
 

 

1 
 

 
Sesiunea nr. 3/2018 

 APEL DE SELECȚIE  

ÎN CADRUL GAL SUCEVITA-PUTNA 

 

Asociația GAL Sucevita – Putna anunță lansarea unui apel de selecție pentru MASURA – M 7/2A (DI SDL 4A) - 

“ AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ” 

1. DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECŢIE: 15.06.2018 
 

2. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE: 16.07.2018 
 

3. PROIECTELE SE VOR DEPUNE ÎN PERIOADA 15.06.2018– 16.07.2018 la sediul Asociației GAL 
GAL SUCEVITA-PUTNA, comuna HORODNIC DE SUS, nr. 1057, Judetul SUCEAVA, zilnic, de luni 
până vineri, în intervalul orar 0800 - 1200. 

 

4. BENEFICIARI ELIGIBILI PENTRU SPRIJINUL ACORDAT PRIN MĂSURA pentru MASURA – M 
7/2A (DI SDL 4A) - “ AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ” sunt:  

 

 Exploatatii agricole cu activitatea in teritoriul GAL din categoria microintreprinderilor sau 
intreprinderilor mici definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice 
autorizate conform OUG44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice ; 

 Asociatii de crescatori de animale din teritoriul GAL; 

 Cooperative agricole din teritoriul GAL; 
 

5. FONDURILE DISPONIBILE SUNT URMĂTOARELE: 

 

MĂSURA 

SUMA MAXIMĂ  
NERAMBURSABILĂ CARE  

POATE FI ACORDATĂ  
PENTRU FINANŢAREA 

 UNUI PROIECT 

     INTENSITATEA 
        MAXIMĂ A 
      SPRIJINULUI 

VALOAREA 
MAXIMA 

ELIGIBILĂ A 
UNUI PROIECT 

VALOAREA 
TOTALĂ 

ALOCATĂ 
MĂSURII 
PENTRU 

SESIUNEA IN 
CURS 

MASURA – M 
7/2A (DI SDL 

4A) - “ 
AGRICULTURĂ 
ȘI INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ” 
 

 

 

 

156.972,16   euro/proiect 

-50% 
-70%      si       90% pentru: 

 Investițiile colective realizate de formele  
                asociative ale fermierilor; 

 Investiţiile realizate de tinerii fermieri,  
               cu vârsta de până la 40 de ani, la data  
                depunerii cererii de finanţare  

 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. 

 
 

 

 

156.972,16   

euro/proiect 

 

 156.972,16  
EURO 
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6. MODELUL CERERII DE FINANTARE conform Anexei nr. 1 a Ghidului Solicitantului pentru 
MASURA – M 7/2A (DI SDL 4A) - “ AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ”,  disponibil pe 
de pe site-ul http://www.galsucevitaputna.ro/  

 
 

7. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE  
 

1.1 Studiul de fezabilitate, însotit de Proiectul de înfiinţare a plantației pomicole (în cazul înființării/ 

reconversiei plantațiilor și avizat de ICDP Mărăcineni sau de staţiunile de cercetare – dezvoltare pomicole din 

zonă) sau Proiectul de plantare avizat de Stațiunea Viticolă – ambele dacă este cazul. 

 

1.2 Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente; 

  

1.3 Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor; 

 

2.Situatiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), 

precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară. 

  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).  

Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta excesivă etc) 

se vor prezenta şi:  

- 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 

Administratia Financiara. 

 În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va 

prezentaDeclarație specială privind veniturile realizate, înregistrata la Administratia Financiară (formularul 200 

însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ si/ sau Declarația privind 

veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). Formularul 221 se va depune de 

către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea pe bază de norma de venit.  

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare 

a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:  

- data producerii pagubelor;  

- cauzele calamităţii; 

- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale); 

- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite. 

 

3. Documente solicitate pentru (I) TERENUL AGRICOL: 

a) Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate asupra terenului şi/ 

sau  

http://www.galsucevitaputna.ro/
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b) Tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conținând sumarul 

contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare 

care trebuie să fie de cel puţin 15 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare (excepție făcând 

pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz, agriș, plantațiile de viță de vie pentru struguri de 

masă, unde perioada minimă este de 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare), şi/sau  

c) Contractul de concesiune, cu o valabilitate de minimum 15 ani, excepție făcând pepinierele, culturile de 

căpșun, zmeur, mur, coacăz, agriș, plantațiile de viță de vie pentru struguri de masă, unde perioada 

minimă este de 10  

d) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de către Societatea agricolă care va 

cuprinde suprafeţele aduse în folosința societăţii şi numele membrilor fermieri care le deţin în 

proprietate, cu o valabilitate de minimum 15 ani, excepție făcând pepinierele, culturile de căpșun, 

zmeur, mur, coacăz, agriș, plantațiile de viță de vie pentru struguri de masă, unde perioada minimă este 

de 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare. 

 

e) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii 

de finanțare în cazul solicitanților care prin intermediul proiectului vizează investiții pe terenuri în 

pregătire. 

 

(II) IMOBILUL (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile: 

a) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau 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 finanțare, 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 investiţie propusă prin proiect ; 

b) 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 finanțare, 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. 

 (III) 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 și albine - Adeverință eliberată de medicul veterinar de 

circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numărul păsărilor şi al 

familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în Registrul Exploatației. Pentru cooperative agricole, societăţi 

cooperative agricole, grupuri de producători, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul 1) pentru toţi 

membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 

2) Pasaportul emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine. 

 

4. Certificat de urbanism pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de 

urbanism nu trebuie însoţit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare; 
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5. Acest document se va prezenta la momentul încheierii Contractului de finanțare»Document emis de ANPM 

pentru proiect; 

 

6.1 Acest document se va prezenta la momentul încheierii Contractului de finanțare» Certificate care sa ateste 

lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale sau locale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de 

primăriile pe raza cărora își 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. 

 

6.2 Acest document se va prezenta la momentul încheierii Contractului de finanțare» Cazier judiciar al 

Reprezentantului legal care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni economico-financiare. Cazierul 

judiciar va fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

7.1 Acest document se va prezenta la momentul încheierii Contractului de finanțare» Document emis de DSVSA 

pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA  

7.2 Acest document se va prezenta la momentul încheierii Contractului de finanțare» Document emis de  DSP 

judeteana, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS  

 

8.1 Acest document se va prezenta la momentul încheierii Contractului de finanțare» Documente care dovedesc 

capacitatea si sursa de cofinantare a investiției emise de o instituție financiară în original (extras de cont si/ sau 

contract de credit). 

 

8.2 Acest document se va prezenta la momentul încheierii Contractului de finanțare» Document de la 

Banca/Trezorerie cu datele de identificare ale acesteia si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, 

adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR); 

 

9.1 Autorizatie sanitara/Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an 

înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform 

legislației în vigoare; 

 

9.2 Nota de constatare privind conditiile de mediu pentru toate unităţile în funcţiune. *Se va depune la 

momentul încheierii Contractului de finanțare. 

 

10. a) Hotarare judecatoreasca 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) Composesorate, obști și alte 

forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), 

din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau 

fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare. 

11.1 Diploma de studii superioare în domeniul agricol, agro-alimentar sau economie agrară / Adeverință de 

absolvire a studiilor respective pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni, până la eliberarea documentului 

doveditor , DAR NU MAI TÂRZIU DE ULTIMA PLATĂ, DACA ESTE CAZUL; 
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11.2 Diploma de absolvire studii postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 

agrară, mecanică agricolă,  DACA ESTE CAZUL; 

11.3 Diploma de absolvire a scolii profesionale sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea 

profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competentelor profesionale 

obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională 

pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, care conferă un nivel minim 

de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, DACA ESTE 

CAZUL; 

11.4 Foaia matricolă pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 

agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală. 

11.5 Extras din Registrul general de evidenta a salariatilor care să ateste înregistrarea contractului individual 

de muncă, DACA ESTE CAZUL; 

12.In cazul proiectelor care includ si investitii privind irigatiile: 

12.1 Aviz de gospodarirea apelor/ Notificarea de incepere a executiei, în cazul investițiilor noi, 

SAU Autorizatia de gospodarire /Notificarea de punere in functiune, 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); 

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul). 

 

13.Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitii a semintelor, şi documentul oficial 

de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu menţiunea „sămânţă admisă pentru 

însămânţare” sau „necesar propriu”/ documentul de calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document 

echivalent documentelor menţionate (ex:eticheta oficială); 

 

14. Autorizatia de plantare (la depunerea cererii de finanțare) 

15. Autorizatia de defrisare (la depunerea cererii de finanțare) 

 

16.Precontracte încheiate cu persoane juridice prin care se realizează comercializarea produselor proprii; 

 

17.1Documente solicitate pentru grupurile de producatori: 

a) Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului conform legislaţiei în vigoare; 

b) STATUT, inclusiv pentru Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 

(menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 

celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadrează în 

categoria: societate cooperativa agricola, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art. 7, alin (21) din 

OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare. 

17.2 Document emis de către grupul de producători / cooperativa / societatea cooperativă , din care să reiasă 

că solicitantul si, dacă este cazul, tertele persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de 

membru al grupului de producători/ cooperativei/ societății cooperative,  însoţit de documentul de înfiinţare al 

organizației (act constitutiv și statut). 

17.3 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, 

dacă este cazul. 
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18. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre Antigrindină în Sistemul National de 

Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de 

Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor; 

19. Document din care să rezulte că materialul de plantare fructifer este inclus în Cataloagele oficiale ale 

statelor membre UE sau care se regăsesc în cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare 

fructifer; 

20. Documentul „Atestat produs tradițional” sau Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca a initiat 

obtinerea documentului, pana la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de ultima plata, daca este cazul; 

 

21.1 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, daca este cazul 

*   

21.2 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, daca este cazul*  

 

22. Declaraţia de  angajament a solicitantului privind întreținerea investiției; 

23. Declaraţia solicitantului de angajament privind sustenabilitata proiectului; 

24. Declaraţia de  angajament a solicitantului privind raportarea către GAL  ; 

25. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate prezenta 

pentru a susține datele și informațiile prezentate în proiect. 

Documentele  justificative necesare la depunerea  Cererii de Finanțare se regăsesc la cap. 14.1 din Ghidul 

Solicitantului pentru MASURA – M 7/2A (DI SDL 4A) - “ AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ” publicat 

pe site-ul http://www.galsucevitaputna.ro/ . 

8. CERINȚELE DE CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ 
SOLICITANTUL, INCLUSIV METODOLOGIA DE VERIFICARE A ACESTORA  
 

Cerinte de conformitate: 

 Proiectele trebuie depuse în termenul și locul specificat în Apelul de selecție. Nerespectarea acestora 

duce la neînregistrarea Cererii de finanțare. 

 Solicitantul trebuie să utilizeze ultima versiune a cererii de finanțare așa cum este ea pusă la dispoziție 

de către GAL pe site-ul www.galsucevitaputna.ro. Neutilizarea ultimei variante sau modificarea 

conținutului cererii de finanțare poate duce la declararea cererii de finanțare ca neconformă. 

 Proiectele trebuie să îndeplinească pragul minim de punctaj așa cum este el prezentat în Capitolul 

Criterii de selecție. Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, 

punctajul pe care aceasta îl întruneşte pentru a nu crea premisele neselectării acesteia. 

 Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să 

prezentaţi în cadrul Studiului de Fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar 

documentele justificative vor susţine aceste informaţii. 

 Aceeaşi Cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi 

licitaţie de proiecte.  

http://www.galsucevitaputna.ro/
http://www.galsucevitaputna.ro/
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 Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de finanţare conformă, nu o 

mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. 

 Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanţare vor fi depuse la sediul 

GAL şi vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul punctului E al Cererii 

de Finanţare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII, din coloana 

DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANŢARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după 

publicarea Raportului de selecţie și primirea Notificării de selecție se vor bifa căsuţele corespunzătoare 

documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA MOMENTUL CONTRACTĂRII.  

 Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate 

manual în ordine de la 0 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al 

paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ 

sau înlocuirea documentelor. 

 Dosarul Cererii de Finanțare se depune in format  fizic – (un exemplar original, un exemplar copie și 

doua exemplare pe suport electronic CD) la sediul GAL din sat Horodnic de Sus, comuna Horodnic de 

Sus, nr. 1057, Județul Suceava de către reprezentantul legal sau de un împuternicit al acestuia, prin 

procură legalizată (în original) înaintea datei limită care figurează în Apelul de selecție și cuprinde 

documentele atașate conform listei documentelor – partea E a Cererii de Finanțare, de luni pana vineri, 

orele 08.00 – 12.00. 

 Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 
corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective. 

 Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv 
cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de 
către solicitant. 
 

Cerințe de eligibilitate: 

 
1) Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL Sucevița-Putna; 

2) Crearea a minim un loc de muncă prin proiect (cu normă întreagă, pe o perioada de minim 5 ani de la 

finalizarea proiectului); 

3) Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin măsură; 

4) Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

5) Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

6) Solicitantul se angajează să asigure întreținerea investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

7) Investitia realizată demonstrează utilitate și crează plus valoare nu numai pentru exploatatia solicitantului 

ci si pentru UAT-ul de reședință; 

8) În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele 

incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP. Nu se supun zonării din anexa aferentă 

STP culturile de căpșuni în sere și solarii și pepenierele. Se acceptă finanțarea altor specii, care nu sunt 

cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut certificat, care să ateste potențialul speciei 

respective într-o anumită zonă;  

9) Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

10) Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme, situată pe teritoriul GAL, cu o dimensiune economică 

de minim 4.000 SO, în conformitate cu analiza SWOT a SDL, aceasta fiind limita minima admisă pentru 
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dimensiunea economică a exploatațiilor agricole sprijinite prin LEADER pentru investiții care pot fi asimilate 

art. 17 pct. 1(a); 

11) Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice;  

12) Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori 

valoarea sprijinului solicitat; 

13) Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în 

modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă secundară, 

în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă; 

14) 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; 

15) În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria 

biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, excepție fac speciile nuc și alun unde poate fi utilizat și 

material CAC (conformitas agraria communitatis); 

16) Suprafața înfiinţată/ replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3.000 SO 

pentru toate speciile şi sistemele de cultură; 

17) 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);Se verifică informațiile din Studiul de Fezabilitate. 

 

18) În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/ echipamente de irigaţii la 

nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile menționate în secțiunea „Alte 

aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii” din conținutul fişei tehnice a Măsurii 4, din PNDR 2014-2020  

19) Investiția va respecta legislaţia în vigoare, menţionată la capitolul prevederi legislative din fișa măsurii din 

SDL, in domeniile: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară, etc.;  

20) 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 PNDR 2014-2010, 

cap. 8.1; 

21) 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) 

22) 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)   

23) 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%. 
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                  Verificarea conditiilor de eligibilitate 

EG1 Investiţia se încadrează în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL ? 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de fezabilitate însotit de Proiectul de 
înfiinţare a plantației pomicole (în cazul înființării/ 
reconversiei plantațiilor și avizat de ICDP Mărăcineni 
sau de staţiunile de cercetare – dezvoltare pomicole 
din zonă) sau Proiectul de plantare avizat de 
Stațiunea Viticolă – ambele dacă este cazul. 

Expertiză tehnică de specialitate asupra construcţiei 
existente. 

Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

 

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

Alte documente, dupa caz. 

Se verifică dacă in cadrul SF este descrisa 
conformitatea proiectului cu cel putin una 
din acţiunile eligibile prevăzute în fișa măsurii 
din SDL şi dacă investiţiile respectă condiţiile 
prevăzute în cadrul fișei măsurii.   

Expertul va verifica daca  SF ul este prezentat 
şi completat in conformitate cu prevederile 
legale în vigoare:  

- în cazul proiectelor care prevăd construcții – 
montaj se verifică Studiul de Fezabilitate 
elaborat conform HG 907/2016; 

- în cazul proiectelor fără construcții-montaj, 
se poate depune Studiu de Fezabilitate în 
care vor fi completate doar punctele care 
vizează acest tip de investiție. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul consideră că investiţia se încadrează în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa 
măsurii din SDL, va bifa acele acţiuni propuse a fi atinse in cadrul proiectului. În caz contrar va bifa 
“NU”, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

EG2 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? 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

-Declaratia pe propria răspundere de 
la secțiunea F a cererii de finanţare. 

 

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. 

Dacă prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se 
confirmă faptul că solicitantul și-a asumat prin propria semnătură că va obține și va depune la 
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contractare documentul ce atestă impactul investiției asupra mediului, emis de ANPM, expertul bifează 
căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat 
declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul 
în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează 
NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi 
declarată neeligibilă. 

 

EG3 Viabilitatea economică a investiției este demonstrată în baza documentației tehnico-economice? 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate. 

Anexa B sau C 

Situaţiile financiare (bilant –formularul 10, 
cont de profit și pierderi – formularul 20, 
formularele 30 și 40) 

Sau 

Declarația de inactivitate înregistrată la 
Administrația Financiară, în cazul 
solicitanților care nu au desfășurat activitate 
anterior depunerii proiectului 

Pentru persoane fizice autorizate, 
intreprinderi familiale și  intreprinderi 
individuale: Declarație specială privind 
veniturile realizate în anul precedent 
depunerii proiectului  inregistrata la 
Administratia Financiara (formularul 200 
insotit de Anexele la Formular) în care  
rezultatul brut obţinut anual sa  fie pozitiv 
(inclusiv 0) si/ sau Declaratia privind 
veniturile din activitati agricole impuse pe 
norme de venit (formularul 221); 

Pentru solicitantii a căror activitate a fost 
afectată de calamități naturale (inundații, 
seceta 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 

Expertul verifică dacă rezultatul din exploatare 
din bilanţul precedent anului depunerii 
proiectului este pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile 
sunt cel putin egale cu cheltuielile, în cazul 
PFA, intreprinderi individuale şi  intreprinderi 
familiale. În cazul în care solicitanţii au depus 
formularul 221, se consideră că activitatea 
desfăşurată este o activitate impozitată, fiind  
generatoare de venit şi nu este cazul să se 
verifice pierderile. 

Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost 
afectată de calamități naturale şi cei care nu au 
înregistrat venituri din exploatare.  

În cazul solicitanților care se încadrează în 
prevederile art. 105 din Legea 227/2015, (cod 
fiscal), respectiv, nu au obligația depunerii 
formularului 221, Norma de venit, nu se va 
depune nici un document în acest sens.(a se 
vedea tabelul de mai jos) 

Nu se analizează situaţiile financiare aferente 
anului înfiinţării solicitantului. 

Pentru solicitanţii a căror activitate a fost 
afectată de calamități naturale se verifică  
documentele justificative. 

Se corelează informaţiile din previziuni cu cele 
din SF referitoare la tipul şi capacitatea de 
producţie. 

Indicatorii economico-financiari din cadrul 
secţiunii economice trebuie să se încadreze în 
limitele menţionate, începând cu al doilea an 
de la data finalizării investiţiei. Pentru 
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exploatare din bilanț) să  fie pozitiv (inclusiv 
0), înregistrate la Administratia Financiara . 

În cazul persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderilor individuale și întreprinderilor 
familiale se va prezenta: 

-Declarație specială privind veniturile 
realizate înregistrata la Administratia 
Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele 
la Formular) în care rezultatul brut obţinut 
anual să nu fie negativ si/ sau Declarația 
privind veniturile din activități agricole 
impuse pe norme de venit (formularul 221) 

Formularul 221 se va depune de către 
solicitanții care au optat conform 
prevederilor legale, la impozitarea pe bază de 
norma de venit. 

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta 
un document (ex.: Proces verbal de 
constatare și evaluare a pagubelor) emis de 
organismele abilitate (ex.: Comitetul local 
pentru situaţii de urgenţă)  prin care se 
certifică: 

- data producerii pagubelor; 

- cauzele calamităţii; 

- obiectul pierderilor datorate calamităţilor 
(suprafaţa agricolă cultivată, animale); 

- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole 
cultivate, animale pierite. 

proiectele care presupun înființare și/sau 
reconversie, valoarea indicatorilor economici  
se va încadra în limitele menționate în cadrul 
secţiunii economice,  începând cu anul intrarii 
pe rod. 

Daca proiectul propune mai multe specii 
pomicole si/sau sisteme de cultura diferite se 
va utiliza anul intrarii pe rod cu valoarea 
numerica cea mai mare. 

Verificarea duratei până la intrarea pe rod se va 
face cu informațiile din tabelul prezent în ghidul 
solicitantului secțiunea aferentă EG4. 

Matricea de evaluare a viabilităţii economice a 
proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) 

Verificarea indicatorilor economico-financiari 
constă în verificarea încadrării acestora în 
limitele menţionate în coloana 3 a matricei de 
mai jos, începând cu al doilea an de la data 
finalizării investiţiei. 

  Limitele impuse se referă la urmatorii 
indicatori:   

- Rata rezultatului din exploatare,  

- Durata de recuperare a investiţiei,  

- Rata rentabilitătii capitalului investit,  

- Rata acoperirii prin fluxul de numerar,  

- Rata îndatorării,  

- Valoarea actualizată netă (VAN),  

- Disponibil de numerar curent.  

 Acei indicatori pentru care nu sunt 
stabilite limite maxime sau minime de variaţie 
au menţiunea “N/A”. Respectarea încadrării 
indicatorilor în limitele admisibile prin program 
se face în mod automat în coloana 11 a 
matricei de verificare prin apariţia mesajului 
“Respectă criteriul” pentru fiecare din 
indicatorii mentionaţi mai sus. Proiectul 
respectă obiectivul de viabilitate economică 
dacă, pentru perioada de proiecţie cuprinsă 
între anii 2-5 (anul doi de la finalizarea 
investiţiei şi darea acesteia în exploatare) – 



 

 

12 
 

coloanele 6-9 din matrice - toţi indicatorii 
pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se 
încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă 
pentru toţi aceşti indicatori în coloana 11 apare 
mesajul “Respectă criteriul”. Excepţie fac 
proiectele a caror investiţie vizează 
înfiinţarea/reconversia de plantaţii pomicole, 
unde nivelul indicatorilor se consideră că este 
îndeplinit/respectat începand cu anul în care se 
obţine producţie/venituri conform tehnologiilor 
de producţie (Tabel Durată intrare pe rod) şi a 
specificului proiectului.Dacă indicatorii se 
încadrează în limitele menţionate şi rezultatul 
din exploatare din bilanţ este pozitiv (inclusiv 
0), expertul bifează caseta DA corespunzatoare 
acestui criteriu de eligibilitate. 

Matricea de evaluare a viabilităţii economice a 
proiectului pentru Anexa C (persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale, 
întreprinderi familiale) 

Verificarea indicatorilor  economico-financiari 
constă în verificarea încadrării acestora în 
limitele menţionate în coloana 3 a matricei de 
verificare, începând cu al doilea an de la data 
finalizării investiţiei. Limitele impuse se referă 
la următorii indicatori: 

 

- Durata de recuperare a investiţiei 

- Rata acoperirii prin fluxul de numerar 

- Valoarea actualizată neta (VAN) 

Excedent/Deficit  

Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite 
limite maxime sau minime de variaţie au 
menţiunea “N/A”.  

Respectarea încadrării indicatorilor în limitele 
admisibile prin program se face în mod 
automat în coloana 11 a matricei de verificare 
prin apariţia mesajului “Respectă criteriul” 
pentru fiecare din indicatorii mentionaţi mai 
sus.Proiectul respectă acest criteriu  dacă 
pentru perioada de proiecţie cuprinsă între 
anul 2- anul 5 inclusiv (anul doi de la finalizarea 
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investiţei şi darea acesteia în exploatare) – 
coloanele 6-9 din matrice - toţi indicatorii 
pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se 
încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă 
pentru toţi aceşti indicatori în coloana 11 apare 
mesajul “Respectă criteriul”.  

 De asemenea, se verifică dacă indicatorul 
«Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei» 
acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile 
de implementare!Excepţie fac proiectele a 
caror investiţie vizează înfiinţarea de plantaţii, 
unde nivelul indicatorilor se consideră că este 
îndeplinit/respectat începând cu anul în care se 
obţine producţie/venituri conform tehnologiilor 
de producţie (Tabel Durată intrare pe rod)  şi a 
specificului proiectului.Se corelează informaţiile 
din previziuni cu cele din SF referitoare la tipul 
şi capacitatea de producţie. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constată că Indicatorii economico-financiari se încadrează în limitele menţionate în cadrul 
sectiunii economice  se bifează coloana DA. În caz contrar se va bifa “NU”, iar cererea de finanţare va 
fi declarată neeligibilă. 

 

EG4 Solicitantul demonstrează asigurarea cofinanțării investiției? 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Declaratia pe propria raspundere a 
solicitantului ca în urma primirii Notificării 
beneficiarului privind selectarea Cererii de 
Finanțare va prezenta dovada  cofinanţării, 
din Sectiunea F a Cererii de Finanțare  : 

 

Expertul verifică dacă solicitantul, prin 
reprezentantul legal, a semnat Declaraţia F şi s-
a angajat ca în urma primirii Notificării 
beneficiarului privind selectarea Cererii de 
Finanțare va prezenta documentul privind 
cofinantarea proiectului si Angajamentul 
responsabilului legal al proiectului ca nu va 
utiliza in alte scopuri 50% din cofinantarea 
privata, in cazul prezentarii cofinantarii prin 
extras de cont. 

 

EG5 Investiția  respectă legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de 
siguranță alimentară? 
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DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de 
utilaje agricole nu este necesară avizarea 
sanitara si sanitar-veterinara. 

Totodată, pentru stabilirea situaţiilor în care 
trebuie urmărită această cerintă,  se va ţine cont 
de prevederile Ordinului 1030/20.08.2009 care 
stipulează activităţile supuse avizării sanitare, 
precum şi de prevederile Protocolului încheiat 
între AFIR şi ANSVSA  care stipulează tipurile de 
avize emise funcţie de tipul investiţiei.  

Dacă în urma verificărilor se constată că proiectul nu face obiectul avizării sanitare si sanitar-veterinare, 
expertul bifează căsuţa NU ESTE CAZUL. În caz contrar se bifează căsuţa DA. Verificarea îndeplinirii 
acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA,  se reia la etapa semnării contractului, când se 
completează aceste verificări cu analiza Document emis de DSVSA pentru proiect, conform 
Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. şi a 
Document emis de DSP Judetean, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi DSP publicat pe 
pagina de internet www.afir.info   

 

EG6 Investiția se realizează în cadrul unei ferme situată pe teritoriul GAL, cu o dimensiune economică 
de minim 4.000 SO (valoarea producției standard), în conformitate cu analiza SWOT a SDL? 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

DOC 1 -Studiul de fezabilitate  

DOC 3 - Documente solicitate pentru: 

a) Terenul agricol:  

 Copie după documentul autentificat la notar 
care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra 
terenului şi/sau tabel centralizator (a2) emis de 
Primărie semnat de persoanele autorizate 
conform legii, conţinând sumarul contractelor 
de arendare cu suprafeţele pe care va fi 
realizată investiţia luate în arendă pe categorii 
de folosinţă, perioada de arendare şi/sau 
contractul de concesiune, cu o valabilitate de 
minimum 15 ani, excepție făcând pepinierele, 
culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș 
unde perioada minimă este de 10 ani,  începând 
cu anul depunerii Cererii de Finanţare. 

Expertul verifică corelarea informaţiilor din 
documentul 1 cu cele din documentul 3, 
referitoare la tipul şi dimensiunea exploataţiei 
agricole (suprafaţă/număr de animale) şi cele 
specificate în sheet-ul Stabilirea categoriei de 
fermă. 

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole 
se calculează  conform, punctului din cadrul 
Cererii de Finanţare – Stabilirea categoriei de 
fermă–– 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/ 
diversificare activităţii agricole 

http://www.afir.info/
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a3). Copie din Registrul Agricol emis de Primării, 
eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea 
depunerii cererii de finantare în cazul 
solicitantilor care prin intermediul proiectului 
vizeaza investitii pe terenuri in pregatire  

Pentru cooperative agricole, societăţi 
cooperative agricole, grupuri de producatori, se 
vor prezenta documentele care atestă dreptul 
de proprietate pentru toţi membrii fermieri 
deserviți de investiția respectivă ai acestor 
solicitanţi. 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 in folosinta societătii, care trebuie sa fie de 
minim 10 ani. 

b) Imobilul (clădirile şi/sau terenurile) pe care 
sunt/ vor fi realizate investiţiile: 

c) Document pentru efectivul de animale 
deţinut în proprietate: 

- Extras din Registrul Exploatatiei 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); Formularul de miscare se depune 
daca există diferențe dintre mențiunile din SF, 
cererea de finanțare și extrasul din Registrul 
Exploatatiilor de la ANSVSA. 

 

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si 
albine - Adeverinţă eliberată de medicul 
veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 
30 de zile înainte de data depunerii CF, din care 
rezulta numarul  păsarilor şi al familiilor de 
albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul 
Exploatatiei 

 

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 stabilita 

conform legislatiei nationale 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/ DSVSA efectuată înainte cu cel 
mult 30 de zile faţă de data  depunerii 
cererii de finanţare, ţinând cont după 
caz, de Nota explicativă a RICA  din 
subsolul tabelului SO din CF.  

În cazul în care expertul nu regăseste 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.

 Fac excepție solicitanții care dețin la 

momentul depunerii cererii de finanțare doar 

teren în pregătire pe care urmează să se înființeze 

o plantație pomicolă prin intemediul proiectului, 

în acest caz dimensiunea economică se se va 

calcula în baza suprafeței identificate în APIA și a 

previziunilor din punct de vedere al culturilor din 

documentația tehnico-economică a proiectului, 

ca urmare a realizării investițiilor propuse prin 

proiect (suprafețe care trebuie să fie înregistrate 

in Registrul agricol). 
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PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele  
(cabalinele) cu rasă şi origine 

 

Cererea de finanţare – Sheet: Stabilirea 
categoriei de fermă 

 

(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 finantare) dimensiunea 
economică va fi calculată în baza suprafeței 
identificate în APIA și a previziunilor, din punct de 
vedere a culturii/număr de animale , din 
documentația tehnico-economică a proiectului, 
la sfarsitul primului an de monitorizare, ca 
urmare a realizarii investițiilor propuse prin 
proiect (indiferent dacă solicitantul figurează cu 
terenuri cultivate sau necultivate/ animale în 
posesie, la momentul depunerii CF).  

În cazul în care expertul nu regăseste 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 un document  prin care 
să certifice că solicitantul s-a înscris în sistem cu  
suprafaţa declarată în cererea de finanţare. 

În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-urile, 
IF-urile şi II-urile care au preluat exploataţia 
agricolă gestionată anterior de persoana fizică 
(actualul titular de PFA, II sau IF). 

In cazul proiectelor depuse de formele asociative 
se vor însuma dimensiunile economice ale 
exploataţiilor membrilor (membrii pot avea 
exploataţii cu o dimensiune economica mai mica 
de 4000 euro SO), caz în care formele asociative 
vor depune documente justificative în acest sens. 

Daca in urma verificarilor efectuate prin 
consultarea sistemului informatic al APIA rezulta o 
diferenta de suprafata ca urmare a incheierii 
controalelor administrative ale APIA, solicitantul 
are  obligația de a reface prognoza economico-
financiară și tabelul Coeficienților de producție 
standard în urma solicitării de informații 
suplimentare. 

Pentru investitiile noi, în cazul proiectelor care 
vizează lucrări de construcţii (sere, clădiri din 
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componenţa fermei pomicole), nu se verifică în 
IACS terenul aferent acestor obiective. 

Pentru proiectele care nu vizează înfiinţarea de 
plantaţii pomicole si/sau reconversie sau 
producerea de material de înmulțire și/ material 
de plantare fructifer (investiţii simple) va fi avută 
în vedere dimensiunea economică a suprafeţelor 
pomicole și a suprafetelor ocupate cu pepiniere 
pomicole deținute în proprietate sau folosinţă, 
conform subpunctului II) al acestei conditii de 
eligibilitate și nu dimensiunea economică a 
exploatației agricole. 

Calculul dimensiunii economice a exploataţiei se 
va face ţinând cont de toate activele acesteia 
(terenuri agricole şi animale) chiar dacă proiectul 
vizează înfiinţarea unei noi unităţi de producţie, 
independent functional de celelalte unităţi de 
producţie care alcătuiesc exploataţia. 

Aceasta va fi calculată doar pe baza înregistrărilor 
APIA din anul depunerii Cererii de 
Finanţare/suprafața cu care s-a înscris în 
sistem/evidenţele APIA pentru care nu s-a depus  
încă solicitare de cerere unică de plată.  

Expertul verifică dacă solicitantul și-a însușit 
Declaraţia pe propria răspundere (F) care cuprinde 
și angajamentul că nu va reduce dimensiunea 
economică prevazută la depunerea cererii de 
finanțare a exploatației agricole pe toată durata de 
execuție a contractului(definită în contractul de 
finantare).  Este permisă o marjă de maximum 15% 
în privința fluctuației dimensiunii economice. Prin 
excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație 
a dimensiunii economice poate fi mai mare. 

Dimensiunea economică a exploatației agricole nu 
va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 
4.000 SO stabilit prin condiția de 
eligibilitate.Expertul  verifică dacă informaţiile 
prezentate în IACS, Registrul ANSVSA şi doc. 3 
concordă din punct de vedere al dimensiunii 
exploataţiei şi dacă solicitantul a completat corect 
punctul din cadrul Cererii de Finanţare – Stabilirea 
categoriei de fermă. 
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Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul consideră că exploatatia agricola vizata de proiect are o dimensiune de minim 4.000 SO, se va 
bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar va bifa “NU”, iar cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă 

 

EG7 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? 

 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de Fezabilitate 

Anexa I la Tratat  

Se verifică în SF şi în Anexa I la Tratat dacă 
produsul obţinut în urma procesării materiei 
prime obţinute în cadrul exploataţiei agricole, 
este tot un produs agricol din Anexa I la Tratat.  

Dacă se constată, în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, că se îndeplinește criteriul, expertul bifează căsuţa DA. În caz contrar bifează căsuţa NU, iar 
cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

EG8 Crearea a minim un loc de muncă prin proiect (cu normă întreagă, pe o perioadă de minim 5 ani 
de la finalizarea proiectului) ? 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Declaratia F 

Studiu de Fezabilitate 

 

Expertul verifică dacă solicitantul, prin 
reprezentantul legal, a semnat Declaraţia F şi s-
a angajat să creeze minim un loc de muncă prin 
proiect (cu normă întreagă, pe o perioadă de 
minim 5 ani de la finalizarea proiectului) 

Dacă se constată, în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, că se îndeplinește criteriul, expertul bifează căsuţa DA. În caz contrar bifează căsuţa NU, iar 
cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

EG9 Investiția realizată demonstrează utilitate și crează plus valoare nu numai pentru exploatația 
solicitantului ci și pentru UAT-ul de reședință?  

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de Fezabilitate 

 

Expertul verifică dacă solicitantul arată în SF că , 
investiția realizată demonstrează utilitate și 
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crează plus valoare nu numai pentru exploatația 
solicitantului ci și pentru UAT-ul de reședință. 

 

 

 

EG10 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și 
suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de 
căpșuni în sere si solarii si pepinierele? 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate 
 

 

Documente solicitate pentru: 

1) Terenul agricol:  

a). Copie după documentul autentificat la 

notar care atestă dreptul de proprietate (a1) 

asupra terenului şi/sau tabel centralizator 

(a2) emis de Primărie semnat de persoanele 

autorizate conform legii, conţinând sumarul 

contractelor de arendare cu suprafeţele pe 

care va fi realizată investiția  luate în arendă 

pe categorii de folosinţă, perioada de 

arendare şi/sau contractul de concesiune, cu 

o valabilitate de minimum 15 ani, excepție 

făcând pepinierele, culturile de căpșun, 

zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada 

minimă este de 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 

Expertul verifică în studiul de fezabilitate dacă 

investiția este realizată în unitățile teritorial 

administrative prezente din  Cadrul National 

de Implementare aferentă STP și respectă 

zonarea speciilor din anexă. 

 

2) În cadrul acestei submăsuri sunt eligibile 

proiectele implementate în UAT-urile care: 

i) au nota de favorabilitate naturală ≥2.00. 

ii) au nota de favorabilitate  naturală <2,00, dar 

care au nota de favorabilitate potențată ≥2,00. 

Aceste proiecte sunt eligibile dacă prin proiect 

se prevede şi sistem de irigaţii pentru toată 

suprafaţa înfiinţată/ în reconversie.  

În acest caz, proiectele care nu prevăd 

înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor pomicole 

sunt eligibile doar  dacă:  

- - a) plantaţiile pomicole deţinute de beneficiar 

sunt irigate; 

-  b) prin proiect se prevede şi sistem de irigaţii 

pentru suprafeţele respective.  

Sistemele de irigaţii trebuie să fie funcţionale şi să 

fie conectate la o sursă de apă ce poate  asigura 

debitul necesar suprafeţelor pomicole. 

iii)au nota  de favorabilitate potențată <2,00. 

Prin excepție de la punctele i) și ii) pot fi 

eligibile amplasamente din cadrul UAT-ului  

dacă solicitantul sprijinului furnizează AFIR un 

studiu avizat de ICDP Mărăcineni, efectuat prin 
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da, să se menţioneze care este suprafaţa 

supusă acestui proces)  

 

a3) Copie din Registrul Agricol emis de 

Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile 

înaintea depunerii cererii de finanţare, în 

cazul solicitanţilor care prin intermediul 

proiectului  vizează investiţii pe terenuri în 

pregătire  

Pentru cooperative agricole, societăţi 

cooperative agricole, grupuri de producatori, 

se vor prezenta documentele prevăzute la 

punctl a) pentru toţi membrii acestor 

solicitanţi. 

b) Imobilul (clădirile şi/sau terenurile) pe 

care sunt/ vor fi realizate investiţiile:  

  - Actul de proprietate asupra clădirii, 
contract de concesionare, care să certifice 
dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puțin 
10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanțare in cazul clădirilor asupra cărora se 
intervine cu investiții de 
modernizare/extindere și a terenurilor pe 
care se vor realiza investiții ce presupun 
lucrări de construcții montaj  
   
 

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. 

metodologia studiului privind zonarea 

speciilor pomicole, conform căruia se 

demonstrează că amplasamentul respectiv are 

o notă de favorabilitate naturală sau potențată 

≥2,00, cu condiţia respectării punctului 1 (ii). 

 
În cazul investiţiilor realizate în UAT-urile a 
căror notă de favorabilitate potenţată este 
<2,00, expertul verifică dacă  studiul cu privire 
la recalcularea notelor de favorabilitate 
pedoclimatice naturale sau potenţate, este 
avizat de ICDP Măracineni/ICPA şi dacă valorile 
sunt ≥2,00, caz  în care proiectul este eligibil.   
 
Atenţie! Anexa din Cadrul National de 

Implementare aferentă STP, nu se aplică în 

cazul investiţiilor destinate culturilor în sere 

şi solarii(inclusiv tunele joase și macrotunele) 

și pepinierelor, acestea putând fi realizate pe 

întreg teritoriul naţional. 

În cazul localitatilor  (satelor) apartinatoare de 

oras le va fi atribuita nota de favorabilitate a 

oraselor de care apartin. 

In cazul culturii de afin pot fi utilizate, in plus 

fata de notele de favorabilitate naturala si 

potențată, notele de favorabilitate potențată 

pH și potențată pH si irigatii.  

Astfel, pentru a beneficia de nota de 

favorabilitate potențată pH, solicitantul 

trebuie sa prevadă în proiect cheltuieli cu 

turba, iar în cazul notei de favorabilitate 

potențată cu pH și precipitații trebuie să 

prevadă în proiect cheltuieli cu turba și 

sistemul de irigaţii. Turba și sistemul de irigații 

trebuie să fie aferente întregii suprafețe 

înfiinţate.  

În aceste două cazuri (nota potențată cu pH și 

nota potențată cu pH și precipitații), proiectele 

care nu prevăd înființare și reconversie 

plantație afin sunt eligibile doar dacă: 



 

 

21 
 

c) Extras de carte funciară sau Document care 

să certifice că nu au fost finalizate lucrările de 

cadastru, pentru investiţiile care vizează 

investiţii de lucrări privind construcţiile noi 

sau modernizări ale acestora 

Autorizaţia de plantare pentru proiectele 
care vizează înfiinţarea şi/sau reconversia 
plantaţiilor pomicole, emise de Direcţiia 
Agricolă Judeţeană 
 

a) plantaţiile deţinute de beneficiar (în 

proprietate sau folosință) sunt irigate; 

 sau/și  

b) prin proiect prevede și sistem de irigații 

pentru suprafețele respective.  

Sistemele de irigaţii trebuie să fie funcţionale 

şi să fie conectate la o sursă de apă ce poate  

asigura debitul necesar. 

Nu se va avea în vedere daca solicitantul a 

aplicat sau nu turba pentru infiintarea 

plantatiilor existente. 

 

Pentru determinarea notei de favorabilitate se 

va avea în vedere doar localizarea plantațiilor 

pomicole existente și/sau viitoare și nu și 

localizarea anexelor (de exemplu: platforma 

betonata pentru utilaje, depozit etc.). 

 

Totuși, anexele trebuie să deservească în 
principal plantația pomicolă pentru care se 
calculează nota de favorabilitate. 
 
Expertul verifică dacă  Autorizaţia de plantare 
este eliberată de către Direcţia pentru 
Agricultură Judeteana în numele solicitantului 
pentru suprafata şi soiurile vizate de proiect. 

Dacă se constată, în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, că se îndeplinește criteriul, expertul bifează căsuţa DA. În caz contrar bifează căsuţa NU, iar 
cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

EG11 Solicitantul se angajează sa asigure întreținerea investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la 
ultima plată? 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului 

Expertul verifică dacă solicitantul și a luat 
angajamentul prin doc. Declaraţie pe propria 
răspundere a solicitantului, anexa 14.2, sa 
asigure întreținerea investiției pe o perioadă de 
minim 5 ani de la ultima plată. 
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EG12 Solicitantul a demonstrat că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat? 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Situatiile financiare Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente 
ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu 
pe ultimii trei ani fiscali, în euro, nu depăşeşte 
de patru ori valoarea sprijinului solicitat. Cursul 
euro va fi cursul BNR din ultima zi bancară a 
anului financiar pentru care se analizează 
profitul. 

 

EG13 În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din 
categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, excepție făcând speciile nuc și alun 
unde poate fi utilizat și material CAC (conformitas agraria communitatis)? 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de fezabilitate, însotit de Proiectul de  
înfiinţare  a plantaţiei pomicole (în cazul 
înfiintarii şi/sau reconversiei plantaţiilor)  
avizat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pomicultură sau de staţiunile de 
cercetare – dezvoltare pomicole din zonă 
 
Autorizaţia de plantare pentru proiectele 
care vizează înfiinţarea şi/sau reconversia 
plantaţiilor pomicole, emise de Direcţiia 
Agricolă Judeţene 
 
Autorizaţia de Defrişare   
 
 
Declaraţia F 
 

Expertul verifică în cadrul studiului de 
fezabilitate dacă proiectul prevede înființarea 
și/sau reconversia plantaţiilor pomicole 
conform autorizatiilor de plantare/defrişare, 
dacă solicitantul şi-a prevăzut cheltuieli cu 
materialul fructifer utilizat din categoria 
biologică certificat,  dintr-o categorie 
superioară sau material CAC (conformitas 
agraria communitatis) pentru nuc și alun.  

 
Documentul care atestă categoria biologică a 

materialului (document de calitate si 

conformitate al furnizorului) va fi prezentat 

obligatoriu la depunerea cererii de plată prin 

care se solicită decontarea materialului săditor.  

 
Expertul verifică daca Autorizaţia de plantare 
este eliberată de către Direcţia pentru 
Agricultură Judeteana în numele solicitantului 
pentru suprafata şi soiurile vizate de proiect. 
 
Expertul verifică dacă Autorizaţia de Defrişare 
este eliberată de către Direcţia pentru 



 

 

23 
 

Agricultură Judeteana in numele solicitantului, 
cu maxim 3 ani înaintea solicitării sprijinului, 
pentru speciile si suprafața prevazută prin 
proiect a fi replantată 
 
Se verifică dacă solicitantul și-a însușit prin 
semnătură Declaraţia F- Declaraţia  pe propria 
răspundere că va utiliza material fructifer din 
categoria biologică CAC pentru nuc și alun și/sau 
certificat sau dintr-o categorie superioară. 
Expertul  verifică daca informaţiile precizate in 
acest sens in SF corespund cu cele din 
Autorizaţia de plantare si Autorizaţia de 
Defrişare. 
Atenţie! Pentru îndeplinirea acestui  criteriu de 
eligibilitate nu este necesară verificarea 
soiului/soiurilor propuse prin proiect în 
catalogul ISTIS. 

 

EG14 Suprafața pomicolă înfiinţată/ replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu 
minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile şi sistemele de cultură, inclusiv pepiniere? 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate însoţit de Proiectul de  
înfiinţare a plantaţiei pomicole (în cazul 
înfiinţării/reconversiei plantaţiilor) 
 
 
Autorizaţia de plantare pentru proiectele 
care vizează înfiinţarea şi/sau reconversia 
plantaţiilor pomicole, emise de Direcţiia 
Agricolă Judeţeană 
 

Această condiție de eligibilitate se aplică doar 
proiectelor care propun  înființare și/sau 
reconversie sau producerea de material de 
înmulțire și/sau material de plantare fructifer. 
 

Expertul verifică dacă proiectul propune 

înființare și/sau reconversie sau producerea de 

material de înmulțire și/sau material de 

plantare fructifer. 

Dacă nu, această condiție de eligibilitate se 

consideră îndeplinită și se continuă evaluarea. 

 

Dacă proiectul propune înființare și/sau 

reconversie sau producerea de material de 

înmulțire și/sau material de plantare fructifer 

expertul verifică dacă informaţiile prezentate în 

studiul de fezabilitate coincid cu datele din 

Proiectul de înființare/replantare avizat de  

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru 
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Pomicultură Piteşti - Mărăcineni / Staţiunea 

pomicolă din zonă şi Autorizaţia de plantare   

referitoare la suprafaţă, suprafaţa şi specia 

impusă prin criteriul de eligibilitate.  

 

Se verifică dacă dimensiunea economică a 

suprafețelor înființate/replantate prevăzute 

prin proiect, inclusiv pepiniere,respectă 

dimensiunea economică  impusă prin condiţia 

de eligibilitate.   

 
Expertul verifică daca Autorizaţia de plantare 
este eliberată de către Direcţia pentru 
Agricultură Judeteana în numele solicitantului 
pentru suprafata şi soiurile vizate de proiect. 
 
În cazul pepinierelor și plantațiilor în sere și 
solarii nu se solicită proiect tehnic de înființare 
și nici autorizație de plantare.  
În aceste cazuri detaliile referitoare la SO se vor 
verifica în SF 
Înființarea plantației de capșuni reprezintă o 
cheltuială eligibilă doar pentru prima înfiinţare 
a acesteia.  
Același solicitant poate depune mai multe 
proiecte pentru înființare plantație doar în 
condițiile în care acestea reprezintă o extindere 
a suprafeței înființate prin proiectele 
anterioare. 
Beneficiarul trebuie să mențină pe toată 
perioada de monitorizare suprafețele înființate 
prin proiect nu doar un ciclu de producție. 
 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 

expertul consideră că suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect respectă dimensiunea 

economică impusă prin condiţia de eligibilitate,se va bifa caseta “da” pentru verificare. In caz contrar 

va bifa “nu”. Verificarea condițiilor de eligibilitate va continua. 

 

EG15 Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în 
modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă 
secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă? 
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DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate. 

 

 

Se verifică în studiul de fezabilitate dacă 

proiectele care vizează şi investiţii de 

prelucrare/ comercializare  produse agricole 

conţin ca şi componentă majoritară investiţii în 

producţia agricolă primară > 50% din valoarea 

eligibilă a proiectului. 

Investiţiile care vizează depozitarea producției 
agricole la nivelul exploataţiilor și condiționarea 
acestora sunt considerate a fi aferente 
producţiei agricole primare. 
 
Expertul verifică dacă peste 70% din produsele 

pomicolecondiționate/procesate/comercializat

e provin din exploatația agricolă proprie, 

diferenţa de până la 30% putând fi 

condiționate/procesate/comercializate și 

produse pomicole care nu provin din propria 

exploatație agricolă (fermă). 

 

În cazul produselor obţinute în urma procesării, 

materia primă de bază (majoritară) trebuie să 

provină din sectorul pomicol, excepție produse 

care rezultă din culturi mixte proprii (de 

exemplu alun micorizat, culturi asociate, care 

pot fi procesate și individual. 

 

Este permisă și condiționarea / procesarea / 

comercializarea produselor care nu provin din 

sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate 

procesării în exploatația proprie ca materie 

primă secundară (producție proprie sau din 

afara fermei) sau provin din culturi mixte proprii 

(de exemplu alun micorizat, culturi asociate 

etc.) și dacă sunt respectate condițiile de mai 

sus. 

În cazul în care proiectul nu prevede investiţii în procesarea la nivelul fermei, expertul bifează Nu este 
cazul.  
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Dacă proiectul prevede o astfel de investiţie şi în urma verificării efectuate în conformitate cu 

precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că acest criteriu este îndeplinit, bifează 

căsuţa Da. În caz contrar bifează căsuţa Nu. Verificarea condițiilor de eligibilitate va continua. 

EG 16 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), cu 
completările și modificările ulterioare? 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate 
 
 
 

Expertul verifică   

1. dacă solicitantul se încadrează în una 

din următoarele categorii 

 Persoană fizică autorizată (PFA) 
înfiintata conform OUG nr.44/2008 cu 
modificările și completările ulterioare cu 
vârsta de până la 40 de ani, inclusiv la 
data depunerii cererii de finanţare a 
proiectului si care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate 

 Intreprindere individuală înfiinţată în 
baza OUG nr.44/2008 cu modificările și 
completările ulterioare al cărei titular 
are varsta de până la 40 de ani, inclusiv 
la data depunerii cererii de finanţare a 
proiectului şi deține competențele și 
calificările profesionale adecvate;   

 Întreprinderea familială, înfiinţată în 
baza OUG nr.44/2008 cu modificările și 
completările ulterioare cu condiția ca 
tânărul fermier, solicitant al sprijinului, 
să fie reprezentant desemnat prin 
acordul de constiuire are vârsta de până 
la 40 de ani, inclusiv la data depunerii 
cererii de finanţare, deține 
competențele și calificările profesionale 
adecvate și exercită controlul efectiv 
asupra exploatației prin deținerea cotei 
majoritare din patrimoniul de 
afectațiune. 

 Societate cu răspundere limitată cu 
asociat unic persoană fizică, care este si 
administratorul societăţii, cu vârsta de 
până la 40 ani, inclusiv la data depunerii 
cererii de finanţare care deține 
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competențele și calificările profesionale 
adecvate. 

 Societate cu răspundere limitată  cu mai 
mulți asociați, cu condiția ca tânărul 
fermier, solicitant al sprijinului, cu vârsta 
de până la 40 de ani, inclusiv la data 
depunerii cererii de finanţare să exercite 
controlul efectiv asupra exploatației prin 
deținerea pachetului majoritar al 
părţilor sociale și deţinerea funcţiei de 
administrator unic  al  societății 
comerciale respective  cu varsta de până 
la 40 de ani, inclusiv la data depunerii 
cererii de finanţare a proiectului şi să 
aibă competențele și calificările 
profesionale adecvate. 

 
Prin competențele și calificările profesionale 
adecvate se înţelege absolvirea a minimum  8  
clase plus calificare în domeniul 
agricol/agroalimentar/ economie agrară, după 
caz, în  conformitate cu obiectivele vizate prin 
proiect demonstrată prin  diploma/certificat de 
calificare ce atestă formarea 
profesională/certificat de competențe emis de 
un centru de evaluare si certificare a 
competentelor profesionale obtinute pe alte căi 
decât cele formale, care trebuie să fie autorizat 
de Autoritatea Nationala pentru Calificari care 
conferă un nivel minim de calificare în domeniu 
agricol  
2. Dacă solicitantul care respectă condiţiile de 

la punctul 1 s-a stabilit pentru prima dată  

într-o exploatație agricolă ca șef al 

respectivei exploatații  

- se verifică în  ONRC dacă persoana fizică tânăr 

fermier a mai condus  o forma de organizare 

juridica  cu activitate agricola ( fapt dovedit 

prin deținerea pachetului i majoritar al părţilor  

sociale în cadrul altei entități juridice și a 

poziției de unic administrator  al exploatației) si  

Se verifică  data la care acesta a devenit şeful 

exploataţiei agricole vizată de proiect şi 
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înregistrată la APIA şi dacă au trecut mai mult 

de 24 luni de la data instalării. 

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  solicitantului (oricare ar 

fi statutul juridic).  

 

Calitățile de asociat unic/majoritar și 

administrator privind instalarea ca tânăr 

fermier, trebuie să fie îndeplinite cumulativ. 

  

În cazul în care solicitantul nu s-a instalat pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca tânăr fermier 

sau au trecut mai mult de 24 luni de la data instalării și în SF nu se menţionează îndeplinirea nici unui 

standard UE, expertul bifează, Nu este cazul.  Dacă solicitantul s-a instalat pentru prima data într-o 

exploataţie agricolă ca tânăr fermier şi în SF se menţionează îndeplinirea unui standard UE iar data 

finalizării investiţiei este mai mică de 24 luni faţă de data instalării, atunci expertul bifează DA.   

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA,  se reia la etapa semnării 
contractului. 

 

EG 17 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)  ? 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1Studiu de fezabilitate. 

 

 

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 actiunilor  termenul de 12 luni. 

În cazul în care în SF nu se menţionează îndeplinirea expresă a nici unei  cerinţe legislative, expertul 
bifează Nu este cazul.  Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana 
“puncte de verificat”, expertul constată că criteriul este îndeplinit, bifează căsuţa Da.  

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA,  se reia la etapa semnării 
contractului. 

EG 18 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%? 
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DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate 

 

 

Se verifica dacă instalaţia vizată prin 

proiect  este una de cogenerare care produce în 

principal energie electrică din biomasă, iar 

procentul minim de energie termică produsă de 

această instalaţie (min. 10%) este  utilizat la 

nivelul fermei.  

Se verifică totodată dacă energia electrică 

produsă de instalaţie se va utiliza exclusiv la 

nivelul fermei. 

Atenţie! Biomasa poate  fi rezultată din 

activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din 

ferma proprie cât și din afara fermei, iar 

energia rezultată trebuie să fie utilizată pentru 

consum propriu. 

 

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 în ferma proprie. 

 

În cazul în care proiectul nu prevede investiţii în instalaţii de producere a energiei electrice prin 
utilizarea biomasei expertul bifează Nu este cazul.  

Dacă proiectul prevede o astfel de investiţie şi în urma verificării efectuate în conformitate cu 
precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că acest criteriu este îndeplinit, 
bifează căsuţa Da. În caz contrar bifează căsuţa Nu şi cheltuiala este declarată neeligibilă. Verificarea 
condițiilor de eligibilitate va continua. 

Informații detaliate referitoare la Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului  si metodologia de 

verificare a acestora le obțineți consultând Ghidul Solicitantului pentru     MASURA – M 7/2A (DI SDL 4A) - “ 

AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ”, Capitolul 5, documentele regasindu-se pe site-ul 

http://www.galsucevitaputna.ro/. 

  

9. CHELTUIELI  ELIGIBILE  
1) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice și vegetale  

2) Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 

comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele 

http://www.galsucevitaputna.ro/
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alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investițiile de procesare 

la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în înființarea/ modernizarea/ dezvoltarea 

fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare 

la nivel de fermă); 

3) Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, 

eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, cu condiția ca 

energia obținută să fie destinată exclusiv consumului propriu al fermei (nu va genera profit); 

 

4) Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități 

de stocare a apei la nivel de fermă; 

 

5) Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a 

bunului respectiv (de exemplu: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale 

pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor 

solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din 

zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre 

antigrindină etc.); 

6) Înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, 

pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă și ploaie; 

7) Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv utilităţi şi 

racordări (în cadrul fermei); 

8) Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de 

susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare; 

9) Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de 

marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

10) Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și 

semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar 

integrat, respectiv: Autocisterne;  Autoizoterme;  Autorulotele alimentare;  Rulotele alimentare; 

11) Înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a 

unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, laboratoare de 

analiză pentru testarea produselor aferente activității proprii, containere frigorifice refrigerare, 

containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup containere condiționare, spații de depozitare 

(fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar mărunt) etc.; 

12) Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul 

comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, respectiv: Autoizoterme (cu frig sau fără);Rulote și 

autorulote alimentare; 

13) Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de 

marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol);  

14) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului 
 

10. PROCEDURA DE SELECȚIE APLICATĂ DE COMITETUL DE SELECȚIE AL GAL ESTE CEA PUBLICATA 
PE SITE-UL  GAL 
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             Asociația Grupul de Acțiune Locală Sucevița-Putna realizează selecția proiectelor aferente tuturor 

măsurilor propuse în Strategia de Dezvoltare Locală, selectată de către DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor se 

va realiza de către Comitetul de Selecție în baza unei evaluări documentate aplicând criterii de selecție adecvate 

specificului local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL va pune la 

dispoziția tuturor celor interesați procedura de selecție pe site-ul www.galucevitaputna.ro. 

Verificarea conformitatii - Departamentul tehnic va realiza verificarea conformității  proiectelor. Conformitatea 

se va realiza în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de finanțare la GAL. 

Verificarea eligibilității și îndeplinirii criteriilor de selecție. Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează 

de către GAL imediat după finalizarea conformității. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în 

baza fişei de verficare generale a proiectului elaborată la nivelul GAL, datată şi semnată de experţii evaluatori. 

Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate 

de către doi experţi. 

Selecția proiectelor - Selecția proiectelor se va face de către Comitetul de Selecție a proiectelor care se va întruni 

după fiecare sesiune de apel de proiecte, ori de cate ori este nevoie.  Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi 

realizată de către Comitetul de Selecție stabilit de către organele de decizie (Adunarea Generală a Acționarilor 

și Consiliul Director), care va fi format din 7 membri ai parteneriatului(3 publici, 2 privati, 2 societate civilă). 

Fiecare membru al Comitetului de selecție va avea stabilit un membru supleant. La selecția proiectelor se va 

aplica regula dublului cvorum (pentru validarea voturilor va fi necesar ca în momentul selecției sa fie prezenți 

cel putin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie constitut din mediul privat și 

societatea civilă). 

Depunerea contestațiilor. Solicitanții nemulțumiți de rezultatul evaluării pot depune contestație în maxim 5 zile 

lucrătoare de la data primirii notificării privind rezultatul selecției proiectelor.  

Soluționarea contestațiilor. Analizarea contestațiilor se realizează de către Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării proiectului în cauză.  

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de maxim 10 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor.  

Raportul de selecție final. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Contestații, Comitetul 

de Selecție întocmește Raportul final de selecție a proiectelor, în baza Raportului de evaluare revizuit cu 

rezultatele din Raportul de contestații. 

Raportul de selecție va fi avizat de care un reprezentant al CDRJ, care va menționa faptul că au fost respectate 

principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului de 

selecție. așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare aferent Sub-măsurii 19.2.  În cazul nerespectării 

acestor măsuri, precum și în cazul nerespectării principiilor de selecție, reprezentantul CDRJ nu va aviza apelul 

de selecție. AFIR va verifica dacă apelul de selecție este avizat de reprezentantul CDRJ. 

http://www.galucevitaputna.ro/


 

 

32 
 

 Detalii privind procesul de SELECȚIE și procesul de VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR, precum si 

documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție se 

regasesc  in Ghidul Solicitantului pentru  MASURA – M 7/2A (DI SDL 4A) - “ AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ”, documentele putand fi consultate pe site-ul http://www.galsucevitaputna.ro/ . 

11. CRITERIILE DE SELECȚIE  
  

Nr. 
crt. 

CRITERII DE SELECȚIE Punctaj 

1. Proiecte care prin activitatea propusa crează mai mult de un loc de 
muncă la 40.000 Euro investiţi   

25 p 

 Pentru toate categoriile de beneficiari , punctarea acestui criteriu 
se va face prin crearea a cel puţin un loc de muncă cu norma întreagă pe 
o perioadă de minim 5 ani de la data finalizării investiției raportat la 
40.000 Euro sprijin nerambursabil primit prin masura   M 7 “ AGRICULTURĂ 
ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ”. 
 

a) Valoare ajutorului public nerambursabil 
raportată la numărul de locuri de muncă 
nou create este mai mică sau egală cu 
40.000 Euro. 

 
Vfn : Lm = a, iar a ≤ 40.000 
 
*Vfn-valoare finanțare nerambursabilă 
  Lm – numar locuri de munca create 

Proiectul 
primeşte 
punctaj 

25 puncte 

b) Valoare ajutorului public nerambursabil 
raportată la numărul de locuri de muncă 
nou create este mai mare de 40.000 Euro  

 
Vfn : Nr.lm = b, iar b > 40.000 
 
*Vfn-valoare finanțare nerambursabilă 
  Lm – numar locuri de munca create 

Proiectul 
NU 
primeşte 
punctaj 

0 puncte 

         Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din 
Studiul de Fezabilitate şi pe baza formulei de calcul prezentate mai sus. 

 

2. Proiecte în cadrul cărora sunt atestate produse agricole tradiționale 10 p 

http://www.galsucevitaputna.ro/
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 Punctarea acestui criteriu se va face dacă solicitantul a obtinut sau  
a initiat  recunoașterea tradiționalității unui produs prin intermediul 
înregistrării acestuia în Registrul național al produselor tradiționale 
(RNPT), în conformitate cu Ordinul MADR 724/2013 privind atestarea 
produselor tradiționale. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza documentului care 
atestă certificarea de produs traditional, denumit „Atestat produs 
tradițional”, sau pe baza declarației pe propria răspundere a solicitantului 
că  a inițiat obținerea unei certificări de produs tradițional, cu condiția ca 
acesta să prezinte până la depunerea ultimei Cereri de plată  documentul 
original „Atestat produs tradițional”. 
 

Solicitantul deține sau a inițiat o certificare de produs 
tradițional cu condiția ca acesta să prezinte până la 
depunerea ultimei Cereri de plată  documentul original 
„Atestat produs tradițional” 

10 puncte 

 

 

3. Prioritizarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii  Max.35 p 

 Vor fi punctate exploatațiile agricole având dimensiunea economică între 
4.000 – 50.000 SO (valoarea producției standard). 

1. ≥4.000 – ≤10.000  20 puncte 

2. >10.000 – ≤50.000  35 puncte 

 
 
SECTORUL VEGETAL  
Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge 
întreaga exploataţie ca urmare a investițiilor propuse prin proiect la 
sfârșitul primului an de monitorizare după finalizarea investiţiei, inclusiv 
în cazurile în care investiţia propusă prin proiect nu afectează toată 
exploataţia, așa cum reiese din documentația tehnico-economică, 
corelată cu informaţiile furnizate în cadrul punctului „Stabilirea categoriei 
de fermă”, din cadrul Cererii de finanțare. ATENȚIE! Pentru îndeplinirea 
acestui principiu de selectie, dimensiunea economică trebuie atinsă până 
la sfârsitul primului an de monitorizare a proiectului, ca urmare a 
realizării investițiilor propuse prin proiect, atât pentru proiectele care 
presupun modernizarea/ extinderea exploatației agricole (prin corelarea 
dimensiunii economice a fermei la data depunerii Cererii de finanțare cu 
previziunile economico-financiare din documentația tehnico-economică), 
cât și pentru proiectele care presupun desfăşurarea pentru prima dată a 
unei activităţi agricole. 
În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative agricole, societăţi 
cooperative agricole și grupuri de producători) se vor cumula dimensiunile 
economice ale membrilor fermieri deserviţi de investiţie. 
SECTORUL ZOOTEHNIC 
Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge 
întreaga exploataţie ca urmare a investițiilor propuse prin proiect, inclusiv 
în cazurile în care investiţia propusă prin proiect nu afectează toată 
exploataţia, așa cum reiese din documentația tehnico-economică, 
corelată cu informaţiile furnizate în cadrul punctului Stabilirea categoriei 
de fermă, din cadrul Cererii de finanțare. 
În acest sens, pentru proiectele care vizează modernizări ale 
exploataţiilor agricole se vor completa, în cadrul punctului Stabilirea 
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categoriei de fermă, din cadrul Cererii de finanțare atât coloana 3 cu 
datele privind exploataţia la momentul depunerii Cererii de finanțare cât 
şi coloana 5 „Total capete animale în urma realizării investiției”.  
În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative și grupuri de 
producător) se vor cumula dimensiunile economice ale membrilor fermieri 
deserviţi de investiţie 
SECTORUL POMICOL 
ATENȚIE! Solicitantul deține în proprietate şi/ sau folosință o exploatație 
agricolă cu dimensiunea economică de 4.000 – 50.000 SO (producție 
standard), la data depunerii Cererii de finanțare. 
Principiul de selecţie nu se aplică formelor asociative (cooperative/ 
societăţi cooperative şi grupuri). Nu se va lua în calcul dimensiunea 
exploataţiei agricole ca urmare a investiţiilor propuse prin intermediul 
proiectului. 

4. Solicitantul, Manager/ Administrator al exploataţiei agricole,  deține 
calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect 

Max. 30 p 

 Punctarea acestui criteriu se va face în funcție de nivelul de calificare al 
solicitantului în raport cu activitatea prevăzută prin proiect. 
 

Studii superioare 30 puncte 

Studii liceale sau postliceale / absolvenții a cel puțin 2 
ani de facultate demonstrați cu Foaia matricolă 

20 puncte 

Scoli profesionale sau formare profesională care conferă 
un nivel minim de calificare în domeniul agricol 

15 puncte 

             Documentul care atestă formarea profesională a adulților, 
trebuie să fie obligatoriu un certificat de calificare emis de un furnizor de 
formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională 
pentru Calificări / un certificat de competențe emis de un centru de 
evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi 
decât cele formale dar care trebuie de asemenea să fie autorizat de 
Autoritatea Națională pentru Calificări / un certificat de absolvire a 
cursului de calificare emis de ANCA. 

 În situația în care solicitantul este absolventul unei forme de 
învățământ din sistemul național de educație, în domeniul agricol 
(horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, 
management agricol, biotehnologii etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ 
economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economică în agricultură și 
dezvoltare rurală, se va prezenta diploma/ documentul care să ateste 
absolvirea formei de învățământ corespunzătoare (atestat profesional/ 
diplomă de bacalaureat, diplomă licență). 

Sunt admise și diplomele de studii care beneficiază de 
recunoaștere/ echivalare de către autoritatea competentă a Ministerului 
Educației conform legislației naționale în vigoare.  

În cazul în care solicitantul absolvent al unei forme de învățământ 
superior care a absolvit în ultimele 12 luni nu poate prezenta diploma în 
original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor 
respective cu condiţia prezentării diplomei în original până la ultima 
Cerere de plată. 

Sunt  punctați cu 15 puncte absolvenții a cel puțin 2 ani de 
facultate în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, îmbunătățiri 
funciare, medicină veterinară, management agricol, biotehnologii etc.)/ 
agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie 
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economică în agricultură și dezvoltare rurală care dovedesc formarea 
profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii matricole pentru 
anii absolviți. 

ATENȚIE ! În cazul tânărului fermier, instalat ca șef de 
exploatație punctajul referitor la nivelul de calificare se acordă 
tânărului fermier în cauză și nu angajatului cu funcție de conducere.  

În cazul celorlalte categorii de solicitanți, punctajul aferent 
criteriului de selectie îndeplinit se poate acorda și angajatului care are 
calitatea de manager/ administrator al exploatatiei (respectiv acea 
persoana din conducere care are atribuții directe de conducerea, 
organizarea, planificarea și controlul activităților de producție, specifice 
activității propuse prin proiect).  

Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator 
societate comercială – cod COR 242111, director societate comercială 
agricolă – cod COR 112031; șef fermă agricolă (agrozootehnică) – 131111; 
șef complex zootehnic – 131109 etc. 

Managerul/ Angajatul cu studii superioare trebuie să fie angajat cu 
normă întreagă. 

 TOTAL 100 p 

 

           Pentru MASURA – M 7/2A (DI SDL 4A) - “ AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ” pragul minim este 

de 10 puncte si reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finanţare. 

1. Proiecte care prin activitatea propusa crează mai mult de un loc de muncă la 40.000 
Euro investiţi. 

Pentru toate categoriile de beneficiari , punctarea acestui criteriu se va face prin 
crearea a cel puţin un loc de muncă cu norma întreagă pe o perioadă de minim 5 ani de 
la data finalizării investiției raportat la 40.000 Euro sprijin nerambursabil primit prin 
masura    
M 7.   

Dacă valoare ajutorului public nerambursabil raportată la numărul de locuri de muncă 
nou create este mai mică sau egală cu 40.000 Euro, proiectul primeşte punctaj. Dacă 
valoare ajutorului public nerambursabil raportată la numărul de locuri de muncă nou 
create este mai mare de 40.000 Euro, proiectul NU primeşte punctaj. 

2. Proiecte în cadrul cărora sunt atestate produse agricole tradiționale. 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă solicitantul a obtinut sau  a initiat  recunoașterea 
tradiționalității unui produs prin intermediul înregistrării acestuia în Registrul național al produselor 
tradiționale (RNPT), în conformitate cu Ordinul MADR 724/2013 privind atestarea produselor 
tradiționale.Punctarea acestui criteriu se va face pe baza documentului care atestă certificarea de 
produs traditional, denumit „Atestat produs tradițional”, sau pe baza declarației pe propria răspundere 
a solicitantului că  a inițiat obținerea unei certificări de produs tradițional, cu condiția ca acesta să 
prezinte până la depunerea ultimei Cereri de plată  documentul original „Atestat produs tradițional”.  

 

3. Prioritizarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii. 

a) ≥4.000 – ≤10.000 –20 puncte 
b) >10.000 – ≤50.000 – 35 puncte 
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Vor fi punctate exploatațiile agricole având dimensiunea economică între 4.000 – 50.000 SO (valoarea 
producției standard). 

 

4.Solicitantul, Manager/ Administrator al exploataţiei agricole,  deține calificare în raport cu 
activitatea prevăzută prin proiect 

a)Studii superioare - 30 puncte  

b)Studii liceale sau postliceale / absolvenții a cel puțin 2 ani de facultate demonstrați cu Foaia 
matricolă- 20 puncte 

c)Scoli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniul 
agricol - 15 puncte  

Punctarea acestui criteriu se va face în funcție de nivelul de calificare al solicitantului în raport 
cu activitatea prevăzută prin proiect. 

 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de numarul locurilor de 

munca ce vor fi create prin proiect. Dacă, după aplicarea criteriului de departajare, vor exista proiecte cu 

acelaşi punctaj, vor fi finanțate proiectele în functie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în 

ordine crescătoare. 

12. DATA ȘI MODUL DE ANUNȚARE A REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECȚIE (NOTIFICAREA 
SOLICITANȚILOR, PUBLICAREA RAPORTULUI DE SELECȚIE)  

 
Toate cererile de finanțare declarate eligibile vor intra în procedura de selecție. 

Comitetul de selecție al GAL se va asigura că proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor SDL 

și se încadrează în planul financiar al GAL. 

Evaluarea criteriilor de selecție va fi realizată de către experții evaluatorii din cadrul GAL. Activitatea acestora 

constă în analizarea fiecărui proiect eligibil și stabilirea punctajului aferent acestuia, în baza criteriilor de 

selecție stabilite prin Fișa măsurii și Ghidul Solicitantului. 

În baza Raportului de evaluare, GAL notifică aplicanții cu privire la rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor, 

într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării Raportului. 

Solicitanții nemulțumiți de rezultatul evaluării pot depune contestație în maxim 5 zile lucrătoare de la data 

primirii notificării privind rezultatul selecției proiectelor. 

Alte detalii referitoare la procesul de selectie, raport final de selectie, contestatii etc se regasec  in Ghidul 

Solicitantului pentru MASURA – M 7/2A (DI SDL 4A) - “ AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ”, documente 

care pot fi consultate pe site-ul http://www.galsucevitaputna.ro/ 

 

13. DATELE DE CONTACT ALE GAL UNDE SOLICITANȚII POT OBȚINE INFORMAȚII DETALIATE;  

http://www.galsucevitaputna.ro/
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GAL SUCEVIȚA- PUTNA vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:00 și 12:00 pentru a vă acorda 
informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările 
dumneavoastră privind implementarea SDL. 

 

DATE DE CONTACT GAL Sucevița-Putna 

Program: luni-vineri în intervalul orar 08:00- 12:00 

Adresă sediu: comuna HORODNIC DE SUS, nr. 1057, Judetul SUCEAVA 

Telefon: 0230/416.865 

FAX: 0230/416.865 

E-mail: galsucevitaputna@gmail.com 

WEB: www.galsucevitaputna.ro 

 
 

  

mailto:galsucevitaputna@gmail.com
http://www.galsucevitaputna.ro/

