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PROCEDURA 

 DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 

 
 

în cadrul proiectului 
 

 

”Din inima Sătmarului” – marcă locală 

colectivă cu protejare naţională. Calitate, 

originalitate și creativitate în procesarea 

fructelor locale. 
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Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a participanților la proiectul ”Din inima 

Sătmarului” finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN 

AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ al cărui beneficiar este Asociația “Grup de Acțiune 

Locală Sud-Vest Satu Mare” în parteneriat cu GAL Zona Sătmarului și Éltető Balaton-felvidékért 

Egyesület (Ungaria). 

 

I.   Dispoziții generale 

 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare 

Microregională a Comunităților din Zona Sătmarului și Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 

(Ungaria) derulează proiectul cu titlul ”Din inima Sătmarului” – marcă locală colectivă cu protejare 

naţională. Calitate, originalitate și creativitate în procesarea fructelor locale, prin programul PNDR 

2014-2020 - Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate – 

Componența B din cadrul submăsurii 19.3.  

Contract de finanțare: C1930B152T01963200020/14.05.2021 

Perioada de derulare a proiectului: mai 2021 - ianuarie 2023 

 

     Scopul proiectului: 

Sprijinirea fermierilor (în special a producătorilor de fructe) din GAL-urile partenere prin extinderea 

perspectivelor economice locale, în vederea atragerii de cunoștințe noi, oferind o valoare adăugată prin 

intensificarea unor practici, procese, tehnologii noi, promovare, creare de lanțuri scurte alimentare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

     Obiectivele proiectului: 

Dezvoltarea economiei locale a teritoriilor GAL-urilor partenere prin: 

1. Sprijinirea a 40 fermieri (câte 20 din fiecare GAL), oferindu-le posibilitatea procesării şi  

comercializării produselor proprii; 

2. Înființarea mărcii locale ”Din inima Sătmarului”; 

3. Dobândirea de cunoștințe în comercializarea și promovarea produsului local „Din inima 

Sătmarului”. 

 

În acelaşi timp proiectul de cooperare va avea ca și valoare adăugată experienţa căpătată de membri 

parteneriatelor în cadrul activităților desfășurate în comun, precum și promovarea produselor locale 

specifice fiecărui teritoriu acoperit de GAL-urile partenere. 
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     Activităţile proiectului: 

 

1. Informarea fermierilor privind beneficiile proiectului, prin mass-media, site-uri proprii, sediile 

GAL-urilor, caravane de informare în localităţile din componenţa GAL-urilor; 

2. Selecţia fermierilor interesaţi; 

3. Schimb de experienţă la partenerul din Ungaria; 

4. Instruirea fermierilor; 

5. Înfiinţarea unei manufacturi comunitare de procesare fructe (în GAL Sud-Vest Satu Mare); 

6. Dotarea cu echipamente a manufacturii comunitare de procesare fructe; 

7. Înregistrarea mărcii locale „Din inima Sătmarului” (marcă combinată şi colectivă) cu protejare 

naţională şi europeană, pe clasa de produse 29 şi 32; 

8. Elaborarea materialelor de promovare; 

9. Identificarea agenţilor economici în vederea expunerii produselor procesate; 

10. Participarea la festivalul produselor locale din Ungaria; 

11.Organizarea festivalului „Produse din inima Sătmarului” pe teritoriul GAL Zona Sătmarului; 

 

 

     Beneficiile fermierilor selectați: 

 

o Fermierii selectaţi din cele două GAL-uri din România, aduc materia primă din producţia 

proprie pentru procesare;  

o Prin procesarea produselor la manufactura comunitară, cu echipamentele propuse a fi 

achiziţionate prin proiect, se obţine produsul finit: gemul, sucul din diverse sortimente de fructe cu 

marcă înregistrată. Acesta va fi ambalat, etichetat, pregătit pentru comercializare;  

o Fermierul primeşte produsul finit;  

o Pentru servicii el va achita o sumă care acoperă strict cheltuielile curente cu procesarea;  

o Fermierul este sprijinit şi în procesul de comercializare prin:  

 Expunerea produselor pe rafturile personalizate, amplasate în unităţile comerciale 

identificate prin acţiunile proiectului; 

 Prin participarea la Festivalurile organizate pe teritoriul GAL-urilor partenere; 

 Prin materiale de promovare;  
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II. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție 

A. Criterii de admisibilitate 

Din teritoriul acoperit de GAL Zona Sătmarului fac parte comunele: 

Agriș, Bicaz (MM), Botiz, Dorolț, Halmeu, Lazuri, Micula, Odoreu, Păulești, Porumbești, Socond, 

Turulung, Vetiș, Viile Satu Mare și oraşele: Ardud, Livada.  

 

În vederea participării la proiect sunt eligibili:  

 Fermieri (persoană fizică) cu domiciliul în GAL Zona Sătmarului, care desfășoară în cadrul 

activităților agricole și cultivarea de fructe. Dovada se va face cu o copie după Cartea de 

identitate/Buletin de identitate, valabil la data depunerii; 

 Fermieri (cu statut de persoana juridică) cu sediul/punctul de lucru în teritoriul GAL Zona 

Sătmarului, care desfășoară în cadrul activităților agricole  şi cultivarea de fructe. Dovada se va face 

cu o copie după Certificatul de Înregistrare/Certificatul Constatator; 

 Fermieri mai sus menționați care se angajează să proceseze la manufactura comunitară înfiinţată 

prin proiect o parte din producția de fructe obţinute în exploatație; 

 Fermieri care prezintă declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către GAL Zona 

Sătmarului (Anexa 3); 

 Fermieri care se angajează că va respecta toate prevederile legate de COVID-19 privind praticiparea 

la toate activitățile naționale și internaționale (Anexa 2); 

 Fermieri care se angajează să participe la următoarele activități ale proiectului: 

1. Acţiune de instruire organizată de către GAL Zona Sătmarului având o durata de trei zile cu 

urmatoarele tematici:  

- Tehnologia de cultură BIO în pomicultură; 

- Produse locale, lanţ scurt alimentar şi pieţe locale; 

- Principii minimale privind procesarea fructelor; 

- Dezvoltarea economiei locale prin comercializarea produselor cu valoare adăugată înaltă; 

2. Schimb de bune practici la partenerul din Ungaria. La eveniment vor participa 20-20 fermieri 

identificaţi din GAL-uri partenere din România, şi personalul GAL implicat în implementarea 

proiectului. Schimbul de bune practici va avea o durată de trei zile şi va cuprinde următoarele 

activităţi: 

- Seminar cu tematica:  Comercializarea produselor sub egida mărcii locale înregistrate „Rural 

Quality – Éltető Balaton-Felvidék”  cu protejare naţională şi europeană, şi Regulamentul de acordare 

a mărcii. 
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- Vizitarea a patru unități de procesare, şi a trei puncte de vânzare din teritoriul GAL-ului partener 

din Ungaria. 

3.  Activitate comună: Expoziţie şi Festival al produselor locale, „Eltető völgy”, organizată de 

partenerul din Ungaria  

Grupul ţintă, împreună cu echipa de implementare a proiectului vor participa la Festivalul produselor 

locale cu un stand de promovare şi cort personalizat, unde vor fi expuse produsele procesate „Din 

inima Sătmarului”. La acest eveniment de 10 zile vor participa pe lângă echipa de proiect câte 10 

fermieri/GAL partener din România.  

4. Festivalul „Produse Din inima Sătmarului”  

Festivalul va avea loc pe teritoriul GAL Zona Sătmarului, şi va avea ca scop promovarea produselor 

locale. În cadrul festivalului se vor organiza: conferință de prezentare a produselor cu marcă locală 

„Din inima Sătmarului”, prezentarea producătorilor locali, concurs de preparat gem la ceaun, program 

cultural, activităţi dedicate copiilor, concursuri de gen: „Cel mai bun desert din fructe locale”, 

„Recunoaşte ce mănânci!”, „Cine ştie mai mult despre fructe şi produse din fructe”, etc.  

!!! Cheltuielile cu organizarea/participarea la activităţile proiectului sunt incluse în bugetul 

proiectului. 

 

Dosarul de candidatură cuprinde:  

 Copie CI/BI participant 

 Copie după Certificatul de înregistrare a societății (dacă este cazul) 

 Adeverință Registru Agricol/copie după Registru Agricol/extras APIA prin care să se 

            demonstreze activitatea agricolă privind cultivarea de fructe 

 Fișa de înscriere semnată (Anexa 1) 

 Declarație de acceptare a politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnată 

(Anexa 3) 

 Declarație de angajament semnată (Anexa 2) 

Formularele sunt disponibile atât la sediul GAL cât și pe site-ul www.galzonasatmarului.ro de 

unde pot fi descărcate.  

 

B. Selecția fermierilor 

 În componența comisiei de selecție a grupului țintă vor fi desemnate trei persoane din cadrul echipei 

de proiect cu titlul ”Din inima Sătmarului” – marcă locală colectivă cu protejare naţională. 

Calitate, originalitate și creativitate în procesarea fructelor locale. 

 Selecția fermierilor care vor participa la implementarea proiectului “Din inima Sătmarului” se va 

desfășura în mod transparent şi nediscriminatoriu având la bază criterii de admisibilitate şi 

principiul „primul venit – primul servit”, stabilindu-se un număr de maxim doi participanţi din 

http://www.galzonasatmarului.ro/
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partea fiecărui agent economic/persoană fizică din teritoriul acoperit. Pentru a fi admis dosarul 

trebuie sa conțină toate documentele solicitate și candidatul trebuie să îndeplinească condițiile 

obligatorii din anunțul de selecție.  

 În perioada de depunere a intențiilor de participare vor fi acceptate toate dosarele complete (dosare 

ce conțin toate documetele obligatorii și care îndeplinesc toate criteriile de admisibilitate) 

întocmindu-se o listă cu primii 20, restul candidaților fiind incluși pe o listă de rezervă.  

 În cazul în care o persoană selectată și declarată admisă în grupul țintă nu poate participa la 

activitățile asumate, din motive obiective/cazuri de fortă majoră, lista se va completa cu următoarea 

persoană din lista de rezervă.  

 În cazul în care dosarul de candidatură nu este complet, acesta nu este înregistrat și este restituit 

fermierului, oferindu-se şansa de redepunere a acestuia, cu respectarea perioadei de înregistrare. 

 Dosarele de candidatură se depun personal la sediul GAL Zona Sătmarului, data și ora depunerii 

dosarelor, se va nota într-un registru care va fi semnat și de către candidat.  

 În cazul în care un agent economic/persoană fizică din teritoriul acoperit dorește înscrierea în 

program a două persoane din cadrul aceleiași ferme, va depune un singur dosar de candidatură, în 

schimb, anexele fiind completate de ambele persoane. În prima faza se va selecta câte o persoană 

din partea fiecarui agent economic/persoană fizică.  

 În cazul în care nu se vor ocupa cele 20 de locuri se va selecta și cea de a doua persoană pe 

principiul “primul venit – primul servit”. 

 În situația în care, anterior expirării orei limite de depunere a candidaturilor se constată faptul că nu 

există participanți suficienți pentru ocuparea tuturor locurilor, echipa de proiect poate decide 

prelungirea perioadei de depunere. Anunțul de prelungire a perioadei de depunere, însoțit de 

calendarul procedurii de selecție se va publica pe pagina web al GAL-ului, în ultima zi înainte de 

închiderea apelului de selecție.  

 

C. Calendarul procedurii de selecție: 

 Înscrierea participanților (inclusiv evaluarea dosarelor): 01.07.2021-12.07.2021 

 Afișarea rezultatelor: 13.07.2021 

!!! Dosarele de candidatură se depun personal de către candidat în perioada 01.07.2021-

12.07.2021, în intervalul orar 9:00-14:00, la sediul GAL Zona Sătmarului: 

Adresa: localitatea Micula, Str. Principală nr. 293 

Contact: 0261.828.542, 0784.261.032, galzonasatmarului@gmail.com,  

                                                                                                      

 

 

 

mailto:galzonasatmarului@gmail.com
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Dispoziții finale 

La determinarea grupului țintă al proiectului, precum și în elaborarea și implementarea proiectului, se 

promovează egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea și incluziunea socială. Astfel, la constituirea 

grupului țintă format din 40 de fermieri de pe teritoriul celor două GAL-uri partenere, nu se va face 

nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință.  

Prezenta procedură a fost elaborată de către echipa de proiect în cadrul proiectul cu titlul ”Din inima 

Sătmarului” – marcă locală colectivă cu protejare naţională. Calitate, originalitate și creativitate în 

procesarea fructelor locale, și poate fi completată/modificată în funcție de necesitățile reale care 

decurg din implementarea proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ANEXA 1 

 

Titlul proiectului: ”Din inima Sătmarului” – marcă locală colectivă cu protejare naţională. 

Calitate, originalitate și creativitate în procesarea fructelor locale.” 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE  

 

Nr. de înregistrare GAL:  

Participant: 

 Denumire participant:  _________________________________________________________ 

□ AF     □ IF   □ II    □ SRL   □ SA    □ PF 

 

 Sediu/Punct de lucru: __________________________________________________________ 

 CUI: ________________________________ 

 

Reprezentant legal/Persoană fizică (conform actului de identitate): 

Nume: _______________________________, Prenume: ____________________________________,  

 

Act de identitate: □ B.I.  □ C.I., seria _______, număr __________, eliberat  de 

______________________, la data de _____________________________________. 

CNP_______________________________ 

 

Adresa/Domiciliul: Localitate ____________, Comuna _______________, Judeţul ____________        

Str. ____________, nr. _____, bl. _____, ap. ____, telefon_________________, e-mail: 

______________________________ 

 

Studii: □ primare  □ medii  □ superioare 

 

Suprafața exploatației agricole ______, din care suprafața pe care se cultivă fructe este de 

______________. 

Categoria de fructe cultivate: 

__________________________________________________________________________________ 

Felul și cantitatea de fructe pe care intenționați să predați pentru procesare la manufactura 

comunitară înființată prin prezentul proiect:  

__________________________________________________________________________________ 

Ce așteptări aveți de la acest proiect?    

__________________________________________________________________________________ 

Ce intenții/planuri aveți pentru viitor privind dezvoltarea exploatației în domeniul cultivării 

fructelor? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Data: ______________                         Semnătura: _________________ 



9 

 

 

   ANEXA 2 

 

 

 

                                                                                                                                        

Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului 

 

 

 

Subsemnatul(a) (numele și prenumele)   _________________________________________________    

posesor al B.I./ C.I., seria _______, număr ____________, eliberat  de _______________________, la 

data de _____________________________________, având CNP____________________________, 

declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile proiectului  „Din 

inima Sătmarului” – marcă locală colectivă cu protejare naţională. Calitate, originalitate și 

creativitate în procesarea fructelor locale”  și mă angajez să respect cerinţele programului și să 

particip la toate activităţile care îmi revin.  

În cazul în care va exista activitate la care nu voi putea participa din motive obiective, voi delega o 

persoană din cadrul fermei să mă reprezinte. 

Totodată declar ca voi respecta prevederile legate de COVID-19 privind praticiparea la toate 

activitățile naționale și internaționale.  

 

 

 

 

 

 

Data: ______________                       Semnătura: ________________ 
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ANEXA 3 

 

 

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata ___________________________________________, având   CNP 

_______________________________, prin prezenta îmi dau acordul cu privire la utilizarea și 

prelucrarea datelor mele personale.  

Prin prezenta declar că sunt de acord cu datele cuprinse în prezenta Declarație și în Formularul de 

înscriere a grupului țintă la proiect să fie utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) de către GAL Zona Sătmarului.    

 

 

 

 

 

Data ____________________           Semnătura ___________________________ 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

