măsura M16.1/2A 
 

Data publicării: 15.05.2018 

 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:  M16.1/2A: I/2018  

  

GAL MMTMM anunță lansarea primei  sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2018 pentru Măsura 

16.1/2A ,,Cooperare pentru creșterea competitivității agriculturii” în perioada 15.05.2018 – 

15.06.2018.   

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 16.1/2A ,,Cooperare pentru creșterea competitivității 

agriculturii” sunt de 355048 Euro. 

 

Suma nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul acestei măsuri 

este de minim 100000 iar cea maxima este de 200000 Euro. Număr de proiecte finanțate: 2-3; 

 

Depunerea proiectelor pentru măsura 16.1/2A se va face la sediul social al  GAL MMTMM, din sat 

Sălciua de Jos nr. 62, comuna Sălciua, judeţul Alba, în intervalul orar: 9.00 – 13.00. 

 

Termenul limită de depunere pentru această sesiune este : vineri, 15 iunie 2018, ora 1300. 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM. Solicitantul 

finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului 

Solicitantului aferent Măsurii 16.1/2A din SDL GAL MMTMM, versiunea1 (www.galmmtmm.ro). 

 

Beneficiarii măsurii sunt: 

Solicitantul trebuie să fie un grup operațional potențial, fără statut juridic, constituit din minim un 

partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/o cooperativă/altă 

formă de asociere în agricultură, în funcție de tema proiectului:   

 

 Partener cu domeniul de activitate - cercetare;    

• Partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar.   

Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare:   

• Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);   

• Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);   

• Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 

ulterioare);   

• Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare);  

• Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 

36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)   

• Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 246/2005);   

http://www.galmmtmm.ro/


                                             

Grupul de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare-GAL MMTMM,  
Sălciua de Jos nr. 62. Cod poștal 517648, jud. Alba,  

tel. 0722727173, tel/fax 0258813947,  e-mail:galmmtmm@yahoo.com 

• Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);   

• Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare)   

• Grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și 

funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, 

cu completările și modificările ulterioare)   

• Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;   

• Organizații neguvernamentale, Consilii locale1, Unități școlare (universități, licee etc.), 

sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;   

• Alte entităţi relevante (de exemplu institute și stațiuni de cercetare, instituții de 

învățământ superior, GAL-uri), pe baza obiectivelor proiectului.   

 

Modelul cererii de finanțare este anexă la Ghidul solicitantului aferent măsurii 16.1/2A  în vigoare 

la momentul lansării apelului de selecție și poate fi descărcată de pe site-ul www.galmmtmm.ro. 

 

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

finanțare vor fi în conformitate cu cerințele fișei măsurii 16.1/2A  din SDL GAL MMTMM 2014-

2020 și cu Ghidul solicitantului aferent măsurii 16.1/2A  în vigoare la momentul lansării apelului de 

selecție, existemte pe www.galmmtmm.ro. 

 

Rezultatul procedurii de selecţie va fi adus la cunoștintă prin notificări transmise solicitanților de 

către GAL MMTMM. 

Raportul de Selecție va fi publicat pe site-ul www.galmmtmm.ro şi la sediul GAL MMTMM. 

 

Date de contact pentru informații suplimentare:  

www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , Telefon/fax : 0258813947;  

Moisă Vasile: 0722727173; Baciu Coriolan: 0744560815 

 

La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților, la sediul GAL MMTMM, varianta electronică       

(suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii. 

 

Președinte                                                                       Secretar 

Gog Vasile                                                                       Ignat George Adrian 
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Varianta detaliată 

Apel de selecție măsura M16.1/2A 

 

Data publicării: 15.05.2018 

 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:  M16.1/2A: I/2018  

  

GAL MMTMM anunță lansarea primei  sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2018 pentru Măsura 

16.1/2A ,,Cooperare pentru creșterea competitivității agriculturii” în perioada 15.05.2018 – 

15.06.2018.   

Fondurile disponibile pentru Măsura 16.1/2A ,,Cooperare pentru creșterea competitivității 

agriculturii” sunt de 355048 Euro. 

 Suma nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul acestei măsuri 

este de minim 100000 iar cea maxima este de 200000 Euro. Număr de proiecte finanțate: 2-3; 

Depunerea proiectelor pentru măsura 16.1/2A se va face la sediul social al  GAL MMTMM, din sat 

Sălciua de Jos nr. 62, comuna Sălciua, judeţul Alba, în intervalul orar: 9.00 – 13.00. 

Termenul limită de depunere pentru această sesiune este : vineri, 15 iunie 2018, ora 1300. 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM. Solicitantul 

finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului 

Solicitantului aferent Măsurii 16.1/2A din SDL GAL MMTMM, versiunea1 (www.galmmtmm.ro). 

Beneficiarii măsurii sunt: 

Grupuri operaționale constituite din minim doi parteneri din categoriile de mai jos:  

a)instituții  de cercetare/dezvoltare specializate în domeniile tehnice specifice sau ONG-uri cu 

experiență în dezvoltare comunitară din proximitatea teritoriului GAL MMTMM și  

b) actorii implicați în agricultură și industria alimentară (fermieri /grup de producători/ o cooperativă 

sau silvicultor/un composesorat și societăți comerciale, posesori de terenuri agricole sau silvice, care 

desfăsoară activități agricole și/sau nonagricole sau care încep o activitate sau serviciu în folosul 

propiu sau al membrilor GO). 

Pe baza temei proiectului și problemei specifice/oportunității care vor fi abordate de Grupul 

Operațional se pot alătura parteneriatului și alți parteneri relevanți  

Condițiile cu privire la forma de organizare legală a beneficiarilor vor fi detaliate în ghidul de 

implementare. În toate cazurile, actorilor de la puctul b) li se vor cere să aibă o identitate legală 

(ONG, COOPERATIVA,) înainte de implementarea planului de afacere. 

Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare:   

• Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);   

• Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);   

• Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 

ulterioare);   

http://www.galmmtmm.ro/
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• Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare);  

• Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 

36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)   

• Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 246/2005);   

• Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);   

• Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare)   

• Grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și 

funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, 

cu completările și modificările ulterioare)   

• Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;   

• Organizații neguvernamentale, Consilii locale2, Unități școlare (universități, licee etc.), 

sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;   

• Alte entităţi relevante (de exemplu institute și stațiuni de cercetare, instituții de 

învățământ superior, GAL-uri), pe baza obiectivelor proiectului.   

►  Reprezentantul legal al liderului de proiect în relația cu AFIR, este angajat al acestuia cu 

contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de 

derulare a proiectului.   

  

În cazul în care liderul de parteneriat este reprezentat de către un PFA sau II, titularul PFA sau II, 

acesta poate fi lider de proiect fără a fi necesar contract de muncă, acesta asumându-și prezența în 

cadrul parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului dar fără a 

beneficia de plăți. Se vor prezenta documente justificative în etapa a II-a.  

În cazul IF/asociațiilor se va prezenta la momentul depunerii proiectului complet (etapa II) hotarârea 

membrilor privind desemnarea unuia dintre aceștia pentru calitatea de reprezentant legal alături de 

asumarea prezenței în cadrul parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare 

a proiectului.   

► Coordonatorul de proiect propus   

Liderul de Proiect propune un coordonator al proiectului.  
  

Coordonatorul propus de liderul de proiect va fi o persoană fizică, angajată de către  

Liderul de Proiect pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului, 

desemnată pentru a gestiona proiectul din punct de vedere tehnic și în ceea ce privește relațiile 

dintre parteneri, respectând condițiile specificate în Ghidul Solicitantului.   

  

În cazul liderilor de proiect PFA, II, IF, ASOCIAȚII, sunt aplicabile prevederile menționate mai sus, 

cu privire la desemnarea reprezentantului legal.   

►Echipa de proiect   

Este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activităţi 

aprobat, precum şi a celor care derivă din obligaţiile parteneriatului faţă de autoritatea finanţatoare 

conform contractului semnat. Membrii echipei de proiect sunt desemnați în cadrul Acordului de 

                                                             
2 Prin intermediul UAT  
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Cooperare, de către partenerii din cadrul Grupului Operațional în funcție de specificul proiectului. 

Spre exemplificare, din echipa de proiect poate face parte un coordonator de proiect, un responsabil 

financiar, un consilier juridic, un cercetător,  etc.   

►  Membrii propuși ai grupului operațional  

În cadrul acordului de cooperare pot fi cooptați parteneri atât din zonele rurale cât și din zonele 

urbane.  

 

Parteneriatul trebuie să respecte următoarele:  

 să fie format din persoane juridice române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei 

naţionale în vigoare;  

 să acţioneze în nume propriu.  

 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.  

 

Eligibilitatea solicitantilor   

  

Următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/ 

submăsurilor derulate prin PNDR 2014 - 2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:   

  

❶ Solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și 

majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare. Verificarea acestei condiții se va 

realiza atât în etapa I cât și în etapa a II-a.  

  

Restricția de mai sus este aplicabilă liderului de proiect în cazul în care prin proiect sunt 

propuse acțiuni specifice M 16.1/2A și tuturor membrilor acordului de cooperare în cazul în 

care prin proiect sunt propuse și acțiuni specifice sM 4.1/4.1a și 4.2/4.2a.   
  

❷ Parteneriatele care au proiect în derulare, până la implementarea proiectului (până la depunerea 

ultimei cereri de plată) nu pot depune un alt proiect în cadrul M16.1/2A în cazul în care parteneriatele 

care au proiect în derulare sunt identice din punct de vedere al componenței și/sau al temei propuse 

cu cele care depun o altă Cerere de Exprimare a Interesului.  

Nu exista o limitare cu privire la numărul de proiecte la care poate participa o entitate în calitate de 

partener/lider de proiect cu condiția respectării condițiilor de mai sus.   

Același proiect nu poate fi implementat în mai multe areale decât dacă se justifică necesitatea derulării 

unui proiect separat (de exemplu - condiții diferite de climă, sol, relief, etc.). Comisia de evaluare va 

notifica și va cere informații suplimentare grupurilor operaționale cu proiecte similare pentru a 

determina dacă este justificată depunerea unor proiecte diferite. Dacă nu se justifică două proiecte 

separate, vor fi notificate grupurile operaționale în scopul comasării proiectelor și redepunerii unei 

singure CEI (la solicitarea comisiei chiar dacă sesiunea de depunere s-a finalizat). În cazul în care GO 

nu doresc comasarea proiectelor, toate proiectele similare vor fi excluse din procesul de evaluare și 

selecție.  

  

ATENȚIE !  

Prin proiect similar se întelege ca fiind proiectul identic din punct de vedere al componenței 

parteneriatului și/sau al temei propuse.  
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❸ Parteneriatele care nu au notificat GAL MMTMM  si AFIR cu privire la renunțarea la proiect 

înainte de finalizarea termenului stabilit pentru depunerea în etapa a II-a, respectiv în maxim patru 

luni de la data publicării raportului de selecție final, cu excepția cazurilor de forță majoră (se aplică 

începând cu sesiunea a doua de depunere).  

 

IMPORTANT!  

Nu sunt eligibile parteneriatele constituite doar din institute, stațiuni de cercetare, 

unități/stațiuni didactice și orice componentă a acestora.   

Astfel, parteneriate de tipul institut de cercetare – stațiune didactică, stațiune de cercetare – 

universitate, stațiune cercetare – stațiune cercetare, fermă didactică – unitate de învățământ 

etc., fără o altă entitate/persoană care se încadrează în definiția fermierului din capitolul 4.3 

Dicționar și care nu face parte din entitățile menționate mai sus (listă indicativă), nu sunt 

eligibile.  

 

ATENȚIE! ENTITĂȚILE PUBLICE NU POT DERULA PROCEDURA DE ACHIZIȚII 

PUBLICE DECÂT ÎN NUME PROPRIU NU ȘI PENTRU MEMBRII/TERȚI ȘI NU POT 

REALIZA DECONTAREA CHELTUIELILOR CĂTRE TERȚI. ENTITĂȚILE PRIVATE 

VOR DERULA PROCEDURA DE ACHIZIȚII CONFORM MANUALULUI DE 

PROCEDURA BENEFICIARI PRIVATI.  

Documentele necesare depunerii Cereri de Exprimare a Interesului existemte pe 

www.galmmtmm.ro, sunt : 

1. CEI – Cererea de Exprimare a Interesului, conform anexei nr.1 la Ghidul Solicitantului, 

semnată și ștampilată de reprezentantul legal al liderului de proiect (forma scanată).   

2. Acordul de cooperare al parteneriatului, conform anexei nr.2, semnat și ștampilat de către 

reprezentantul legal al liderului de proiect și toți membrii, inclusiv coordonatorul de proiect 

(formă scanată).  

3. Actul de identitate al reprezentantului legal al liderului de proiect, valabil la data 

depunerii CEI (formă scanată).  

Cerințele de conformitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul se regăsesc în Ghidul 

solicitantului aferent măsurii 16.1/2A  în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, existemte pe 

www.galmmtmm.ro și anume : 

Cererea de finanțare se va depune în 3 exemplare pe suport de hârtie (un original și două copii), semnate 

și ștampilate (după caz) ), împreună cu documentele justificative. 

Dosarul cererii de finanțare trebuie să aibă OPIS, iar documentele pe care le conține trebuie numerotate 

și semnate de către beneficiar. Referințele din OPIS trebuie să corespundă  cu numărul paginii la care se 

află documentele din dosar. Beneficiarul va face mențiunea la sfârșitul dosarului : ” Acest dosar conține 

……….. pagini, numerotate de la 1 la ………”. 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul vor fi în conformitate cu 

cerințele fișei măsurii 16.1/2A din SDL GAL MMTMM 2014-2020 și cu Ghidul solicitantului aferent 

măsurii 16.1/2A  în vigoare la momentul lansării apelului de selecție.  

Înainte să depună proiectul complet (în etapa a II-a), fiecare Grup Operațional potențial trebuie să 

depună Cererea de Exprimare a Interesului (CEI).  

Fiecare Cerere de Exprimare a Interesului trebuie să respecte urmatoarele condiții de eligibilitate:  

http://www.galmmtmm.ro/
http://www.galmmtmm.ro/
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1. Solicitantul propus este un Grup Operațional potențial format din cel puțin doi parteneri, așa 

cum sunt definiți în secțiunea - 2.1  
  

Se acceptă modificarea structurii parteneriatului din acordul de cooperare preliminar dacă există 

motive întemeiate, care trebuie justificate corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, 

inclusiv condițiile de eligibilitate și selecție, cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la 

momentul solicitării modificării. Justificarea va fi prezentată în momentul depunerii proiectului în 

etapa a II-a.  

 

2. Proiectul propus este în acord cu acțiunile comune menționate în cadrul Art. 35(2) (a) - (b) din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, respectiv implică un “proiect pilot” sau “dezvoltarea de noi produse, 

practici, procese și tehnologii în sectorul agroalimentar, inclusiv pomicol”  

 

3. Proiectul propus vizează probleme practice ale fermierului/fermierilor din parteneriat, 

identificate clar în sectorul agroalimentar, care necesită soluțiii noi/inovatoare pentru rezolvarea 

acestora.   
 

Atenție!  

• Propunerile de proiecte de cercetare independente (cercetare fundamentală) și cele finalizate sau în 

desfășurare (activitățile, lucrările şi rezultatele estimate în propunerea de proiect sunt sau au fost 

finanţate din alte surse (inclusiv proprii) nu sunt eligibile și vor fi respinse în această etapă. În etapa a 

II-a se va verifica și dacă activitățile, lucrările, rezultatele estimate în propunerea de proiect sunt sau au 

fost finanţate prin PNDR).   

• Propunerea de proiect depusă în etapa I, prin intermediul CEI trebuie menținută pe toată perioada de 

derulare aproiectului.  

• Prevederile din CEI cu privire la parteneriat, proiect, criterii de selecție, condiții de eligibilitate, etc., 

trebuie menținute până la contractarea proiectului în etapa a II-a. În cazul contractării proiectului acestea 

vor fi menținute pe toată perioada de derulare a acestuia.  

• Sprijinul va fi acordat pentru proiecte care nu intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele 

de stat (vor cuprinde doar acțiuni, investiții, operațiuni legate de produsele prezente în Anexa I la TFUE, 

exceptând sectorul piscicol). Pentru o încadrare corectă a proiectului vă rugăm să consultați anexa nr.4 

a ghidului - GHID PENTRU DETERMINAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI d.p.d.v. al ANEXEI 

I la TFUE.  

 

Neîndeplinirea uneia din condițiile descrise mai sus, conduce la declararea CEI ca fiind 

neeligibilă și la eliminarea acesteia din procesul de evaluare și selecție. CEI declarată neeligibilă 

poate fi redepusă în sesiunile următoare de depunere, cu respectarea condițiilor din Ghidul 

Solicitantului.  
 

Caracterul inovator al proiectului și celelalte aspecte menționate mai sus vor fi reevaluate în etapa a II-

a, atunci când evaluatorul va dispune de toate elementele necesare unei evaluări complete.  

In cazul GO infințate cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și 

care vor facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor 

categorii noi de consumatori solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piața locală 

care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse.  
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În cadrul studiului/planului de marketing, solicitantul va prezenta modul in care, în cadrul proiectului, 

va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare și dacă este cazul, se vor descrie și 

activitățile de promovare ale lanțului scurt.  

  

 Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o 

componentă secundară (mai putin de 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile) a unui 

proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțului scurt (conform definiției din 

capitolul Dicționar).  
Piața locală include atât mediul rural cât și pe cel urban. Produsele comercializate și/sau promovate pe 

piața locală pot proveni atât din mediul rural cât și din cel urban.  

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL MMTMM – selecția proiectelor se va 

face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute din criteriile de selecție. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos: 

 

Pentru aceste submăsuri pragul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care nicio CEI nu 

este eligibilă.  

  

În etapa a II-a se vor respecta criteriile de selecție elaborate conform principiilor din fișele măsurii 

16.1.2A (disponibile pe pagina web www.gal mmtmm.ro) ce se vor regăsi în ghidul specific etapei II. 

Principiile de selecție aferente etapei II se regăsesc în anexa nr. 3.  

 

Nr. 

crt.  

Principii şi criterii de selecție  Punctaj  

1.  Principiul respectării temelor și  direcțiilor prioritare în funcție de 

Strategia Națională de Dezvoltare-Cercetare și Inovare 2014-2020 

și/sau Strategia de Cercetare -Dezvoltare - Inovare pe termen mediu și 

lung în sectorul agro-alimentar 2014-2020-2030  

55 p  

 2.1. Proiectul parteneriatului are ca scop dezvoltarea de produse, tehnici, 

procese pentru:  

 

 a) Valorificarea biomasei (deşeurilor) din sectorul agricol.   25 p 

 c) Diversificarea materiilor prime agricole cu proprietăţi nutritive 

superioare în vederea obţinerii de alimente sănătoase.  

15 p. 

 e) Obţinerea de suplimente alimentare din produse agricole.  15 p 

3.  Principiul produselor de calitate, dezvoltarea de produse sau 

tehnologii cu valoare adăugată mare  

Max 45  

3.1. Proiectul parteneriatului are ca scop dezvoltarea de produse, tehnici, 

procese pentru ramura ecologică a sectorului agroalimentar.  
25 p  

3.2. Proiectul parteneriatului are ca scop dezvoltarea de:    

b) Produse care participa la scheme de calitate europene (de exemplu DOP, 

DOC, IGP, montane etc.). 
20 p 

http://www.gal/
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 TOTAL  100 p  

Solicitantul va respecta criteriile de selecție pentru care a primit punctaj în etapa I și în etapa a 

II-a. Documentele relevante care să justifice punctajul acordat în etapa I vor fi prezentate de 

solicitant la depunerea proiectului complet (etapa a II-a). Toate proiectele care depasesc 

punctajul minim de selectie se vor considera selectate pentru cea de-a doua etapa.  

Data și modul de anunțare a rezultatelor: 

 

Anunțarea rezultatelor se va face prin notificarea în scris a solicitanților și publicarea Raportului de 

Selecție pe pagina web a GAL MMTMM până cel târziu în data de 31.07.2018. 

Raportul de Selecție va fi publicat pe site-ul www.galmmtmm.ro şi la sediul GAL MMTMM. 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din SDL GAL MMTMM 2014-2020, publicată pe 

site-ul www.galmmtmm.ro.  

Date de contact pentru informații suplimentare:  

www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , Telefon/fax : 0258813947;  

Moisă Vasile: 0722727173; Baciu Coriolan: 0744560815 

 

La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților, la sediul GAL MMTMM, varianta electronică 

(suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii. 

 

Președinte                                                                        Secretar 

Gog Vasile                                                                       Ignat George Adrian 
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