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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
„Europa investește în zonele rurale!” 
Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 
Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514 
Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  

      
 

Apel de selecție nr. 9/2018 
                                               Varianta detaliată 

 

 

APEL  DE PROPUNERI DE PROIECTE 

 

Apel de propuneri de proiecte nr. 9/2018 pentru accesarea măsurii din SDL  

4–M4.2.a/3A ,, Procesare locală” 

Titlu măsură:  Sprijin pentru investiții în procesarea locală a produselor agroalimentare 

din GAL Ținutul Haiducilor 

Cod măsură: 4–M4.2.a/3A 

Tipul măsurii:  INVESTIȚII 

 

1. Data lansării apelului de selecție:     29.11.2018 

 

2. Data limită de depunere a proiectelor : 31.12.2018 ora 12.00 

 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul Asociatiei 

PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR  înaintea datei-limită de depunere , 

specificată în Anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte, în intervalul de luni 

–vineri intre orele 10-14 (pentru data de 31.12.2018 proiectele se depun pana la ora 12.00). 

 

Pragul minim de selectie este de: 50 puncte 

4. Fondul disponibil – alocat în sesiune :  1.010.000 euro 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect se 

va încadra între minim 20.000 Euro şi maxim 200.000 Euro pentru un proiect. 

 

Numărul de proiecte estimate a se finanţa este de minim 5 şi maxim 50. 

 

Proiectele sunt generatoare de venit, intensitatea sprijinului fiind de: 

o 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care nu 

activează în zona montană şi nu derulează investiţii legate de agricultura 

ecologică/agromediu; 

o 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care fie 

activează în zona montană, fie derulează investiţii legate de agricultura 

ecologică/agromediu, fie sunt realizate de tineri fermieri; 

o 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de 

producători) care derulează investiţii colective; 

o 90% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care 
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activează în zona montană şi/sau derulează investiţii legate de agricultura ecologică 

/agromediu si/sau sunt realizate de tineri fermieri; 

90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de 

producători) care derulează investiţii colective în zona montană şi/sau legate de agricultura 

ecologică/agromediu si/sau sunt realizate de tineri fermieri 

 
Detaliere intensitatea sprijinului nerambursabil 

 

Pentru proiectele cu obiective care se încadrează în prevederile Regulamentului (UE) 

1305/2013 la următoarele articole: art. 17 alin. (1) literele (a) și (d):  

 

Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme situată pe teritoriul GAL, cu o 

dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea producției standard). 

 

Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 

inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă; investițiile în producerea şi utilizarea 

energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul 

pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei; investițiile în instalații pentru producerea 

de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare 

rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara 

fermei), nu este obligatoriu să reprezinte componente secundare în cadrul unui proiect de 

investiții, cu condiția ca în cazul ultimelor două tipuri energia obținută să fie destinată 

exclusiv consumului propriu al fermei (nu va genera profit);  

 

Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 

depăși 200.000 euro, indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va 

putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului 

combinat nu poate depăși 90% în cazul:  

 

o 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care nu 

activează în zona montană şi nu derulează investiţii legate de agricultura 

ecologică/agromediu; 

o 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care fie 

activează în zona montană, fie derulează investiţii legate de agricultura 

ecologică/agromediu, fie sunt realizate de tineri fermieri; 

o 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de 

producători) care derulează investiţii colective; 

o 90% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care 

activează în zona montană şi/sau derulează investiţii legate de agricultura ecologică 

/agromediu si/sau sunt realizate de tineri fermieri; 

o 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de 

producători) care derulează investiţii colective în zona montană şi/sau legate de 

agricultura ecologică/agromediu si/sau sunt realizate de tineri fermieri. 

 

Se vor respecta prevederile privind intensitatea sprijinului din Regulamentul 1305/2013 dupa 

cum urmeaza: 
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Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 

depăși 200.000 euro, indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil 

se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a 

sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:  

 

Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de 

producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în 

conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);  

 

Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care 

s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 

1305);  

 

Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;  

 

Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;  

 

Pentru investițiile neproductive legate de îndeplinirea obiectivelor din domeniul 

agromediului și al climei, intensitatea sprijinului este de până la 100%, fără a depăși 

200.000 euro/proiect.  

 

Atentie ! Pentru aceste categorii de proiecte se va folosi cererea de finantare model 1 

(similar 4.1) 

 

 art. 17 alin. (1) litera (b):  

Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu 

va depăși 200.000 euro, indiferent de tipul investiției. 

o Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare. 

 

Atentie ! Pentru aceste categorii de proiecte se va folosi cererea de finantare model 2 

(similar 4.2) 

 

5.  Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții - 

Formularul standard al Cererii de Finanțare (versiune editabilă) poate fi accesat pe pagina de 

internet  www.galtinutulhaiducilor.ro 

 

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului in conformitate cu cerintele fișei măsurii din SDL si ale Ghidului Solicitantului  

elaborate de catre Asociatia Parteneriat GAL Tinutul Haiducilor pentru Măsura 4–M4.2.a/3A 

,, Procesare locală” -  Sprijin pentru investiții în procesarea locală a produselor 

agroalimentare din GAL Ținutul Haiducilor. 

  

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de finanţare: 

 

Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de finanţare pentru proiectele care se 

incadreaza in art. 17 alin. (1) literele (a) și (d):  

 

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însotit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea 

Viticolă (dacă este cazul) (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează 

acest tip de investiţie) 

1.b) EXPERTIZA TEHNICĂ DE SPECIALITATE ASUPRA CONSTRUCŢIEI 

EXISTENTE 

1.c) RAPORTUL PRIVIND STADIUL FIZIC AL LUCRĂRILOR 

 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ - formularul 10, contul de profit şi pierderi - 

formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 

Administraţia Financiară. În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani 

financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii 

financiare 

sau 

Declaraţa de inactivitate înregistrata la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu 

au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului 

sau 

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 

înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în 

care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile 

din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221) 

sau 

Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, secetă 

excesivă etc) se vor prezenta: 

• Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, 

formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în 

care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din 

bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administraţia Financiară 

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale 

se va prezenta: 

• Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară 

(formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie 

negativ şi/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole Pentru anii calamitaţi 

solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbalde constatare și evaluare a pagubelor) 

emis de organismele abilitate (ex.:Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) 

 

3.a1). DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT 

PLANTAȚIILOR DE VIȚĂ DE VIE PENTRU STRUGURI DE MASĂ 

EXISTENTE/NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR PLANTAȚII: 

COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ 

DREPTUL DE PROPRIETATE asupra terenului şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie 
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semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu 

suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare care trebuie să fie de 

cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare şi/ sau contractul de 

concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu anul 

depunerii cererii de finanţare. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi 

trebuie să conţină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

· suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 

proces) 

- Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de 

producatori, se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai 

acestor solicitanţi 

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea 

agricolă, care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii, numele membrilor fermieri 

care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus în folosinţa societăţii, care 

trebuie să fie de minim 10 ani. 

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU 

TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile: 

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE 

CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTARIAT care să certifice 

dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 

depunerii cererii de finanţare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de 

construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect; 

b2). DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA 

TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT 

LA NOTARIAT, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 

10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de 

execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, 

republicată,cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție 

propusă prin proiect; 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 

proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ 

NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru cererile de finanţare 

care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat 

pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de 

rambursare a creditului. 
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c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN 

PROPRIETATE: 

1) EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 

de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de 

formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 

Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsări şi albine - ADEVERINȚĂ 

ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPȚIE, emisă cu cel 

mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezultă numărul păsărilor şi al familiilor 

de albine şi data înscrierii solicitantului în Registrul Exploataţiei. Pentru cooperative agricole, 

societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, se vor prezenta documentele prevăzute 

la punctul c) pentru toţi membrii acestor solicitanţi. 

2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine. 

 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau 

modernizări). 

 

5. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT (conform protocolului de 

colaborare intre AFIR - ANPM - GNM) 

 

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE 
şi sociale, valabile la data incheierii contractului, emise de Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în 

care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat. 

Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 

rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea 

cererilor de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului 

de atestare fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A. 

6.2 CAZIER JUDICIAR AL RESPONSABILULUI LEGAL, valabil la data incheierii 

contractului. 

 

7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 

colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info 

7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEŢEANĂ, conform Protocolului de colaborare dintre 

AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

 

8.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE 

COFINANŢARE privată a investiţiei emise de o instituţie financiară (extras de cont şi/sau 

contract de credit acordat in vederea implementarii proiectului). 

8.2 ADRESĂ EMISĂ DE BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia şi 

ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul IBAN 

al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR); 

 

http://www.afir.info/
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9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care 

se modernizează și se autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate 

unităţile în funcţiune. 

 

10. 

a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire 

și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) și 

Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările 

ulterioare și  composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 

(menționate în Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să 

reiasă că acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă , cooperativă 

agricolă sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și 

modificările ulterioare; 

c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, 

staţiunilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol 

 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, 

economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală 

sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru 

cei care au absolvit în ultimele 12 luni. 

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. 

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/ certificat 

de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de 

evaluare si certificare a competentelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, 

care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Naţionala pentru Calificări sau 

Certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, care conferă un nivel minim de 

calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. 

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură 

şi dezvoltare rurală. 

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care 

să ateste înregistrarea contractului individual de muncă. 

 

12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE: 

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A 

EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor noi sau AUTORIZAȚIE DE 

GOSPODĂRIRE/NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării 

sistemului de irigaţii. 

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul) 

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul) 
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12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa 

de apă (dacă este cazul) 

 

13.1 AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI 

SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ŞI PRELUCRARE A SEMINŢELOR 

ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE, PRELUCRARE 

ŞI COMERCIALIZARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR. 

13.2 DOCUMENTE SOLICITATE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI: factură fiscală de 

achiziţii a seminţelor, şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă/buletinul de 

analiză oficială cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar 

propriu”/documentul de calitate şi conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent 

documentelor menţionate (ex: eticheta oficială). 

 

14. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ 
eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ 

 

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ 

PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul 

şi, dacă este cazul, terţele persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de 

membru al acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut), 

document avizat de consiliul director. 

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât 

și de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. 

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care să reiasă că solicitantul este membru 

al acesteia, solicitantul trebuie să prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a 

Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, 

conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente. 

15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/ comercializării 

producției proprii. 

 

16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează 

comercializarea produselor proprii 

 

17.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN 

AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE 

CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE 
(în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor care obțin după 

implementarea proiectului, un produs ecologic) 

17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un 

organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor 

privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru 

modernizări în vederea obținerii unui produs existent). 
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18. STUDIU OSPA JUDEŢEAN PRIVIND NOTA DE BONITARE A TERENURILOR 

AGRICOLE în cazul exploataţiilor agricole din sectorul vegetal, însoţit de aviz ICPA pentru 

încadrarea proiectului în potenţialul agricol. 

 

19. ACORD de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul 

Naţional de Antigrindină şi Creştere a Precipitaţiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru 

Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, emis de 

AASNACP. 

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care sa reiasa ca 

solicitantul si, dacă este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au 

calitatea de membru a/al acesteia/acestuia, insotit - statutul Cooperativei. 

20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători sau 

direct cu Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/ 

comercializării producției proprii. 

 

21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz) pe care solicitantul 

le poate aduce în scopul susţinerii proiectului: 

 

Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de finanţare pentru proiectele care se 

incadreaza in art.17 lit b. 

 

1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru achiziţiile simple se vor completa doar 

punctele care vizează acest tip de investiţie) 

1.b) EXPERTIZA TEHNICĂ DE SPECIALITATE ASUPRA CONSTRUCŢIEI 

EXISTENTE 

1.c) RAPORTUL PRIVIND STADIUL FIZIC AL LUCRĂRILOR. 

 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - 

formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 

Administraţia Financiară. În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani 

financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii 

financiare. 

DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul 

solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale: 

DECLARATIE SPECIALA privind veniturile realizate in anul precedent depunerii 

proiectului  inregistrata la Administraţia Financiară(formularul 200), în care  rezultatul brut 

obţinut anual să nu fie negativ; 

 

3. a)Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 

realizate investiţiile: 

 a 1) Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesiune sau alt document încheiat la 

notar, care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de finanţare, care să confere titularului inclusiv dreptul de 

execuţie a lucrărilor de construcţii, după caz, în acord cu precizările din Studiul de 
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Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect; 

a 2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune 

sau alt document încheiat la notar, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului,pe o 

perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, care să confere 

titularului inclusiv dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, după caz, în acord cu 

precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție 

propusă prin proiect. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de ADRESA EMISĂ DE CONCEDENT şi trebuie să 

conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este cazul respectarea graficului de 

realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 

proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 

a 3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU 

AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru cererile de finanţare care 

vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat 

pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de 

rambursare a creditului. 

 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau 

modernizări). 

 

5. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT 

 

6.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE 

COFINANŢARE a investiţiei emise de o instituţie financiară (extras de cont si/ sau contract 

de credit). 

6.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și 

ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN 

al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR); 

 

7.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE 
şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au 

sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat –  

Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 

rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea 

cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului 

de atestare fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A. 

7.2 CAZIER JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL 
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8.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform 

Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet 

www.afir.info. 

8.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform 

Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info  

 

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care 

se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.  

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru unităţile în 

funcţiune. 

 

10 a) STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr.1/2005 cu 

modificările şi completările ulterioare şi Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 

566/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

10 b) DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ 

PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul 

si, daca este cazul, terțele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de 

membru al acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut), 

document avizat de consiliul director. 

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât 

şi de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. 

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care să reiasă că solicitantul este membru 

al acesteia, solicitantul trebuie să prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a 

Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, 

conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente şi 

PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea colectării/comercializării. 

 

11.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

ECOLOGICE (produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (pentru inteprinderile 

existente care le deţin deja). 

11.2 ( (pentru investiţii în vederea obţinerii unui produs nou): 

a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN 

AGRICULTURA ECOLOGICĂ; 

11.2.b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE 

INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE 

 

12. DOCUMENTUL care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru 

produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și 

alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel European 

13. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL emis de MADR , în conformitate cu 

Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale. 

 

http://www.afir.info/


 

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

        EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

                                                       

 

Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 
FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 
din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

12 
 

14. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE 

CONSACRATE ROMÂNEŞTI emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 394/2014 

privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești, 

 

15. COPIE CERERE depunere documentație în vederea dobândirii dreptului de utilizare a 

menţiunii de calitate facultativă "produs montan" – pentru produsele în curs de recunoaștere. 

 

16. Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria firma in dificultate. 

 

17. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianţii cu amănuntul, 

deţinătorii de unităţi turistice, restaurante etc. 

 

18. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) 

 

7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească  solicitantul, 

inclusiv metodologia de verificare a acestora; 

 

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

 

EG1: Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze  din punct de vedere organizatoric in una din 

categoriile mentionate la pct.4.1 si 4.2  din Ghidul solicitantului. 

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, cu modificările şi completările ulterioare.- anexa  

 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a 

solicitantului și /sau a verificărilor în ONRC, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor 

restante fiscale şi sociale prezentate la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și 

angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor GAL dupa caz 

AFIR, în bazele de date AFIR că solicitantul nu se regăseşte în una din categoriile de 

solicitanți /beneficiari ai măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 

2020, restricționate de la finanțare, menţionate mai sus. 

 

EG2:Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile 

prevazute prin fisa masurii din SDL 
 

Actiunile eligibile trebuie sa se desfasoare pe teritoriul GAL Tinutul Haiducilor si sunt 

urmatoarele: 

 Inființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii 

eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor 

deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru 

depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință 

este în curs de aplicare; 

 Inființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de 
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stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii 

adăugate a produselor; 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv 

investiții privind ambalarea şi etichetarea produselor; 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea capacităților locale de colectare, recepție, 

depozitare, condiționare, sortare, procesare, ambalare şi etichetare; 

 Investiţii pentru conformarea unităţilor de procesare la cerinţele de mediu, protecţia 

muncii, PSI şi securitate alimentară existente (în ceea ce priveşte managementul apelor 

uzate şi al deşeurilor etc.); 

 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde ce vor fi 

impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-

alimentare; 

 Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă 

alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 

 Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a 

proiectului. 

Daca investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate împreună cu investitiile în 

înfiinţarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un 

lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă), incadarea investitiei 

se va realiza conform art. 17, alin. (1), lit. a 

 

Daca investitiile de procesare vor fi realizate fara a fi realizate investitii în înfiinţarea/ 

modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț 

alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă), incadarea investitiei se 

va realiza conform art. 17, alin. (1), lit. b 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însușirii Declaraţiei F şi în baza corelării 

informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din documentele emise de instituţiile publice 

şi prezentate la momentul contractării (APM, DSP, DSVSA judeţene), cu cele din Certificatul 

de Urbanism, precum şi cu cele din documentele privind dreptul de proprietate şi/sau 

folosinţă a imobilelor vizate de investiţie. Nota de constatare emisă de GNM va viza unitatea 

de producție care se modernizează. 

 

ATENȚIE! * Proiectele care vizează investiții de  procesare/ comercializare produse 

agricole se vor încadra în prevederile art. 17, alin. (1), astfel: 

- la lit. a):  

investiția în producția agricolă primară >50% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Peste 70% din produsele agricole primare supuse procesării (ca material primă de bază) 

trebuie să provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, într-o proporție de până la 30% pot 

fi procesate (prelucrate) şi produse agricole care nu provin din propria  exploatație agricolă 

(fermă), vegetala, zootehnică sau mixtă. 

- la lit. b):  restul investițiilor aferente art. 17. 

De asemenea: 

Investitiile în depozitarea și/ sau condiționarea produselor agricole primare reprezintă parte/ 

componentă a producției agricole primare. 

Investitiile în depozitarea și/ sau conditionarea produselor agricole procesate (rezultate din 

procesul de procesare) reprezintă parte componenta a investitiei în procesarea produselor 
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agricole. 

În cazul fermelor vegetale care produc şi nutrețuri/ furaje combinate în vederea 

comercializării, obținerea furajelor reprezintă procesare. În cazul fermelor mixte/ zootehnice 

care obțin nutrețuri/ furaje combinate în vederea furajării animalelor din cadrul exploatatiei, 

investiția care prevede tehnologia de obținere a furajelor face parte din fluxul tehnologic de 

creștere a animalelor și este asimilată producţiei agricole primare. 

În cazul în care prin proiect se prevede achiziţia de instalații pentru producerea de energie 

electrică și/ sau termică, prin utilizarea biomasei, în această categorie vor fi încadrate și 

instalațiile de obținere a biogazului, cu condiția ca acesta să fie destinat exclusiv consumului 

propriu 

 

EG3 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020   

Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe propria 

răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta 

documentul emis de ANPM, până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de 

selecție a cererii de finanțare. În etapa de contractare verificarea îndeplinirii condiției de 

eligibilitate se va realiza în baza corelării informaţiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul 

de Urbanism și cu cele din documentul emis de ANPM. 

 

EG4 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 

documentatiei tehnico-economice 

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:  

(1) rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv 

/veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, 

întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în Declaraţia privind veniturile 

realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular); În cazul în care anul precedent 

depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, 

care poate fi negativ.  

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

menţionate;  

 

EG5: Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării 

investiției 

 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării 

informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi ulterior, 

prin verificarea documentului 6 prezentat în etapa de contractare 

 

EG6: Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate 

publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară  

 

Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene, depuse la momentul 

contractării, dacă este cazul. 
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EG7 : Criteriu de eligibilitate specifice proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit. a: 

Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minim 4.000 SO (valoarea producţiei standard)  
 

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform Cererii de finanțare, 

punctului din cadrul Cererii de finanțare – Stabilirea categoriei de fermă (exploatație agricolă) 

- după cum urmează:  

(1) În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, 

respectiv, investiţii în unitatea/ unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc 

exploataţia, extinderea/ diversificarea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii 

proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură (adică extinderea profilului agricol), extinderea 

diversificarea exploataţiei agricole prin înfiinţarea unei noi unităţi de producţie, dimensiunea 

se va calcula pe baza înregistrărilor din perioada (campania) de depunere a cererii unice de 

plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere 

stabilită conform legislației naționale din anul depunerii Cererii de finanțare sau din anul 

anterior (în cazul în care solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea unică de plată 

pentru campania anului în curs) şi/ sau a ultimei înregistrări/ actualizări în Registrul 

Exploataţiei de la ANSVSA/efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii 

Cererii de finanțare/ Paşapoartelor emise de ANZ ţinând cont după caz, de Nota explicativă a 

RICA din subsolul tabelului SO din CF. În cazul în care expertul nu regăsește în IACS 

suprafaţa de teren menţionată de solicitant în tabelul cu SO sau există diferenţe între suprafaţa 

de teren declarată în proiect şi cea din IACS, expertul va solicita APIA să certifice că 

solicitantul s-a înscris în sistem/ evidențele APIA cu suprafaţa declarată în Cererea de 

finanţare.  

(2) În cazul proiectelor care prevăd desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole 

(solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA de mai puţin de 12 luni 

sau nu a depus nici o cerere de plata la APIA pâna la data depunerii Cererii de finanțare) 

dimensiunea economică va fi calculată în baza suprafeței identificate în APIA și a 

previziunilor, din punct de vedere al culturii și/ numărului de animale, din documentația 

tehnico-economică a proiectului, la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a 

realizării investițiilor propuse prin proiect (indiferent dacă solicitantul figurează cu terenuri 

cultivate sau necultivate și/ animale în posesie la momentul depunerii CF).  

În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-urile, ÎF-urile şi ÎI-urile care au preluat 

exploataţia agricolă gestionată anterior de persoana fizică (actualul titular de PFA, ÎI sau ÎF).  

 

În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile economice ale 

exploataţiilor membrilor fermieri. Conform prevederilor fișei măsurii, anexă la ghid, prin 

intermediul formelor asociative (cooperative agricole si grupuri de producători), sprijinul 

poate fi accesat de toate exploatațiile agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune economică 

sub 4.000 € SO, cu condiția ca dimensiunile economice însumate ale exploatațiilor membrilor 

formei asociative în cauză, să fie peste 4.000 SO.  

Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o 

asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti 

și pășuni, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor menționa în cadrul 

Studiului de fezabilitate toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ 

cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia măsuri sinergice, având în vedere că o perioadă 
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importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului. În SF se vor 

menționa codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/ cooperativei) în vederea verificării 

transferului animalelor pentru calculul adecvat al dimensiunii economice a exploatației. 

 

Dacă aceasta condiție nu este îndeplinita, investiția în componenta de procesare va fi 

finatata cu maxim 50% ajutor nerambursabil incadrandu-se la art. 17, alin. (1), lit. b 

 

Atenţie!  
Completarea tabelului Coeficienţi de producţie standard, din Cererea de finanţare se va face 

cu toate activele exploataţiei (terenuri agricole şi animale) chiar dacă proiectul vizează 

înfiinţarea unei noi unităţi de producţie independentă funcţional de celelalte unităţi de 

producţie care alcătuiesc exploataţia.  

În toate cazurile (modernizare sau desfășurare pentru prima dată a activității agricole), înainte 

de depunerea CF, solicitanții trebuie să se înscrie la APIA. Verificarea suprafețelor agricole se 

face de către evaluator numai prin consultarea sistemului informatic al APIA/ evidențelor 

APIA . În cazul încare în urma verificărilor efectuate de către evaluator rezultă o diferență de 

suprafață ca urmare a încheierii controalelor administrative ale APIA, solicitantul are 

obligația de a reface prognoza economico-financiară și tabelul cu dimensionarea exploatației, 

în urma solicitării de informații suplimentare formulate de către evaluator.  

Pentru investițiile noi, în cazul proiectelor care vizează lucrări de construcţii (sere, ciupercării, 

clădiri din componenţa fermei zootehnice), nu se verifică în IACS terenul aferent acestor 

obiective. 

 

EG 8: Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole 

realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație 

agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art. 

17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013)  

 

Se corelează informaţiile din Studiul de fezabilitate, cu cele din documentele emise de APM/ 

DSP/ DSVSA judeţene şi din verificările în ONRC care conţin informaţii cu privire la 

persoana care s-a instalat pentru prima dată ca tânăr fermier. Data instalării pentru prima dată 

ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier, figurează în ONRC că a preluat 

controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat 

unic/ majoritar și unic administrator al respectivei entități, respectiv, titularul Întreprinderii 

Familiale (ÎF-ului).  

 

Se verifică menţiunile documentelor emise de APM, DSP şi DSVSA judeţene depuse în 

vederea semnării contractului. 

 

EG 9:  Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia 

europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit 

obligatorii pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr. 1305/2013) 
Se verifică menţiunile documentelor emise de APM, DSP şi DSVSA judeţene depuse în 

vederea semnării contractului. 

Se verifică dacă în SF este precizată îndeplinirea a noi prevederi legislative impuse 

fermierilor.  si daca solicitantul si-a prevazut in graficul de esalonare a investitiei realizarea 
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actiunilor  termenul de 12 luni 

 

EG10 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie 

electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din 

R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10% 

În cazul în care proiectul nu prevede investiţii în instalaţii de producere a energiei electrice 

expertul bifează NU ESTE CAZUL. 

 

EG11: În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat  

 

Atenție! Rezultatul procesării produsului agricol poate fi exclusiv un produs Anexa I la 

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În situația în care prelucrarea 

produselor agricole implică obţinerea de produse non-Anexa I la TFUE, acestea vor fi 

sprijinite în cadrul schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea 

de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor 

agricole în vederea obţinerii de produse neagricole". 

 

Criteriul se consideră îndeplinit dacă, prin proiectul propus se vizează prelucrarea materiei 

prime care face parte din Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este tot un produs inclus în 

Anexa I și toate aceste detalii sunt justificate în Studiul de Fezabilitate şi sunt conforme cu 

prevederile acestei anexe – Anexa 4 la ghidul solicitantului. Pentru o încadrare corectă a 

materiilor prime și produselor finite se vor corela informațiile din Anexa I la TFUE cu 

informațiile de la adresa web a Autoritatii Naționale a Vămilor 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm. 

 

Criterii de eligibilitate specifice proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit.b: 
EG12. Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista 

cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în scopul 

obținerii de produse Anexa I 

EG13 Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investitii în sectoarele de activitate 

economica precizate în fișa măsurii din SDL, în scopul procesarii  produselor agricole 

incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE în scopul obținerii de produse non-Anexa I 

EG14 Prin investitia propusa solicitantul demonstreaza că sunt indeplinite conditiile 

privind efectul stimulativ 
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra de toti solicitantii prin respectarea condiţiilor: 

1. Intreprinderea a depus înainte de demararea lucrărilor de executare a proiectului de 

investiţii, o cerere de finantare pentru acordarea ajutorului de stat conform modelului 

prevazut in Anexa aferenta la Ghidul GBER si investitia nu demareaza inaintea primirii 

acordului pentru finantare (semnarea contractului cu AFIR 

2. Cererea de finanțare conține cel puțin următoarele informații: 

a. denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia; 

b. descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia (perioada de 

implementare) 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm
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c. amplasamentul investitiei  propuse prin proiect; 

d. bugetul, devizul general, devizele pe obiecte privind toate cheltuielile 

eligibile/neeligibile prevazute in  studiul de fezabilitate 

e. tipul de ajutor (grant) și valoarea finanțării publice necesare pentru realizarea 

investitiei 

În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct.(1) si (2),  se consideră că 

acest criteriu nu este îndeplinit, prin urmare proiectul este neeligibil.  

 

EG15: Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 

fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat 
Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net 

mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, la curs BNR din ultima zi bancară a anului financiar 

pentru care se analizează profitul, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat. 

 

EG16 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista 

cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii 

de produse Anexa I și non-Anexa I 

 

Atenție!  
În cazul în care un solicitant depune mai multe proiecte, indiferent de etapa de 

sesiune/sesiune, trebuie să țină cont de previziunea din proiectul/proiectele anterioare depuse, 

atât la nivelul indicatorilor economico-financiari, cât și la nivel de eligibilitate și selectie. 

Această prevedere nu se aplică dacă, în urma procesului de evaluare și selecție, proiectele 

anterioare nu au intrat la finanțare. 

 

 

8  Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL; 

 

Selectia proiectelor 

 Selectia proiectelor se va face de către membrii Comitetului  de Selectie constituit la nivelul  

GAL TINUTUL HAIDUCILOR. 

 Comitetul de Selecţie este format din 7 membri ai parteneriatului, din care 2 membri 

din sectorul public, 2 membri din sectorul privat şi 3 membri din sectorul societății 

civile (ONG). Pentru fiecare funcţie în parte  este  prevăzut un supleant. 

 Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru  

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 

membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 51% să fie din mediul privat şi societatea 

civilă, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. 

 Comitetului de Selectie are ca obligatii principale :   

- să se asigure  ca proiectul  raspunde obiectivelor propuse în SDL si se incadrează in planul 

finaciaral GAL TH  .-Proiectele care nu corespund obiectivelor si prioritatilor stabilite în SDL 

pe baza căruia a fost selectat GAL-ul nu vor fi selectate in vederea depunerii la AFIR. 

- să realizeze  selectia proiectelor, să emită si să  semneaze raportul de selectie intermediar si 

final 

-  să respecte prevederile OUG 66/2011, cu modificările si completările ulterioare referitoare 

la evitarea conflictului de interese. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține 
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unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot 

și nu va participa la întâlnirea comitetului respective. 

 Criteriile de selectie si punctajul aferent fiecarui criteriu sunt aprobate de Adunarea 

Generala GAL. 

 Selecția proiectelor pentru această măsură va fi organizată pe baza următoarelor 

principii: 

o Se vor organiza sesiuni de depunere a proiectelor cu perioadă limitată în timp 

în funcție de gradul de absorție a fondurilor alocate ; 

o Definirea unui prag minim de punctaj pentru ca proiectele să fie eligibile; 

o Acordarea de prioritate în evaluare/selecție proiectelor cu punctajul cel mai 

ridicat. 

 Toate verificările se  efectuează  de către  doi experti tehnici  cu atributii în   

verificarea si selectia proiectelor . Se va  respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv 

documentele de verificare si selectie a proiectelor  vor fi semnate de către minimum 2 angajaţi 

– un expert care completează şi un expert care verifică. 

Criterii de selectie 

 

Conform Fişei măsurii prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor 

fi stabilite prin Ghidul solicitantului : 

 

a. Selecția proiectelor va fi organizată pe baza următoarelor principii: 

 Se vor organiza sesiuni de depunere a proiectelor cu perioada limitata in timp in functie 

de gradul de absorbtie a fondurilor; 

 Definirea unui prag minim de punctaj pentru ca proiectele să fie eligibile; 

 Acordarea de prioritate în evaluare/selecție proiectelor cu punctajul cel mai ridicat. 

 

b. Prioritate la finanţare va fi acordata, în baza criteriilor de selecţie stabilite prin Ghidul 

solicitantului: 

 Cooperativelor și grupurilor de producători; 

 Solicitanţilor care, în urma investiţiei, se angajează să proceseze produse agricole locale 

de la cel puţin 5 fermieri din GAL Ţinutul Haiducilor; 

 Solicitanților care derulează proiecte integrate prin care solicită finanțare pentru mai 

multe etape în lanțul de procesare; 

 Solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în zona montană (indiferent dacă sunt 

certificaţi ca atare sau nu); 

 Solicitanţilor care derulează investiţii legate de agricultura ecologică (indiferent dacă sunt 

certificaţi ca atare sau nu); 

 Solicitanților care dispun de produse certificate în cadrul unei scheme de calitate 

europene; 

 Solicitanţilor care au participat la minim una din măsurile: 1–M1.1.a/1A “Țărani lideri”, 

1–M1.2.a/1A “Activităţi demonstrative” şi/sau 3–M3.1.a/3A “Scheme de calitate”; 

 Măsura va acorda prioritate la finanţare acelor proiecte care prevăd dotarea cu tehnologii 

şi echipamente cu consum energetic redus, cu impact minim asupra mediului şi/sau care 

permit reciclarea unor materii prime. 
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Pentru această măsură pragul minim este de 50 puncte și reprezintă pragul sub care nici un 

proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

 
Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui citeriu/sub-criteriu 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecție Punctaj  

Metodologia de verificare  si 

documentele justificative in 

vederea punctării  

 

 

 

criteriilor de selectie 

1. Cooperativelor și grupurilor de producători - Proiecte 
de investiții promovate de cooperative sau grupuri de 
producători 

40 p Se va acorda punctaj pentru 
proiectele promovate de cooperative 
sau grupuri de producatori. 
Se vor verifica: 
Actele constitutive ale solicitantului 
pentru: 
-Societatea cooperativă înfiinţată în 
baza Legii nr.1/2005 cu modificările 
şi completările ulterioare  -
Cooperativa agricolă înfiinţată în 
baza Legii nr. 566/2004 cu 
modificările şi completările ulerioare. 
-Grupul de producatori 

2. Solicitanţilor care, în urma investiţiei, se angajează să 
proceseze produse agricole locale de la cel puţin 5 
fermieri din GAL Ţinutul Haiducilor - Proiecte care 
vizeaza procesarea de produse agricole locale de la 
cel puţin 5 fermieri din GAL Ţinutul Haiducilor 

10 p Se acorda punctaj solicitantilor care 
se angajează să proceseze produse 
agricole locale de la cel puţin 5 
fermieri din GAL Ţinutul Haiducilor 
Se vor verifica 
Studiu de Fezabilitate 
Declaratia pe propria raspundere 
 

3. 
 
 
 

3 

Solicitanților care derulează proiecte integrate prin care 
solicită finanțare pentru mai multe etape în lanțul de 
procesare - Proiecte prin care solicită finanțare pentru 
mai multe etape în lanțul de procesare. 
 
 
 

Max. 10 

p. 

Se acorda punctaj pentru proiecte de 
investiţii care vizează crearea 
lanțurilor alimentare integrate, 
respectiv integrarea sistemelor de 
colectare*, condiționare (după caz), 
procesare, depozitare și 
comercializare. 
Punctajul pentru criteriile 3.1 si 3.2 
nu se cumuleaza  
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3.1. Operațiuni    care    vizează    crearea    
lanțului alimentar   integrat respectiv colectare, 
procesare, depozitare și comercializare; 
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în 
toate componentele lanțului alimentar. 

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în 
componente ce completează integral lanțul alimentar 
(deja dețin una sau mai multe componente, iar prin 
proiect își propun realizarea a minim doua componente 
lipsă). 
Nu se punctează proiectele care își propun doar 
comercializare, chiar daca aceasta este componenta 
care închide lanțul alimentar. 
În cazul solicitanților care deja dețin toate componentele 
lanțului alimentar, proiectele care prevăd investiții de 
modernizare pentru același produs (produs existent) nu 
sunt punctate. 
Pentru procesare carne lanţul alimentar este format din 
următoarele verigi: abatorizare, procesare, depozitare și 
comercializare) 

10 p Se vor verifica 
Studiu de Fezabilitate 
Declaratia pe propria raspundere 

3.2. Operațiuni care vizează crearea lanțul alimentar 
integrat 3 verigi din 4, respective oricare 3 din 
componentele: colectare, procesare, depozitare și 
comercializare 
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau 
investiții de modernizare în componente din operațiunile 
aferente lanțului alimentar, colectarea sau 
comercializarea poate fi realizată prin intermediul 
membrilor OIPA recunoscute, acestea fiind servicii 
prestate către procesator, solicitantul (procesatorul) 
deținând controlul asupra produsului și condițiilor de 
colectare /comercializare (de exemplu: stabilirea 
prețului). 
Numărul membrilor OIPA prin intermediul cărora se 
desfășoară operațiunile ce completează lanțul alimentar 
nu este limitat. 
Operațiunea de colectare care completează lanțul 
alimentar menționat se va desfășura în proporție de 
100% prin intermediul membrilor OIPA. Operațiunea  de  
comercizalizare care   completează  lanțul  alimentar 
menționat se va desfășura în proporție de minimum 50% 
prin intermediul membrilor OIPA. 
Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în 
componente ce completează integral lanțul alimentar 
(deja dețin una componenta, iar prin proiect își propun 
realizarea a minim doua componente lipsă). 
Nu se punctează proiectele care își propun doar 
comercializare, chiar daca aceasta este componenta 
care închide lanțul alimentar. 
În cazul solicitanților care deja dețin toate componentele 
lanțului alimentar, proiectele care prevăd investiții de 
modernizare pentru același produs (produs existent) nu 
sunt punctate. 
Pentru procesare carne lanţul alimentar este format din 
următoarele verigi: abatorizare, procesare, depozitare și 

5 p Se vor verifica 
Studiu de Fezabilitate 
Declaratia pe propria raspundere 
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comercializare) 

4  Solicitanţi care îşi desfăşoară activitatea în zona 
montană (indiferent dacă sunt certificaţi ca atare sau nu) 
- Proiecte care promovează investiții destinate produselor 
montane certificate sau necertificate.  
 

3 p. Se vor puncta proiectele depuse de 
solicitanți care vizează obținerea 
produselor alimentare care se 
regăsesc în Registrul național al 
produselor montane publicat pe site-ul 
ww.madr.ro. Proiectele care vizează 
obținerea produselor în curs de 
recunoaștere a dreptului de utilizare a 
mențiunii facultative de ”produs 
montan” vor fi punctate în condițiile 
respectării caietului de sarcini depus 
în vederea recunoașterii, a prezentării 
dovezii de depunere a acestuia la 
Direcția Agricolă Județeană  și a 
angajamentului că se va obține 
această mențiune de calitate până la 
ultima plată. 
Cel puțin unul din tipurile de produse 
obținute trebuie să dețină mențiunea 
de calitate facultativă ”produs 
montan”, iar acesta trebuie să se 
regăsească în categoria produselor 
vândute, după finalizarea proiectului, 
conform previziunilor economice din 
cadrul Studiului de 
Fezabilitate.Studiu de Fezabilitate 

Declaratia pe propria raspundere 

5 Solicitanţi care derulează investiţii legate de agricultura 
ecologică (indiferent dacă sunt certificaţi ca atare sau nu) 
-Proiecte care promovează investiții destinate produselor 
ecologice certificate sau necertificate. 
 

3 p Se vor puncta proiectele care propun 
investiții pentru obținerea de produse 
ecologice conform prevederilor OUG 
34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice cu 
completările și modificările 
ulterioare, produse care se vor 
regăsi în categoria produselor 
vândute, după finalizarea proiectului, 
conform previziunilor economice din 
cadrul Studiului de Fezabilitate.Cel 
puțin un produs obținut în urma 
procesării pe linia tehnologică 
deținută/propusă trebuie să fie 
ecologic. 
Se verifica 
Studiu de Fezabilitate 

Declaratia pe propria raspundere 
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6 Solicitanți care dispun de produse certificate în cadrul 
unei scheme de calitate europene - Proiecte de investiti 
care dispun de produse certificate în cadrul unei scheme 
de calitate europene. 
 

4 p  Se vor puncta Proiectele care vizează 
obținerea unor produse alimentare 
care sunt în  curs de înregistrare și 
recunoaștere la nivel european pentru 
înregistrarea denumirii de specialitate 
tradițională garantată (STG), vor fi 
punctate în condițiile respectării 
mențiunilor din caietul de sarcini 
depus în vederea recunoașterii, a 
înregistrării în Registrul Sistemelor din 
Domeniul Calității Protejate Național 
(RSCPN) și a transmiterii 
documentației în vederea obținerii 
înregistrării și a protecției la nivel 
european.  
Se verifica 
Studiu de Fezabilitate 

Declaratia pe propria raspundere 

7 Solicitanţii care au participat/participa la minim una din 
măsurile: 1–M1.1.a/1A “Țărani lideri”, 1–M1.2.a/1A 
“Activităţi demonstrative” şi/sau 3–M3.1.a/3A “Scheme de 
calitate”; 
 

20 Adeverinta/ Angajament de 
finalizare/participare privind 
inscrierea/participarea la  una din 
măsurile: 1–M1.1.a/1A “Țărani lideri”, 
1–M1.2.a/1A “Activităţi demonstrative” 
şi/sau 3–M3.1.a/3A “Scheme de 
calitate”; 
 

8 Proiecte care prevăd dotarea cu tehnologii şi 
echipamente cu consum energetic redus, cu impact 
minim asupra mediului şi/sau care permit reciclarea 
unor materii prime 

Max  
10 

Studiu de Fezabilitate 
Declaratia pe propria raspundere 

TOTAL 100 p.  

 

*Colectarea reprezintă aprovizionarea cu materie primă agricolă de bază direct de la 

producători, fără intervenţia în relaţia producător-solicitant a nici unui intermediar. 

 

**Comercializarea se poate realiza: 

- prin desfacerea produselor direct către consumatorul final (ex. magazin la poarta 

unității (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația 

unității de procesare (doar  investiții  de  modernizare),  magazin  on-line  cu  

distribuire  prin  logistică  proprie,    rulote 

/autorulote alimentare, automate alimentare –Toate aceste tipuri de comercializare 

reprezintă comercializarea directă; 

- prin vânzarea către consumatorul final prin intermediul a cel mult un intermediar 

(dovedită prin intermediul unor precontracte/ contracte încheiate direct). Intermediarii 

pot fi: comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități turistice, restaurante, unități de 

procesare ulterioară înregistrate/autorizate, , ferme zootehnice etc.). Titulatura de 

intermediar poate fi deținută de una sau mai multe persoane juridice care 

îndeplineşte/îndeplinesc calitatea de unic intermediar între producător şi consumator, 

cu care solicitantul are precontract /contract, comercializează aceste produse direct 

către consumatorii finali. 

În categoria „consumator final” intră și exploatațiile zootehnice care cumpără direct 

nutrețuri combinate produse de fabricile de profil, situație în care se vor prezenta 

precontracte/contracte  cu acești consumatori. 
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*** Titulatura de membru OIPA se referă, inclusiv, la cea de membru al unei organizații 

membre OIPA 

Observatii  

- respectarea intocmai a criteriilor din fisa masurii  -vezi criteriul 3 din  tabel care are  in 

plus ,,sau sunt inscrisi,, 

- respectarea ordinii criterilor de selectie conform fisei masurii; 

- coloana ,,Metodologia de verificare  si documentele justificative in vederea punctării 

criteriilor de selectie,, fie se completeaza fie se elimina, daca se elimina imediat dupa tabel 

se descrie Metodologia de verificare  si documentele justificative in vederea punctării 

criteriilor de selectie. 

Atentie la documentele care trebuie prezentate pentru fiecare criteriu. 

 

Punctajul minim   

 Punctajul minim pentru această sub‐măsură este de   50  puncte. 

 Proiectele sub acest punctaj nu se finantează. 

 Selecția proiectelor  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selectie 

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj departajarea acestora  se face în ordinea 

următoarelor puctajelor de la criteriul 1, criteriu. 2, criteriul 3, criteriul 4, criteriul 5, 

criteriul 6, criteriul 7, criteriul 8. 

 Pentru fiecare sesiune se face un ANUNŢ DE LANSARE A SESIUNII  de depunere a 

proiectelor, în care se vor prezenta: alocarea corespunzătoare a măsurii, intervalul de 

depunere a proiectelor. 

 

Atenție! Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse 

odată cu Cererea de finanțare.  

 Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va 

face după aprobarea Raportului de selectie in termen de maxim 2 zile. Asociația 

PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR va notifica în scris  toți solicitanții 

asupra rezultatului selecției cererilor de finanțare depuse de către acestia. 

 

GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin 

publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Lunar / Intermediar/ şi prin 

afişarea lui  la sediul GAL-ului.  

GAL va  notifica solicitanţii asupra motivelor pentru care proiectele nu au fost selectate – se 

vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru 

fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. 

Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor sau vor 

fi predate personal cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potenţialului 

beneficiar. 

 

GAL poate exclude din procedura etapa: Raport Intermediar, respectiv, etapa: Perioada de 

Primire a Contestațiilor  și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația 

în care nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate la momentul in care 

valoarea proiectelor totală, eligibila este mai mica sau egală cu alocarea financiară a apelului 

de respectiv. Aceasta decizie este motivata de inexistenta condițiilor care să conducă la 

contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție. 
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Depunerea si soluționarea contestațiilor 

 

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi 

neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data 

primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de 

Selecţie pe pagina de web www.galtinutulhaiducilor.ro 

 

Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. 

Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la secretariatul GAL TINUTUL HAIDUCILOR 

sau  

se Transmit prin poștă/curierat la adresa: localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa nr. 22 

jud, Bistrita - Năsăud  cod poștal 425100 sau prin e-mail, scanate, la adresa 

secretariat@galtinutulhaiducilor.ro. 

 

Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de finanţare depusă de solicitant. 

În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul acordat 

unuia sau mai multor criterii de selecție. 

Solutionarea contestațiilor se va realiza, în termen de 10  zile, de către Comisia de Soluţionare 

a  Contestaților care   este  constituită din 3 membri - un reprezentant al sectorului public și 2 

reprezentanți ai sectorului privat si socității civile. 

După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor 

întocmește Raportul final de soluționare a contestațiilor iar Comitetul de Selecție a proiectelor 

finalizeaza procedura de selecție a cererilor de finanțare. 

 

Perioada de  elaborare a Raportului de solutionare a contestatiilor  este de  2 zile  lucratoare 

de la data  finalizarii contestației si de 12 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei. 

 

Întocmirea Raportului de selecţie final a cererilor de finanţare 

 

Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul de 

Selecție Final  în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi 

eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile 

punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

 

Perioada de  elaborare a Raportului de selectie intermediar/final este de maxim  5 zile 

lucratoare de la data  finalizarii   activitatilor de evaluare si selectie de catre expertii GAL TH 

pentru toate proiectele depuse in cadrul unui apel . 

 

Raportul  de selecţie finale se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea acestora de 

către Comitetul de Selecţie a Proiectelor si avizarea lui de catre CDRJ . 

 

9 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție); 

Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se 

va face  in termed de doua zile după aprobarea Raportului de selectie. Asociația 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro
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PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR va notifica în scris  toți solicitanții asupra 

rezultatului selecției cererilor de finanțare depuse de către acestia, in termen de doua zile de la 

aprobarea Raportului de selectie. 

 

10 Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;  

-  Direct la sediu Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; localitatea 

Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud 

Telefon 371 408 616 

-  posta  la  adresa Asociația  PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; localitatea 

Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud, cod poștal 425100  

e-mail, la adresa secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

 

11 Alte informații pe care GAL le consideră relevante  

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL  

mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

