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Nr. referință sesiune/cerere de proiecte: 
Sm19.2, M4/2A,3A,6A/Sesiunea 1/2017 – 05.10.2017 – 17.11.2017 

 
Nr. 257/01.11.2017 

 
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ VALEA SIRETULUI DE JOS 

PRELUNGEȘTE APELUL DE SELECȚIE AL PROIECTELOR 
pentru măsura  

M4/2A,3A,6A – Investiții în exploatații agricole în microregiunea GAL Valea Siretului de Jos 

 
 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Jos” anunță prelungirea Sesiunii nr.1/2017 pentru apelul de selecție aferent măsurii 
M4/2A,3A,6A – Investiții în exploatații agricole în microregiunea GAL Valea Siretului de Jos, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Valea 
Siretului de Jos.  
La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare Sm 19.2 V02.  
 

1. Data lansării apelului de selecție: 05 octombrie 2017 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 17 noiembrie 2017 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Jos, situat în comuna 

Dumbraveni, județul Suceava, în incinta Sediului Primăriei Comunei Dumbrăveni, etajul 1, Sala de sedinte, zilnic, in intervalul orar 09,00 

– 13,00. 

4. Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 388.930 €  

5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 70.000€/140.000 €, după cum urmează:   

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: 

• în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 70.000 EURO; 
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• în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 140.000 EURO 

• în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatatiei  agricole - maximum 140.000 EURO 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu 

poate depăși 90% : 

✓ Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 

2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 

1305); 

✓ Investițiilor colective și al proiectelor integrate (lanturi alimentare integrate), inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații 

de producători (cu rspectarea legislatiei in vigoare in ceea ce priveste fuziunea unor entitati juridice), respectiv combinarea in 

cadrul aceluiasi proiect a investitiilor in productia agricola primara cu procesarea si/sau comercializarea productiei obtinute.   

Proiect integrat", reprezintă combinarea a cel puțin două operațiuni care conduc la realizarea unui lant alimentar integrat.  

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

6. Categoriile de beneficiari eligibili care pot aplica pe măsura M4/2A,3A,6A sunt: Exploatatii agricole care isi desfasoara activitatea pe 

teritoriul GAL din categoria: PFA; II; IF ; SNC ; SCS ; SA; SCA; SRL; Societate comercială cu capital privat;  Societate cooperativă agricolă; 

Cooperativă agricolă; Grup de producatori 

7. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să îl folosească solicitanții (editabil): este Anexa nr.1 la Ghidul solicitantului aferent 
M4/2A,3A,6A, pentru acțiuni corespondente sub-măsurii 4.1 PNDR 2014-2020 și este publicat pe site-ul www.galvaleasiretuluidejos.ro.  
 

8. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei 
măsurii din SDL si ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru M4/2A,3A,6A:  
  1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE (însoțit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea Viticola - dacă este cazul. Pentru achizițiile simple 

se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiție)   

Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/2016.   
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Atenție!!!  

Art. 15 aferent HG 907/2016, ”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiții:   

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri   

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenție au fost inițiate 

procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de 

participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a 

lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.   

c) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în 

conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.   

 Important!!!   

➢ numai în cazul în care este menționat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de fezabilitate 

cheltuielile privind consultanța sunt eligibile .   

➢ devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit și ștampilate de elaboratorul 

documentației   

➢ se va atașa „foaia de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialiști condus de un șef de proiect care a 

participat la elaborarea documentației și ștampila elaboratorului   

➢ se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare și engineering și capitolul 5 – Organizare de șantier prin devize care să 

justifice în detaliu sumele respective, cât și pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziții și autorizare plăți.   

➢ părțile desenate din cadrul secțiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secțiuni etc.), să fie semnate, 

ștampilate de către elaborator în cartușul indicator.   

➢ în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa utilajele achiziționate prin investiția FEADR, 

cheltuielile cu realizarea construcției vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate și Certificatul 

de Urbanism pentru acestea.   
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➢ în cazul în care investiția prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidențieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj 

tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi 

considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenția obligatoriu ca valoare în coloana 

„cheltuieli neeligibile”).   

➢ Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, ore/ expert, costuri/ ora).   

➢ în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, cu respectarea limitei maxime prevăzute 

în Tabelul privind corelarea puterii mașinilor agricole cu suprafața fermelor, chiar și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu 

extras din BD cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020, valabil la momentul elaborării SF.   

ATENȚIE!!!  

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul 

de exploatare a construcției existente, se atașează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra 

construcției existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.   

În cazul în care investiția cuprinde cheltuieli cu construcții noi sau modernizări, se va prezenta calcul pentru investiția specifică în care 

suma tuturor cheltuielilor cu construcții și instalații se raportează la mp de construcție.  

1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra  construcției existente   

     c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.   

 2. SITUAȚIILE FINANCIARE (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului 

depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară.   

În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de finanțare se vor depune ultimele 

trei situații financiare.   

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepție fac 

solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale și cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul 

precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional care poate fi negativ.   
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Pot apărea următoarele situații:   

a) În cazul unui solicitant înființat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanțul aferent anului anterior depunerii 

proiectului, înregistrat la Administrația Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.   

b) În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administrația Financiară 

Bilanțul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la Dosarul cererii de finanțare Bilanțul – formularul 10, anului 

anterior depunerii proiectului însoțit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 și 40, înregistrat la 

Administrația Financiară prin care dovedește că nu a înregistrat venituri din exploatare   

c) În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului și au depus la Administrația Financiară 

Declarația de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune 

DECLARAȚIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administrația Financiară.   

  

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi 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 obținut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) 

și/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). 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.   

➢ Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta excesivă etc) se vor prezenta și:   

• Situațiile financiare (bilanț – 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 Administrația Financiara .   

➢ Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la 

Formular) în care rezultatul brut obținut anual să nu fie negativ si/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe 

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

venit.   

➢ Pentru anii calamitați solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de 

organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situații de urgență) prin care se certifică:   

• data producerii pagubelor;   

• cauzele calamității;   

• obiectul pierderilor datorate calamităților (suprafața agricolă cultivată, animale);   

• gradul de afectare pentru suprafețe agricole cultivate, animale pierite.   

  

3.a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAȚIILOR DE VIȚĂ DE VIE PENTRU STRUGURI DE MASĂ 

EXISTENTE/PLANTAȚIILOR NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR PLANTAȚII:   

❖ COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE asupra terenului și/ sau tabel 

centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conținând sumarul contractelor de arendare cu suprafețele 

luate în arendă pe categorii de folosință, perioada de arendare care trebuie să fie de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii 

de finanțare și/ sau contractul de concesiune care să certifice dreptul de folosință al terenului cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii 

Cererii de finanțare.   

 Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concedent și trebuie să conțină:  - situația privind respectarea clauzelor 

contractuale și dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract și alte clauze;   

• Suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, 

să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces)   

• Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători, se vor prezenta documentele prevăzute mai 

sus pentru toți membrii fermieri ai acestor solicitanți   

Atenție! Toți membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviți de investiție.   
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a2) În cazul Societăților agricole se atașează tabelul centralizator emis de către Societatea agricolă care va cuprinde suprafețele aduse 

în folosința societății, numele membrilor fermieri care le dețin în proprietate și perioada pe care terenul a fost adus in folosință societății, 

care trebuie sa fie de minim 10 ani.   

Pentru celelalte tipuri de culturi nu este necesară prezentarea documentelor pentru terenul agricol, verificarea făcându-se de către 

experții evaluatori, exclusiv în sistemul IACS.   

 

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ȘI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile:   

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să 

certifice dreptul de folosință 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 investiție propusă prin proiect ;   

b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT 

ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosință 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.   

Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concedent și trebuie să conțină:   

- situația privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract și alte 

clauze;   

- suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, 

să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.   

Atenție! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să 

certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de construire/desființare:   
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- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: act autentic 

notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă 

act de superficie încheiat în formă autentică de un notar public.   

- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiția.   

  

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul 

poate prezenta și un contract de comodat/ locațiune (închiriere) asupra terenului și acordul expres al proprietarului de drept. 

 b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru 

proiectele care vizează investiții de lucrări privind construcțiile noi sau modernizări ale acestora   

Atenție! În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul 

creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului.   

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEȚINUT ÎN PROPRIETATE:   

1). 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 deținut, însoțit de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului 

ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de mișcare se depune dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, cererea de finanțare și extrasul 

din Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA.   

Pentru exploatațiile agricole care dețin păsări si albine - ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPȚIE, emisă 

cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numărul păsărilor și al familiilor de albine și data înscrierii solicitantului 

in Registrul Exploatației.   

Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul c) 

pentru toți membrii fermieri ai acestor solicitanți.   
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2) PAȘAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă și origine.   

  

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcții (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie 

însoțit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare.   

  

5. ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  -DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU 

PROIECT    

6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:   

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor 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) și, 

dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat.   

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și sociale sau locale” sau bararea 

rubricii în care ar trebui să fie menționate.   

Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/ 

sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării 

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

6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancțiuni economico-financiare. 

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

modificările și completările ulterioare.   

7.ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:   
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7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA publicat pe pagina de 

internet www.afir.info.   

7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEAN, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și MS publicat pe pagina de internet 

www.afir.info   

Atenție! În cazul investițiilor care prevăd atât achiziție de utilaje agricole cât și utilaje necesare procesării, documentul 7.1 va trebui să 

ateste conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și siguranța alimentelor și trebuie să facă 

referire clar și la activitatea de procesare.   

Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare.    

Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autoritățile competente menționează standardele care vor fi implementate 

prin intermediul proiectului (dacă este cazul).    

Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secțiunea: Informații utile/ Protocoale de colaborare.   

În cazul proiectelor care prevăd doar achiziții de utilaje agricole nu este necesară prezentarea documentului 7. 

8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:   

8.1DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ȘI SURSA DE COFINANȚARE a investiției emise de o instituție financiară (extras de cont 

si/ sau contract de credit)   

8.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, 

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

9.   

9.1 AUTORIZAȚIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformității cu legislația sanitară emise cu cel mult un an înaintea 

depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se modernizează și se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.   

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU pentru toate unitățile în funcțiune.- se va depune la momentul încheierii 

contractului   
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Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare.   

  

10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților 

agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;   

b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/ 2005, ), Cooperativa agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 

2004) cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 

(menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu 

modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadrează 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;   

c) DOCUMENT DE ÎNFIINȚARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, stațiunilor și  

unităților de cercetare –dezvoltare și didactice din domeniul agricol   

  

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie 

economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, adeverință de absolvire a studiilor respective, însoțită de foaia matricolă 

pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;   

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale și liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică 

agricolă.   

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat 

de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care 

trebuie deasemenea 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.   

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.    
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Atenție! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se instalează, fiind managerul exploatației) sau 

pentru angajatul care deține funcția de manager al exploatației agricole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta și documentele care să 

certifice poziția persoanei în societate:   

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă.   

Atenție! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de către o instituție autorizata/acreditata de Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru 

Calificări.  Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea prezentării 

diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare.   

  

12. ÎN CAZUL INVESTIȚIILOR PRIVIND IRIGAȚIILE:   

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI, în cazul investițiilor noi sau   

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcționării sistemului de irigații.   

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)   

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branșare (dacă este cazul)   

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

  

13.1 AUTORIZAȚIA de PRODUCERE A SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAȚIA DE PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A 

SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAȚIA de PRODUCERE, PRELUCRARE ȘI COMERCIALIZAREA SEMINȚELOR ȘI 

MATERIALULUI SĂDITOR   

13.2 Documente solicitate producătorilor agricoli: factura fiscala de achiziții a semințelor, și documentul oficial de certificare a lotului 

de sămânță/ buletinul de analiza oficiala cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare” sau „necesar propriu”/ documentul de 

calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menționate (ex: eticheta oficială).   

  

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


                                                                                                                                                            

Adresa: Comuna Dumbrăveni, Sat Dumbrăveni, Jud. Suceava 
C.I.F.: 34247138, Telefon: 0751.10.30.20 

Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com, www.galvaleasiretuluidejos.ro 
 

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

ameliorare, autorizate de ANZ   

  

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să 

reiasă că solicitantul si , daca este cazul, terțele persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, 

însoțit de documentul de înființare al OIPA (act constitutiv și statut), document avizat de consiliul director.   

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Președintele Consiliului Director cât și de o altă persoană împuternicită de 

Consiliul Director conform prevederilor statutului. În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este 

membru al acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte și Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Președintelui Consiliului Director 

sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente.   

15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției proprii.   

  

16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii.   

  

17.1 FIȘA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE 

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

exploatațiilor care obțin după implementarea proiectului, un produs ecologic)   

17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecție și certificare, conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea 

regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obținerii unui 

produs existent).   
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18. Studiu OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor agricole din sectorul vegetal, însoțit 

de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în potențialul agricol.  

  

19. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul National de Antigrindină și de Creștere 

a Precipitațiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor.   

  

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producători din care să reiasă ca solicitantul și, dacă este cazul, terțele persoane cu 

care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de membru a/al acesteia/acestuia, însoțit – statutul Cooperativei.   

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

producători din care face parte în vederea procesării/ comercializării producției proprii.   

  

21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii proiectului: 

( de ex. copia autorizației de gospodărire a apelor a ANIF/entității care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la care se 

branșează solicitantul, etc )    

Atenție! Evaluarea Cererii de finanțare din punct de vedere al eligibilității și al verificării criteriilor de selecție va include și consultarea 

informaților referitoare la solicitant și exploatația agricolă, deținute de instituțiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc).  

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 
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9. Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora  
 

CONDITII DE ELIGIBILITATE M4/2A,3A,6A 

 EG GAL 1 -  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

10 a)  Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de 

constituire și a statutului propriu  în cazul Societăţilor agricole, însoțită de 

Statutul Societății agricole 

  b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii 

nr. 1/ 2005) și Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004,) 

cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și 

alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în 

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

terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările 

ulterioare), din care sa reiasa ca acestea se încadreaza în categoria: 

societate cooperativa agricola , cooperativă agricolă    sau fermier în 

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

modificările ulterioare; 

c) Document de înfiinţare a Institutelor de Cercetare, – dezvoltare, 

precum și a centrelor, staţiunilor şi unităților de cercetare-dezvoltare şi 

didactice din domeniul agricol. 

10.1 Documente de infiintare firma: Certificat de inregistrare (SRL, PFA, 

II, IF etc) 

Se va verifica concordanţa informaţilor menţionate în paragraful B1 din 
cererea de finanţare cu cele menţionate  în Certificatul constatator 
extins:  numele  solicitantului, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de 
înmatriculare ; 
 
Se verifică dacă Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului se precizează codul CAEN conform activităţii pentru care 
solicită finanţare şi existenţa punctului de lucru pe teritoriul GAL, iar prin 
Certificatul Constator se verifică starea firmei (solicitantului) dacă acesta 
este în funcţiune sau se află în proces de lichidare, fuziune, divizare 
(Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau insolvenţă, 
conform Legii 85/2014,. 
 
Pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 

2005), Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, ) cu 

modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte 

forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea 

nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările 

ulterioare), se va verifica dacă solicitantul are prevazut în Hotărârea 

judecătorească şi/sau Statut, gradul si tipul/forma de: cooperativa 
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10.2 Certificat constator extins, emis de ONRC, in termen de valabilitate 

la data depunerii 

 

 

 

 

 

agricola / societate cooperativa agricolă , respectiv se încadrează în 

categoria de fermier conform OUG 3/2015. 

În cazul solicitanţilor Grupuri de producători se verifică pe site-ul 
www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare Rurala>>Grupurile de producatori 
recunoscute, dacă acesta are Aviz de recunoaştere pentru grupurile de 
producători emis de MADR şi se tipăreşte pagina cu rezultatul verificării). 
 
În cazul institutelor de cercetare-dezvoltare precum și a centrelor, 
staţiunilor şi unităților de cercetare-dezvoltare şi didactice din 
domeniul agricol, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de 
cercetare-dezvoltare si didactice se verifică în doc. 10 c) concordanţa cu 
informaţiile menţionate în secţiunea B1 din cererea de finanţare. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că solicitantul se încadrează în 

categoria beneficiarilor eligibili pentru M4/2A,3A,6A, bifează căsuţa corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta “da” pentru 

verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul  fiind declarat neîndeplinit  Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării 

contractului, când se completează aceste verificări cu analiza doc. 6 Certificatele care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale. 

  EG GAL 2. Solicitantul trebuie sa aiba sediul social si punctul/punctul de lucru pe teritoriul GAL si investitia sa se realizeze pe teritoriul 

GAL 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1 a) Studiul de fezabilitate 

 

10 a)  Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de 

constituire și a statutului propriu  în cazul Societăţilor agricole, însoțită de 

Statutul Societății agricole 

Se va verifica in SF daca investitia propusa prin proiect se va realiza pe 
teritoriul GAL; 
 
Se va verifica concordanţa informaţilor menţionate în paragraful B1 din 
cererea de finanţare cu cele menţionate  în Certificatul constatator 
extins:  numele  solicitantului, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de 
înmatriculare ; 
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  b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii 

nr. 1/ 2005) și Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004,) 

cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și 

alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în 

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

terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările 

ulterioare), din care sa reiasa ca acestea se încadreaza în categoria: 

societate cooperativa agricola , cooperativă agricolă    sau fermier în 

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

modificările ulterioare; 

c) Document de înfiinţare a Institutelor de Cercetare, – dezvoltare, 

precum și a centrelor, staţiunilor şi unităților de cercetare-dezvoltare şi 

didactice din domeniul agricol. 

10.1 Documente de infiintare firma: Certificat de inregistrare (SRL, PFA, 

II, IF etc) 

10.2 Certificat constator extins, emis de ONRC, in termen de valabilitate 

la data depunerii 

 

 

 

 

 

Se verifică dacă Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului se precizează codul CAEN conform activităţii pentru care 
solicită finanţare şi existenţa punctului de lucru pe teritoriul GAL, iar prin 
Certificatul Constator se verifică starea firmei (solicitantului) dacă acesta 
este în funcţiune sau se află în proces de lichidare, fuziune, divizare 
(Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau insolvenţă, 
conform Legii 85/2014,. 
 
Pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 

2005), Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, ) cu 

modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte 

forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea 

nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările 

ulterioare), se va verifica dacă solicitantul are prevazut în Hotărârea 

judecătorească şi/sau Statut, gradul si tipul/forma de: cooperativa 

agricola / societate cooperativa agricolă, respectiv se încadrează în 

categoria de fermier conform OUG 3/2015 si are sediul/punctul de lucru 

pe teritoriul GAL. 

În cazul solicitanţilor Grupuri de producători se verifică pe site-ul 
www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare Rurala>>Grupurile de 
producatori recunoscute, dacă acesta are Aviz de recunoaştere pentru 
grupurile de producători emis de MADR şi se tipăreşte pagina cu 
rezultatul verificării) si daca are sediul/punctul de lucru pe teritoriul GAL. 
 
În cazul institutelor de cercetare-dezvoltare precum și a centrelor, 
staţiunilor şi unităților de cercetare-dezvoltare şi didactice din 
domeniul agricol, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de 
cercetare-dezvoltare si didactice se verifică în doc. 10 c) concordanţa cu 
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informaţiile menţionate în secţiunea B1 din cererea de finanţare si 
daca exista sediul/punctul de lucru pe teritoriul GAL. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că solicitantul isi desfasoara activitatea 

la sediul social/punctul de lucru de pe teritoriul GAL, iar investitia se va realiza tot pe teritoriul GAL, conform specificatiilor pentru M4/2A,3A,6A, bifează 

caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul  fiind declarat neîndeplinit   

 

EG GAL 3. Investitia trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi eligibile prevazute in aceasta masura 

1.Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor in ceea ce priveste infrastructura (cladiri, cai de acces), echipamente, utilaje, 

echipamente de irigații în fermă și procesare la nivelul fermei  

2.Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci 

agricole/tehnologice, 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, abator mobil etc.) 

3.Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării 

produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: autocisterne, autoizoterme, autorulotele alimentare, rulotele alimentare, mijloace de 

transport animale/ păsări/ albine. 

4.Investiții in infiintarea / inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa si/sau alte culturi perene 

5.Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusive tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării  

6.Investiţii individuale şi/sau colective care vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor 

agricole. Se vor putea realiza facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare 

şi marketing, colectare 
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7.Construirea/modernizare de spatii pentru cercetare privind insamantarea animalelor 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1.a) Studiul de fezabilitate însotit de Proiectul de plantare avizat de 

Statiunea Viticola (daca este cazul) 

(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip 

de investiţie) 

1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

3 b).  Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe 

care sunt/ vor fi realizate investiţiile:  

 b1). Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesionare sau alt 

document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă asupra 

clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 

de 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;  

b2). Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, 

contract de concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să 

certifice dreptul de folosinţă al terenului , pe o perioadă de cel puțin 10 ani 

începând cu anul    depunerii cererii de finanţare care să confere titularului 

dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile  

Se  verifică dacă in cadrul doc.1, este descrisa conformitatea proiectului 

cu cel putin una din acţiunile eligibile prevăzute în submăsură şi dacă 

investiţiile respectă condiţiile prevăzute în cadrul submăsurii.   

Expertul va verifica daca documentul 1 este prezentat şi completat in 

conformitate cu continutul cadru prezentat in anexa la Ghidul 

solicitantului (HG 28/ 2008). 

Se va verifica: 

   - mentionarea codului CAEN al firmei de consultanta in Studiul de 

fezabilitate. 

Numai în cazul în care este mentionat codul CAEN şi datele de identificare 

ale firmei de consultanta in Studiul de fezabilitate cheltuielile privind 

consultanta sunt eligibile. 

- daca devizul general şi devizele pe obiect sunt semnate de persoană care 

le-a intocmit şi poarta ştampila elaboratorului documentaţiei. 

- daca s-a atasat asa – numita „foaie de capat”, care contine semnaturile 

colectivului format din specialisti condus de un sef de proiect care a 

participat la elaborarea documentaţiei si ştampila elaboratorului 

documentaţiei in integralitatea ei.  

- şi daca in cadrul sectiunii– Partile desenate sunt atasate planuri de 

amplasare in zona 1:25.000 – 1:5.000, planul general 1:5.000 – 1:500, 
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Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în 

vedere tipul de investiţie propusă prin proiect.  .  

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

trebuie să conţină:  

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

realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există 

solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze 

care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este 

amplasată clădirea. 

b3)Extras de carte funciară sau Document care să certifice că nu au fost 
finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele care vizează investiţii de 
lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora  
 

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

extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de 

avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare 

 
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu 
legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de 

finanţare pentru unitățile care se modernizează şi se 
autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 
 

Doc. 19 Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre 
antigrindina în Sistemul National de Antigrindina si Crestere a 

relevee, sectiuni etc., Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic  

se verifica daca acestea    sunt semnate, ştampilate de catre elaborator in 

cartusul indicator. 

Dacă în cazul în care solicitantul realizeaza în regie proprie constructiile in 
care va amplasa utilajele achizitionate prin investiţia FEADR,  cheltuielile 
cu realizarea constructiei sunt  trecute in coloana „cheltuieli neeligibile”,  
şi sunt menţionate în studiul de fezabilitate. 
In cazul in care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este 
obligat sa evidentieze montajul acestora în  capitolul 4.2 Montaj utilaj 
tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este 
inclus in oferta utilajului cu valoare distinctă pentru a fi considerat 
cheltuială eligibilă sau se realizeaza in regie proprie (caz in care se va 
evidentia in coloana „cheltuieli neeligibile”). 
 

Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor 

(nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora). Pentru situaţiile în care valorile sunt 

nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau 

prin natura investitiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu 

informarea solicitantului. 

- În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau 

modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma 

tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de 

construcţie. 

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor 

existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de 

exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, 
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Precipitatiilor, emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National 
de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor. 
 

obligatoriu.  Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei 

existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

În cazul proiectelor care vizează înfiinţarea unei plantaţii viticole se 

verifică existenţa Proiectului de Plantare avizat  de Staţiunea Viticolă.   

In aceasta situatie se verifica încadrarea cheltuielilor cuprinse in cap. 3– 

cheltuieli pentru proiectare  in valorile pentru costuri standard/ 

contributia in natura. 

În cazul înfiinţării/modernizării  unităţilor de producţie  zootehnice se 

verifică existenta obligatorie in devizul general al proiectului a investitiilor 

pentru realizarea platformelor de dejectii/sistemelor individuale de 

depozitare, precum si descrierea modului de gestionare a gunoiului de 

grajd.  (daca ferma nu detine o astfel de gestiune a dejectiilor).  

Se verifica respectarea condițiilor de bune practici agricole 

pentru gestionarea gunoiului de grajd/dejecțiilor de origine animală, 

respectiv, calculul si prevederea prin proiect, a capacitatii de stocare 

aferenta a gunoiului de grajd precum și cantitatea maxima de 

ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.  

Acest calcul trebuie prezentat de solicitant şi se realizează prin 

introducerea datelor specifice in calculatorul de capacitate a platformei 

de gunoi fila ” producție de gunoi” din documentul numit ”Calculator_Cod 

Bune Practici Agricole”.   

Gestionarea corectă a gunoiului de grajd și a altor dejectii de origine 

animala se poate face fie prin amenajarea unor sisteme de stocare 

individuale, fie prin utilizarea unor sisteme de stocare comunale fie prin 
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utilizarea combinată a celor două sisteme, in conformitate cu prevederile 

codului de bune practici. 

În ceea ce privește standardele privind cantitatile maxime de 

ingrasaminte de azot care pot fi aplicate pe terenul agricol acestea se vor 

calcula prin introducerea datelor specifice in calculatorul privind 

cantitatea maxima de ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren agricol 

din fila ”PMN”  

Nota: Zonele in care pot fi introduse datele specifice sunt marcate cu gri 

din documentul  numit „Calculator Cod Bune Practici Agricole”. 

În cazul achiziţiei de utilaje agricole se va consulta Tabelul privind 
corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, postat pe 
pagina de internet a AFIR.  
Corelarea se realizează cu suprafețele regăsite în APIA  şi cu culturile 
previzionate. În situaţia în care există neconcordanţe se solicită 
clarificarea acestora prin intermediul formularului E3.4. 
 
În cazul investițiilor de obținere de produse vinicole (vin, must și alte 

produse obținute prin prelucrarea strugurilor de vin) la nivelul 

exploatațiilor agricole cu profil viticol, se verifică în Registrul Plantațiilor 

Viticole dacă solicitantul figurează cu Declarația de recoltă. În caz contrar, 

expertul verifică în Registrul Plantațiilor Viticole (RPV) dacă solicitantul 

deține Autorizație de plantare. Dacă nici una din cele două condiții nu este 

îndeplinită, criteriul este declarat neeligibil, deoarece investițiile de 

procesare și de comercializare sunt neeligibile prin FEADR, (acestea fiind 

eligibile prin PNS, conform demarcării dintre programe). 
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Dacă se regăsește Declarația de recoltă sau Autorizația de 
plantare/replantare,  cheltuielile generate de investițiile în obținere și 
comercializare de produse vinicole (vin, must și alte produse obținute prin 
prelucrarea strugurilor de vin) propuse de către solicitant prin proiect, la 
nivel de exploatație agricolă proprie sunt eligibile și expertul verifică 
amplasarea și suprafața pe care se află exploatația.  
Cheltuielile generate de achizitiile de mașini și utilaje agricole, 
echipamente, facilități de stocare și conditionare, sisteme de irigatii la 
nivel de  exploatații viticole, sunt eligibile cu condiția ca solicitantul să facă 
dovada Autorizației de plantare/Declarației de recoltă (verificabile în 
RPV), chiar dacă acesta figurează în RPV și cu Declaraţia de produse 
vinicole și/sau Declaraţia de stocuri produse vinicole, deoarece aceste 
tipuri de cheltuieli sunt finanțabile exclusiv prin PNDR (nu fac obiectul 
finanțării PNS). 
 
Se verifică dacă doc. 3b confirmă dreptul solicitantului de a amplasa 

investiţia/realiza lucrările de construcţii şi/sau montaj propuse prin 

proiect în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi dacă, în cazul în care nu a 

prezentat act de proprietate, documentul încheiat la notariat certifică 

dreptul de folosinţă asupra imobilului pe o perioadă de cel puțin 10 ani 

începând cu anul   depunerii cererii de finanţare. În cazul prezentării unui 

contract de concesiune, se verifică suplimentar dacă acesta este însoţit de 

adresa emisă de concendent prin care se precizează situaţia privind 

respectarea clauzelor contractuale și dacă solicitantul este în graficul de 

realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze, precum şi 

suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există 

solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, care este 

suprafaţa supusă acestui proces). 
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Se verifică dacă extrasul de carte funciara, doc. 3b3) este emis pe numele 

solicitantului si vizeaza imobilul prevăzut la  punctul b), dacă este cazul, si 

amplasamentul mentionat în proiect. În situatia în care imobilul pe care 

se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se 

verifică acordul creditorului privind executia investiţiei, precum şi 

respectarea de căte solicitant a graficul de rambursare a creditului. Dacă 

solicitantul nu a atasat aceste documente expertul le va solicita prin 

informatii suplimentare. În cazul în care în cadrul Extrasului de Carte 

Funciară există menţiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără 

localizare certă datorită lipsei planului parcelar”, nu se va considera 

neîndeplinită conditia, având în vedere că prin prezentarea autorizației de 

construire în etapa de verificare a plaților este asigurată implicit 

localizarea certă a planului parcelar, respectiv a investiției. 

4. Daca proiectul necesita certificat de urbanism se verifica daca 

localizarea proiectului, regimul juridic, investiţia propusa s.a.m.d 

corespund cu descrierea din  studiul de fezabilitate şi cu doc. 3b)  

În cazul modernizărilor, se verifică doc. 9.1 dacă este  eliberat/ vizat cu cel 
mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. Verificarea 
autorizaţiei sanitare se va face doar pentru codurile CAEN aferente sM. 
4.1, prevăzute în Ordinul nr. 1030/20.08.2009 privind aprobarea 
procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, 
amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară 
activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei. 
Verificarea Autorizaţiei/Înregistrării exploataţiei din punct de vedere 

sanitar-veterinar se realizează prin accesarea link-ului: 

http://www.ansvsa.ro/?pag=523; pentru unitățile autorizate, iar pentru 

cele înregistrate se verifică link-ul aferent fiecărui DSVSA Județean în 
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parte, după cum urmează: http://www.ansvsa.ro/?pag=8 – se alege 

județul – unități înregistrate. 

Pentru cererile de finanţare care vizează şi achiziţionarea de generatoare 
terestre antigrindina, se verifică existenţa doc. 19 şi dacă este emis pentru 
solicitant 
 
Proiectele care vizează și investiții de  procesare/comercializare produse 
agricole, vor conține, ca și componentă majoritară, investiția în producția 
agricolă primară (>50% din valoarea eligibilă a proiectului). 

Peste 70% din produsele agricole primare supuse procesării (ca material 

primă de bază) trebuie să provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, 

într-o proporție de până la 30% pot fi procesate (prelucrate) şi produse 

agricole care nu provin din propria exploatație agricolă (fermă), vegetala, 

zootehnică sau mixtă. 

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, investitiile în componenta de 
procesare vor face obiectul unui proiect finanțabil prin sub-masura 4.2. 
„Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole 
 
Investitiile în depozitarea și/sau condiționarea produselor agricole 
primare reprezintă parte/componentă a producției agricole primare. 

Investitiile în depozitarea și/sau conditionarea produselor agricole 
procesate (rezultate din procesul de procesare) reprezintă parte 
componenta a investitiei în procesarea produselor agricole. 

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

vederea comercializării, obținerea furajelor reprezintă procesare. În cazul 

fermelor mixte/zootehnice care obțin nutrețuri/furaje combinate în 

vederea furajării animalelor din cadrul exploatatiei, investiția care 
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prevede tehnologia de obținere a furajelor face parte din fluxul tehnologic 

de creștere a animalelor și este asimilată producţiei agricole primare. 

În cazul în care prin proiect se prevede achiziţia de instalații pentru 
producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei, 
în această categorie vor fi încadrate și instalațiile de obținere a biogazului, 
cu condiția ca acesta să fie destinat exclusiv consumului propriu.  

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 sub-măsură, 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. 

 Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza doc. 5 Document emis de 

ANPM pentru proiect  şi, dacă este cazul,  doc. 9.2  Nota de constatare privind condiţiile de mediu (pentru toate unităţile în funcţiune care se 

modernizează prin proiect)   

 

EG GAL 4. Investitia realizata demonstreaza utilitate si creeaza plus valoare nu numai pentru exploatatia solicitantului, ci si pentru UAT-ul 

de resedinta 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1.a) Studiul de fezabilitate însotit de Proiectul de plantare avizat 

de Staţiunea Viticola (daca este cazul) 

 

Expertul verifica daca in proiect sunt prevazute/detaliate modalitatile in care 
investitiile realizate pot crea plus valoare nu doar pentru exploatatia solicitantului, 
cat si pentru UAT-ul de resedinta. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul consideră că sunt mentionate/detaliate 

modalitatile in care investiţia aduce plus valoare nu doar exploatatiei solicitantului, cat si UAT-ului de resedinta, va bifa DA. În caz contrar va bifa “nu”, iar 

criteriul de eligibilitate va fi considerat neindeplinit. 
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EG GAL 5. Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Declaratia F  Dacă la punctul 1.1 din Verificarea eligibilităţii solicitantului, expertul a bifat DA, se 

va bifa  coloana DA şi în acest caz, cu menţiunea că verificarea îndeplinirii acestui 

criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări 

cu analiza doc. 8.   

În caz contrar, dacă solicitantul a refuzat să-şi asume Declaraţia F, în urma solicitării 

de informaţii suplimentare, se va bifa “nu”, iar criteriul de eligibilitate se consideră 

neîndeplinit. 

 

EG GAL 6. Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza documentatiei tehnico-economice 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 Studiu de fezabilitate. 

Anexa B sau C 

Doc.2 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 

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, 
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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 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; 

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. 
- indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice care trebuie să 

se încadreze în limitele menţionate,  începând cu al doilea an de la data finalizării 

investiţiei. 

 Pentru aceasta, expertul completează Matricea de evaluare a viabilitătii 

economice  a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) sau Anexa C 

(persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi  întreprinderi familiale). 

În cazul în care solicitantul are contractate unul sau  mai multe proiecte în cadrul 

submăsurii 4.1  indiferent de etapa  sau de sesiune, expertul verifică dacă în 

prognozele economice sunt menționate valorile aferente 

implementării/desfășurării activității după implementarea proiectului (funcție de 

etapa în care se găsesc celelalte proiecte). În caz contrar se va solicita prin 

intermediul E3.4 refacerea prognozelor economice. 

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. 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,  
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- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă 
cultivată, animale); 
- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale 

pierite. 

- 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 (de la finalizarea investiţiei 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”.  

Excepţie fac proiectele a caror investiţie vizează înfiinţarea de plantaţii, unde 

nivelul indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începand cu anul în 

care se obţine producţie/venituri conform tehnologiilor de producţie şi a 

specificului proiectului. 

Dacă  indicatorii se încadrează în limitele menţionate şi rezultatul operaţional din 

bilanţ este pozitiv, 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. Limitele 

impuse se referă la următorii indicatori: 

- Durata de recuperare a investiţiei 
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- 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 2 de la finalizarea 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”.   

Deasemenea, se verifică indicatorul «Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei» 

să nu fie negativ în 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 şi a 

specificului proiectului. 

Se corelează informaţiile din previziuni cu cele din SF referitoare la tipul şi 

capacitatea de producţie. 
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Veniturile definite la art. 103 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor: 

Nr. 

crt. 
Produse vegetale Suprafaţă 

1. Cereale până la 2 ha 

2. Plante oleaginoase până la 2 ha 

3. Cartof până la 2 ha 

4. Sfeclă de zahăr până la 2 ha 

5. Tutun până la 1 ha 

6. Hamei pe rod până la 2 ha 

7. Legume în câmp până la 0,5 ha 

8. Legume în spaţii protejate până la 0,2 ha 

9. Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha 

10. Pomi pe rod până la 1,5 ha 

11. Vie pe rod până la 1 ha 

12. Arbuşti fructiferi până la 1 ha 

13. Flori şi plante ornamentale până la 0,3 ha 

      

  Animale Nr. capete/Nr. de familii de albine 

1. Vaci până la 2 

2. Bivoliţe până la 2 
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3. Oi până la 50 

4. Capre până la 25 

5. Porci pentru îngrăşat până la 6 

6. Albine până la 75 de familii 

7. Păsări de curte până la 100 

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. 

 

EG GAL 7. 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 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 Studiu de fezabilitate. 

 

Declaraţia F 

 

 

 Dacă la punctul 1.1 din Verificarea eligibilităţii solicitantului, expertul a bifat 

DA, se va bifa  coloana DA şi în acest caz, cu menţiunea că verificarea îndeplinirii 

acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează 

aceste verificări cu analiza doc. 5 şi, dacă este cazul, doc. 9.2 Nota de constatare 

privind condiţiile de mediu (pentru toate unităţile în funcţiune).   

În caz contrar, dacă solicitantul a refuzat să-şi asume Declaraţia F, în urma 

solicitării de informaţii suplimentare, se va bifa “nu”, iar criteriul de eligibilitate 

se consideră neîndeplinit. 
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EG GAL 8. Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinare si de siguranta alimentara 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 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 doc. 7.1 Document emis de DSVSA pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi 

ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. şi a doc. 7.2 Document emis DE  DSP Judetean, conform Protocolului de colaborare dintre 

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

 

EG GAL 9. In cazul procesarii la nivel de ferma, materia prima procesata va fi produs agricol si produsul rezultat va fi doar produs (cf 

Anexa 1 la Tratat) 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc. 1 Studiu de Fezabilitate 

Anexa I la Tratat  

Se verifică în Doc. 1 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.  
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EG GAL 10. Solicitantul se obliga sa creeze loc/locuri de munca pe o perioada de cel putin un an 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc. 1 Studiu de Fezabilitate 

 

 

Se verifică daca solicitantul a prevazut crearea a cel putin un loc de munca, 

pentru minim 1 an, pana la depunerea ultimei cereri de plata. Daca aceasta 

conditie NU este indeplinita, proiectul va fi declarat neeligibil.  

 

EG 11. Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea producţiei 
standard); 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1.a) Studiul de fezabilitate însotit de Proiectul de plantare avizat de 

Staţiunea Viticola (daca este cazul) 

3.a) Documente solicitate pentru terenul agricol aferent plantațiilor 

de viță de vie pentru struguri de masă existente/nou înființate și a 

altor plantații: 

a1) . Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul 

de proprietate asupra terenului şi/ sau tabel centralizator emis de 

Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând 

sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe 

categorii de folosinţă, perioada de arendare care trebuie să fie de cel 

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

contractul de concesiune  care să certifice dreptul de folosinţă al 

Expertul verifică corelarea informaţiilor din documentul 1 cu cele din 
documentul 3.a)  pentru proiectele referitoare la plantaţiile de viţă de vie 
pentru struguri de masă sau alte plantaţii şi/sau IACS pentru celelalte 
culturi şi/sau doc. 3c) pentru investiţii de modernizare a exploataţiilor 
zootehnice,  referitoare la tipul şi dimensiunea exploataţiei agricole 
(suprafaţă/număr de animale) vizate de proiect 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 desfăşurate anterior depunerii 
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terenului  cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 

finanţare.  

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de 

producatori, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul a 1) 

pentru toţi membrii fermieri deserviți de investiția respectivă ai 

acestor solicitanţi.  

a2)În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis  

de catre Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în 

folosinţa societăţii, numele membrilor fermieri care le deţin în 

proprietate şi perioada pe care terenul  a fost adus in folosinta 

societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani. 

 

c)Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: 

1)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 

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.(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).  
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şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul 

Exploatatiei 

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

origine 

Cererea de finanţare – Sheet: Specific sM4.1; Stabilirea categoriei de 

fermă 

 

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). 

În cazul proiectelor care vizează plantaţiile de viţă de vie pentru struguri 

de masă sau alte plantaţii 

-  pentru care s-a prezentat contract de concesiune a terenului agricol, se 

verifică, în plus, dacă contractul este însoţit de adresa emisă de 

concendent prin care se precizează situaţia privind respectarea clauzelor 

contractuale și dacă solicitantul este în graficul de realizare a investiţiilor 

prevăzute în contract şi alte clauze, precum şi suprafaţa concesionată la 

zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, care este suprafaţa supusă 

acestui proces) şi dacă contractul de concesiune certifică dreptul de 

folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 

de finanţare. Dacă a fost prezentat Tabel centralizator emis de Primărie 

se verifică dacă acesta este semnat de persoanele autorizate conform legii 

şi dacă perioada de arendare este de cel puţin 10 ani începând cu anul 

depunerii cererii de finanţare.  

 

- În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma 

dimensiunile economice ale exploataţiilor membrilor fermieri verificate în 
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IACS. Conform prevederilor fișei măsurii, anexă la ghid, prin intermediul 

formelor asociative (cooperative agricole si grupuri de producători), 

sprijinul poate fi accesat de toate exploatațiile agricole, chiar dacă acestea 

au o dimensiune economică sub 8.000 € SO, cu condiția ca dimensiunile 

economice însumate ale exploatațiilor membrilor formei asociative în 

cauză, să fie peste 8.000 SO.   

 

- În cazul Societăţilor agricole se verifică în IACS dacă suprafaţa exploataţiei 

corespunde cu suprafaţa precizată în tabelul centralizator emis de către 

solicitant, dacă perioada de folosinţă a terenului este de minim 10 ani şi 

dacă calculul dimensiunii economice a făcut în conformitate cu precizările 

de mai sus. În cazul în care expertul nu poate vizualiza în IACS exploataţia 

vizată de investiţie,acesta va solicita APIA  prezentarea înregistrărilor din 

ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare) a cererii unice de 

plată pe suprafaţă ale solicitantului. 

În cazul in care în urma verificarilor efectuate de catre evaluator rezulta o 
diferenta de suprafata ca urmare a incheierii controalelor administrative 
ale APIA, se va solicita prin intermediul formularului GE 4.1 refacerea 
prognozei economico-financiară si tabelul cu dimensionarea exploatatiei. 
 

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. 
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În cazul investiţiilor care vizează modernizarea unor exploataţii zootehnice, 

expertul va verifica dacă doc. 3c)1) menţionează efectivul de animale 

deţinut de solicitant cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii CF. 

Se verifică în formularul de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele 

sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010) datele de 

identificare ale proprietarului și crotalia animalului detinut. Formularul de 

miscare se verifică dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, cele din 

cererea de finanțare- Tabel cu Coeficienți produție standard și extrasul din 

Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA. 

În cazul modernizării fermelor de cabaline de rasă şi origine se verifică dacă 
solicitantul a prezentat documentul 3c)2) pentru toate cabalinele 
menţionate în tabelul cu SO şi în doc. 1.  

În cazul solicitanţilor care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac 

parte dintr-o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate 

suprafeţe agricole reprezentând pajişti și pășuni, în conformitate cu 

Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, se verifică în cadrul Studiului de 

Fezabilitate codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/cooperativei) în 

vederea verificării transferului animalelor pentru calculul adecvat al 

dimensiunii economice a exploatației. 

 În cazul proiectelor care vizează lucrări de construcţii (sere, ciupercării, 
clădiri din componenţa fermei zootehnice), nu se verifică în IACS terenul 
aferent acestor obiective. 

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. 
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EG 12. Solicitantul va demonstra 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 

Doc. 2 

Situaţiile financiare (bilant –formularul 10, cont de profit și 

pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) precedente anului 

depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiară.  

sau  

Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația 

Financiară,în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate 

anterior depunerii proiectului 

Pentru persoane fizice autorizate,întreprinderi individuale și  

intreprinderi familiale: 

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); 

Cu excepţia solicitanţilor PFA, II, IF şi a celor înfiinţati cu cel mult doi ani fiscali 

înainte de depunerea cererii de finanţare, expertul calculează media profitului 

mediu anual pe ultimii trei ani fiscali. 

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 fiecărui an financiar pentru care se analizează profitul. 

Dacă acesta nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat, criteriul este 

îndeplinit.  

 

Dacă solicitantul este PFA, II, IF sau este înfiinţat cu cel mult doi ani fiscali înainte de depunerea cererii de finanţare, expertul bifează căsuţa Nu este 

cazul.  În cazul celorlalte categorii de solicitanţi, se constată, în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 

verificat”, că criteriul este îndeplinit, expertul bifează căsuţa Da. În caz contrar bifează căsuţa Nu iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  

 

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


                                                                                                                                                            

Adresa: Comuna Dumbrăveni, Sat Dumbrăveni, Jud. Suceava 
C.I.F.: 34247138, Telefon: 0751.10.30.20 

Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com, www.galvaleasiretuluidejos.ro 
 

 

EG 13. 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%), 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1Studiu 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. 

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

îndeplinit, bifează căsuţa Da. În caz contrar bifează căsuţa Nu şi cheltuiala este declarată neeligibilă. 

EG 14. 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.1 Studiu 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, când se completează aceste verificări cu analiza 

doc. 5.1 şi, dacă este cazul,  doc. 9.2  Nota de constatare privind condiţiile de mediu (pentru toate unităţile în funcţiune)  şi a doc. 7. 
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EG 15. 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 specifice menționate în secțiunea  ”Alte aspecte relevante pentru înțelegerea 

măsurii.” 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1Studiu de fezabilitate. 

Doc. 12  În cazul investiţiilor privind irigaţiile  

12.1 Aviz de gospodarirea apelor/ notificarea de începere a 

execuţiei în cazul investiţiilor noi sau 

Autorizație de gospodărire / notificare de punere în funcțiune, 

în cazul funcţionării sistemului de irigaţii. 

12.2  Aviz emis de ANIF  

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) 

 

Expertul verifică existenţa obligatorie a avizului de gospodărire a apelor sau a 

notificării de începere a execuţiei  (după caz), dacă documentul este emis pe 

numele solicitantului şi vizează investiţia propusă prin proiect. (în cazul în care 

solicitantul propune investiții de captare a apei fie din subteran fie terestra) 

În funcţie de soluţia prezentată în SF, expertul verifică în unul din documentele 

12.1, 12.2, 12.3, 12.4  dacă există acordul de începere a lucrării, respectiv, branşare 

la sistemul de irigatii deţinut de ANIF/OUAI/alte entități. 

În toate cazurile investiţia în sistemul/echipamentul de irigaţii este eligibilă dacă: 

- Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor 
hidrografice din cadrul Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi cu 
programul relevant de măsuri, dacă este cazul;  

- Investiția prevede contorizarea apei;  

I.În plus: 

Pentru îmbunătățirea/modernizarea unei instalaţii de irigare existente, dacă 

corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, respectiv în stare 

bună, conform avizului autorității competente, investiția propusă este evaluată ex-

ante ca oferind potenţiale economii de apă cu valoare minimă de 5% în 

conformitate cu parametrii tehnici ai instalației existente; 
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Posibilitatea de economisire = creșterea eficienței legată de folosirea apei 

Entitățile care dețin în prezent autorizația de gospodărire a apelor emisă de ANAR, 

îndeplinesc condițiile legate de starea corpului de apă și de conformare cu 

programul de măsuri ale planurilor de management ale bazinelor hidrografice, în 

concordanță cu art. 11 al Directivei Cadru Apă și conform cerințelor art. 46, punctul 

2 al Regulmentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1305/2013. 

Exemplu de calcul a posibilităţii de economisire a apei și reducerea eficientă a 

folosirii apei: 

Investiții în echipamente la nivelul fermei  

Fermierul trece de la irigarea cu aspersoare la cea cu instalație prin picurare 

o 10.000 mc sunt necesari pentru a obține o anumită eficiență 
o Noul sistem atinge aceeași eficiență folosind doar 8.000 mc de apă  
o Posibila economisire a apei = 2.000 mc (20%) 

Pentru investiţii care duc la o creștere netă a suprafețelor irigate, investiția este 

eligibilă dacă: 

• analiza de mediu, realizată sau aprobată de autoritatea competentă arată 
că nu va exista nici un impact negativ semnificativ asupra mediului de pe 
urma investiției. Această analiză se poate referi atât la exploatații 
individuale cât și la un grup de exploatații; 

 

• corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător,respectiv în 
stare bună, conform avizului autorității competente (deține aprobarea 
administrației Naționale „Apele Romane” prin structurile sale teritoriale). 

Solicitanții care au ca sursă de apă o amenajare/priză/canal, administrat de ANIF, 

sau o sursă de apă ce aparține unei alte entități, trebuie să prezinte o copie a 
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autorizației de gospodărire a apelor a ANIF/entității de la care solicitantul își 

procură apa pentru irigații (iar la finalul investiției, este necesară prezentarea 

contractului încheiat cu furnizorul de apă). În cazul în care branșarea beneficiarului 

la sistemul ANIF/entității sau extinderea suprafeței irigate de acesta conduce la 

depășirea cantității maxime pentru care ANIF/entitatea este autorizată să 

gestioneze corpul de apă, este necesară reautorizarea de către ANAR a ANIF/a 

respectivei entități care gestionează corpul de apă. 

Dacă suprafața vizată de investiție (achiziția echipamentelor de irigat) nu a fost 

irigată anterior, atunci suprafața este considerată, conform prevederilor din R (UE) 

1305/2013, suprafață irigată nouă și se supune acelorași cerințe prevăzute mai 

sus. 

Documentele 12.1/12.2/12.3/12.4 nu se solicită în cazul unei investiții într-o 

instalație existentă care afectează numai eficiența energetică sau unei investiții în 

vederea creării unui rezervor sau unei investiții în vederea utilizării apei reciclate 

care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că investiţia privind 

sistemul/echipamentele de irigaţii sunt în conformitate cu prevederile din fişa măsurii, bifează coloana DA. În caz contrar, se va bifa “nu”, iar cererea 

de finanţare va fi declarată neeligibilă. În cazul în care proiectul nu prevede investiţii în sistemul/echipamentele de irigaţii, expertul bifează Nu este 

cazul. 
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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) 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 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 vârsta până la  
40 de ani 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 al cărei titular are varsta 
până la 40 de ani la data depunerii cererii de finanţare a proiectului şideține competențele 
și calificările profesionale adecvate;  
✓ Întreprinderea familială, înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 cu condiția ca tânărul 
fermier, solicitant al sprijinului, să fie reprezentant desemnat prin acordul de constiuire are 
vârsta până la 40 de ani la data depunerii cererii de finanţare, deține competențele și 
calificările profesionale adecvate și exercită controlul efectiv asupra exploatației prin 
deținere cota majoritară din patrimoniul de afectațiune 
✓ Societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică, care este si 
administratorul societăţii, cu vârsta până la 40 ani la data depunerii cererii de finanţare 
care deține competențele și calificările profesionale adecvate. 
✓ Societate cu răspundere limitată cu mai mulți asociați, cu condiția ca tânărul fermier, 
solicitant al sprijinului, cu vârsta până la 40 de ani 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 şi să 
aibe competențele și calificările profesionale adecvate. 
Prin competențele și calificările profesionale adecvate se înţelege  calificare în domeniul 

agricol/agroalimentar/veterinar/ economie agrară/mecanică agricolă, după caz, în  

conformitate cu obiectivele vizate prin proiect demonstrată prin  diploma/certificat de 
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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, respectiv, 
- 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 
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 
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,  
respectiv este  asociat unic/majoritar și administrator unic 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 sau 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, când se completează aceste verificări cu analiza doc. 5.1 şi, dacă este cazul,  doc. 9.2  Nota de constatare privind condiţiile de mediu 

(pentru toate unităţile în funcţiune)  şi a doc. 7. 
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10. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL  

 
GAL VALEA SIRETULUI DE JOS are obligația de a realiza selecția proiectelor aferente tuturor măsurilor propuse în SDL selectată de către 

DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor aferente măsurilor din SDL se va realiza de către GAL, pe baza unei evaluări documentate care va 

demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criteriile de selecție în conformitate cu prevederile 

fișelor măsurilor din SDL, adecvate specificului local, prin intermediul Comitetului de Selecție, alcătuit din membri ai parteneriatului 

local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL are obligația de a respecta condițiile minime obligatorii 

de publicitate.  

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și metodologia de punctare sunt 

stabilite de către GAL, conform importanței lor, permițând ierarhizarea cererilor de finanțare și derularea corespunzătoare a activității 

de evaluare/selectare și sunt menționate în ghidul solicitantului aferent fiecărei măsuri din SDL.  

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către Comitetul de Selectie (CS) stabilit de organele de decizie - AGA / CD. Este format 

din 7 membri titulari și 7 membri supleanți.  

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul 

selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, 

organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții 

va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la 

nivel regional aflat în subordinea MADR.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de către toți membrii prezenți ai 

Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în 

conformitate cu prevederile statutare), specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, 

ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, 

Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de 

selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și 
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s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. 

Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului 

Director al GAL mandatat în acest sens.  

 
11. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor 

cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.  
 

CS 1. Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii dar şi pentru  susţinerea celorlalte 

activităţi agricole din comuna sau din comunele apartinatoare GAL – 10 pct. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 Studiu de fezabilitate. 

 

 

Se verifică dacă în SF se urmareste ca utilitatea acstuia sa fie pentru propria 

comuna sau si pentru celelalte UAT-uri. Daca proiectul descrie clar, concis si 

punctual care sunt modalitatile in care investitia va deservi nu doar activitatea 

proprie ci si sustinerea altor activitati agricole din comuna sau din celelalte 

comunele GAL, atunci se va acorda punctajul la criteriul de selectie. Daca 

proiectul descrie vag si nesustenabil aceasta activitate, atunci punctajul nu se 

acorda. 

 

CS 2. Investiţiile realizate sa deserveasca teritoriul mai multor UAT din microregiune – MAXIM 10 PCT 
Investiţiile realizate sa deserveasca teritoriul a 2 UAT din microregiune – 5 pct 
Investiţiile realizate sa deserveasca teritoriul a 3-6 UAT din microregiune – 10 pct 
DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 Studiu de fezabilitate. 

 

Se verifică dacă în SF este descrisa modalitatea prin care solicitantul va deserve 

prin activitatea proprie nu doar teritoriul propriului UAT, ci si teritoriul 

celorlalte UAT-uri. Daca proiectul descrie clar, concis si punctual care sunt 

modalitatile prin care se va realiza acest lucru, atunci se va acorda punctajul la 
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 criteriul de selectie. Daca proiectul descrie vag si nesustenabil aceasta 

activitate, atunci punctajul nu se acorda. 

 

CS 3. Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia crearii de noi locuri de muncă astfel: Pentru 35.000 Euro sprijin nerambursabil 
= 1 loc de muncă nou creat; Pentru 100.000 Euro sprijin nerambursabil şi peste = se vor crea minim 3 locuri de muncă – MAXIM 15 
PUNCTE 
10.000 – 35.000 euro = 1 loc de munca  - 5 pct 
35.001 – 60.000 euro = 2 locuri de munca – 10 pct 
60.001 – 100.000 euro = 3 locuri de munca – 15 pct 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 Studiu de fezabilitate. Se verifică daca la indicatorii de monitorizare au fost prevazute locuri de munca 

cu norma intreaga direct proportional cu valoarea solicitata prin proiect. 

 

CS 4. Principiul dimensiunii exploatației (exploatatia agricola poate avea dimensiuni cuprinse intre 4.000 si  250.000 SO Valoarea 

Productiei Standard) – MAXIM 15 PUNCTE 

4.000 – 50.000 SO  - 15 pct 

50.001 – 100.000 SO – 10 pct 

100.001 – 250.000 SO – 5 pct 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 Studiu de fezabilitate. 

 

 

Se va verifica care vor fi rezultatele dimensiunii economice pe care o va atinge 
întreaga exploatație ca urmare a investițiilor propuse prin proiect la sfârșitul 
primului an de monitorizare după finalizarea investiției, inclusiv în cazurile în 
care investiția propusă prin proiect nu afectează toată exploatația, așa cum 
reiese din documentația tehnico-economică, corelată cu informațiile furnizate 
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în cadrul punctului „Stabilirea categoriei de fermă”, din cadrul Cererii de 
finanțare. In functie de calculele expertilor se va stabili punctajul acordat. 

 

 

CS 5. Sunt prioritizate la selectie proiectele fermierilor care au beneficiat de finantare in cadrul masurii M3/6C si cei care au beneficiat 

la finantare in cadrul masurii M7/5C,6A – 5 puncte 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 Studiu de fezabilitate. 

 

 

Se verifica informatiile prezentate in Cererea de finantare, corelate cu 
beneficiarii masurilor M3 si M7 depuse la GAL. Daca se indelineste acest 
criteriu, se acorda punctajul. 

 

 

CS 6. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic/ vegetal – MAXIM 10 puncte 
Sectorul zootehnic – 10 puncte 
Sectorul vegetal – 5 puncte 
DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 Studiu de fezabilitate. 

 

 

Se va verifica Tabelul privind calculul dimensiunii exploatatiei corelat cu 
documentatia APIA, DSVSA si Centralizatorul efectivului de animale detinut 
eliberat de medicul de familie. Se acorda punctajul maxim pentru exploatatiile 
agricole  in domeniul zootehnic. 
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CS 7. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole primare cu procesarea și/ sau comercializarea 
– 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.1. a Studiul de Fezabilitate 

 

1.b Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  

 

1.c Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

 

4. Certificat de urbanism pentru proiecte care prevăd construcţii 
(noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie 
însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de 
autorizare. 
 

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA 

INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE 

(OIPA), din care să reiasă că solicitantul si , daca este cazul,  tertele 

persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de 

membru al acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act 

constitutiv și statut),  document avizat de consiliul director.  

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele 

Consiliului Director cât și de o altă persoană împuternicită de Consiliul 

Director conform prevederilor statutului.  

În cazul criteriului (indiferent dacă cererea de finanțare vizează modernizare 

sau investiție nouă) obligatoriu se va integra producția cu procesarea în 

cadrul exploatației agricole, iar în ceea ce privește comercializarea, aceasta se 

poate realiza: 

1. -fie în mod direct de către fermier către consumatorul final,  

2 - fie prin vanzarea produsului procesat la nivel de ferma către alti fermieri, 

procesatori,  restaurante, pensiuni, vanzatorii cu amanuntul (dovedite prin 

intermediul unor pre/contracte încheiate direct cu  acestia  

-3. - sau printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus. 

De asemenea, Cooperativele agricole și Grupurile de producători care 

integrează la nivelul proiectului, investiția în productia agricolă primară cu 

procesarea/condiționarea și /sau comercializarea pot primi punctaj. 

În cazul proiectelor care vizează producţia de legume şi struguri de masă, se 

poate acorda punctaj  (indiferent dacă cererea de finanțare vizează 

modernizare sau investiție nouă) dacă prin proiect se prevăd şi investiţii în 

condiţionare, comercializarea producţiei putând fi realizată în condiţiile 

detaliate mai sus. În contextul acestui principiu, în cadrul legumelor sunt 

incluse si culturile de cartofi și ciupercile de cultura. 

În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei verigi ale lanțului 
alimentar componenta de condiționare/procesare împreună cu cea de 
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În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca 

solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte 

şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui 

Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului 

Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării 

acestor documente. 

15.2 Precontractele cu membrii OIPA în vederea 

procesării/comercializării producției proprii – daca este cazul 

 

16 - Precontractele cu persoane juridice prin care se realizează 

comercializarea produselor proprii – daca este cazul 

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care 

sa reiasa ca solicitantul si, dacă este cazul, tertele persoane cu care 

acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru a/al 

acesteia/acestuia, insotit – statutul Cooperativei.   

 

20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai  Cooperativei/ 

Grupului de producători sau direct cu Cooperativa/Grupul de 

producători din care face parte în vederea procesării/ comercializării 

producției proprii – daca este cazul   

 

 

comercializare (dacă este cazul) de la nivelul exploatației agricole  trebuie să 
reprezinte minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Solicitantul, membrul OIPA/al cooperativei/Grupului de Producători este 

obligat să-și păstreze calitatea de membru pe întreaga perioadă de 

implementare și monitorizare a proiectului.   

În toate cazurile, peste 50% (exprimat în unități fizice privind exprimarea 

producției agricole)din totalul culturii/culturilor proprii care face/ fac obiectul 

procesării/ conditionarii și comercializării  trebuie să fie 

procesată/condiționată și comercializată pe lanț prin intermediul altor 

membrii OIPA sau a cooperativelor si Grupurilor de Producatori sau 

membrilor acestora). 

În cazul solicitanţilor membrii ai unui Grup de producători se verifică pe site-
ul www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare Rurala>>Grupurile de producatori 
recunoscute, dacă acesta are Aviz de recunoaştere pentru grupurile de 
producători emis de MADR. 
 
Referitor la precontractele care au ca obiect prestarea de servicii de 
procesare, în cadrul acestora trebuie să fie stipulate: materia primă procesată 
și cantitatea.  
În cazul precontractelor care au ca obiect vânzarea de materie primă trebuie 
să se evidenţieze că scopul vânzării materiei prime (produs agricol) către 
membrul OIPA, parte în contract, o reprezintă condiționarea/procesarea 
acesteia. Membrul OIPA  trebuie să fie autorizat pentru 
condiționare/procesarea produsului agricol vizat, respectiv, pentru 
comercializarea produsului rezultat în urma procesării. 
OIPA trebuie sa fie recunoscută de către MADR pe  filiera de produs în 

conformitate cu OUG 103/2008 cu modificările ulterioare . Titulatura de 
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membru OIPA se referă la cea de membru al unei organizații profesionale (ex. 

Asociatie, federatie etc. ) membră OIPA. 

În cazul membrilor OIPA se verifică dacă integrarea pe lanț se realizează pe 

aceeași filieră de produs pentru care OIPA a fost recunoscută. Astfel punctajul 

se acordă dacă solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

1. face parte dintr-o organizație profesională înfiițată conform legislației în 

vigoare, membră a unei OIPA recunoscută de MADR, în conformitate cu OUG 

103/2008 cu modificările ulterioare,  

2. desfășoară activități economice aferente produselor agroalimentare care 

fac parte din filiera de produs pentru care OIPA a fost recunoscută de MADR. 

Condiționarea se referă la struguri de masă si legume (inclusiv semințe de 
legume), iar procesarea vizează toate produsele agricole din sectorul vegetal. 

 

În cazul comerializării prin intermediar sau al procesării şi comerializării prin 

alti membri OIPA/cooperativei/grupului de lucru expertul verifică în ONRC 

pentru persoanele juridice respective dacă aceştia au punct de lucru autorizat 

unde se desfăşoară operaţiunile prevăzute în precontracte. 

Procesarea (prelucrarea) unui produs agricol reprezintă: orice operaţiune 

efectuată asupra unui produs agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a CE) şi 

având drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol 

(Anexa I la Tratatul de Instituire a CE), cu excepţia activităţilor realizate în 

exploataţia agricolă, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau 

vegetal pentru prima vânzare. 

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


                                                                                                                                                            

Adresa: Comuna Dumbrăveni, Sat Dumbrăveni, Jud. Suceava 
C.I.F.: 34247138, Telefon: 0751.10.30.20 

Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com, www.galvaleasiretuluidejos.ro 
 

Se verifică dacă investiţia în componenta de prelucrare şi comercializare (dacă 

este cazul)  la nivelul exploatației agricole reprezintă minimum 10% din 

valoarea eligibilă a proiectului, aceasta fiind deasemenea condiţie de scorare. 

 

CS 8. Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL – 5 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 Studiu de fezabilitate. 

 

 

Expertii vor verifica in documentatie daca proiectul prevede solutii inovative 
pentru atingerea obiectivelor stablite prin SDL. Daca aceste solutii sunt 
prezentate si sustinute cu documente justificative, atunci se acorda punctajul. 

Inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă 

nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe 

rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere. Inovarea de produs (bun sau 

serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate 

include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor 

caracteristici funcționale) Produsele inovate pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta 

nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere. Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătățite de producție 

sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, echipamente și/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de producției și distribuției, 

să îmbunătățească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătățite semnificativ. De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, 

chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piață. (Sursa: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, ediția a 3a - OSLO MANUAL, OECD, 

European Commission, Eurostat, 2005) 

 

CS 9. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole – MAXIM 15 puncte 
Studii superioare – 15 puncte 
Studii liceale sau postliceale – 10 puncte 
Scoala profesionala si/sau curs de calificare in domeniul agricol si/sau certificare de competente in domeniul agricol – 5 puncte 
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    DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 11 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie 

economica în agricultura și dezvoltare rurala sau, după caz, adeverinţă 

de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei 

care au absolvit în ultimele 12 luni; 

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul 

agricol/agroalimentar/veterinar/economie agrară/mecanică agricolă. 

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau 

diploma/certificat de calificare ce atestă formarea 

profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si 

certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele 

formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea 

Nationala pentru Calificari care conferă un nivel minim de calificare în 

domeniu agricol/ agroalimentar/veterinar/economie agrară/mecanică 

agricolă. 

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul 

agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, 

inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală. 

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR 

care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă. 

Se va prezenta unul din documentele 11.1, 11.2, 11.3 sau 11.4 însoţite, dacă 

este cazul, de documentul 11.5  

Expertul va verifica dacă documentul este  emis de către o instituţie  

autorizată/acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului  sau este recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări sau 

este emis de ANCA. 

 

Documentul care atestă formarea profesionala a adultilor, trebuie să fie 

obligatoriu un certificat de calificare emis de un furnizor de formare 

profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională pentru 

Calificari sau un certificat de competențe emis de un centru de evaluare si 

certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele 

formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala 

pentru Calificari, sau 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, imbunatatiri funciare, medicina veterinara, 

management agricol, biotehnologii etc)/ agroalimentar/ 

veterinar/economie agrară/mecanică agricolă, inginerie economica în 

agricultura și dezvoltare rurală, se va prezenta diploma/documentul  care 

să ateste absolvirea formei de învățământ corespunzătoare. 

ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) recunoaste toate certificatele 

de calificare emise de furnizorii de formare profesionala a adultilor care 
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organizeaza Programe de Formare Profesionala autorizate conform 

legislatiei in vigoare (Legislatia privind formarea profesionala a adultilor, 

respectiv FPC). 

Sunt admise si diplomele de studii care beneficiază de 

recunoaștere/echivalare de catre autoritatea competentă a Ministerului 

Educației conform legislației naționale în vigoare.În cazul în care solicitantul 

(absolvent al unei forme de învățământ superior care absolvit în ultimele 

12 luni) nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o 

adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă, 

sub condiţia prezentării diplomei în original până la ultima cerere de plata.  

Se poate accepta şi adeverința de absolvire a cursului de pregătire 

profesională în domeniu, până la eliberarea documentului doveditor care 

va fi prezentat până la contractare. 

Pentru îndeplinirea criteriului nr. 3 aferent principiului 6 pot fi punctați și 

absolvenții a cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol (horticultură, 

zootehnie, imbunatatiri funciare, medicina veterinara, management 

agricol, biotehnologii, etc) / agroalimentar/veterinar/ 

economie agrară/mecanică agricolă/inginerie economica în agricultura și 

dezvoltare rurala care nu sunt absolvenți cu diplomă de studii superioare, 

și care pot dovedii formarea profesională în raport cu proiectul prin 

intermediul foii matricole pentru anii absolviți.  

În cazul tanarului fermier, instalat ca sef de exploatatie în termenul celor 5 

ani, ”Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea 

sprijinului)”, care beneficiază de intensitatea sprijinului mărită, puctajul 
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referitor la nivelul de calificare se acordă tânărului fermier în cauză și nu 

angajatului cu functie de conducere . 

In cazul celorlalte categorii de solicitanti, punctajul aferent criteriului de 

selectie indeplinit se poate acorda și angajatului care are calitatea de 

manager/administrator al exploatatiei (respectiv acea persoana din 

conducere care are atributii directe de conducerea, organizarea, 

planificarea si controlul activitatilor de productie, specifice activității 

propuse prin proiect). Angajatul cu functie de conducere va figura în 

REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR cu normă întreagă. 

Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate 

comerciala – cod COR 242111, director societate comerciala agricola – cod 

COR 112031; șef ferma agricola (agrozootehnica) – 131111; șef complex 

zootehnic – 131109 etc. 

 În cazul în care solicitantul (absolvent al unei forme de învățământ superior 

în ultimele 12 luni) nu poate prezenta diploma, poate fi acceptată o 

adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă, 

sub condiţia prezentării diplomei în original până la contractare. 

În cazul acceptării adeverinţelor în locul diplomelor/documentului final 

doveditor de absolvire a cursului, se va menţiona acest lucru în rubrica 

Observaţii şi se relua evaluarea criteriului în etapa de contractare. 
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CS 10. Solicitantul este membru al unei formei asociative care a primit finanțare prin măsura M5/1A,1B – 5 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 1 – SF 

Cererea de finantare 

Expertul verifica tipul de solicitant in CF si in documentele anexa, precum si in 

Registrul cererilor de finantare GAL pentru a stabili daca se indeplineste criteriul 

de selectie. Daca DA, atunci se acorda punctajul. Daca NU, punctajul este 0.  

Punctajul minim ce trebuie obţinut de un proiect este de 30 puncte 

Procedura de selecţie a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice, respectă următoarele aspecte:  

- Promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi a integrării de gen, cât şi prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială 

sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală  

- Stabilirea unor  criterii obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel 

puţin 50% din voturile privind deciziile de selecţie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorităţi publice şi permite selecţia 

prin procedură scrisă.  

  Criterii de departajare  

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile, iar pentru proiectele cu 

același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.   

 În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor 

priorități:   
❖ Pentru a deservi cat mai multi potentiali beneficiari si a finanta cat mai multe proiecte pe teritoriul GAL, se va acorda prioritate proiectelor cu 

valoare mai mica 

❖ Vor fi prioritizate proiectele prin care se vor crea mai multe locuri de muncă;  

❖ Proiectele care deservesc o populație cât mai mare;   

Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria răspundere a solicitantului.   
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12. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție);  
În termen de 2 (două) zile de la emiterea formularului GE 1.1 „Fișa de verificare a conformitatii proiectului” GAL va notifica solicitanții 

privind rezultatele verificării conformității cererilor de finanțare.  

Solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificaţi de către GAL privind rezultatul verificării 

cererilor de finanțare, în termen de 2 (două) zile de la întocmirea Raportului de evaluare de către GAL. În acest scop, expertul GAL va 

completa Formularul GE 7.4 și îl va înainta spre semnare către managerul GAL. Notificarea se atașează la dosarul administrativ al cererii 

de finanțare si va fi comunicata solicitantului, prin fax/poștă/e-mail cu confirmare de primire.  

În termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la verificarea raportului de selecție parțială aprobat sau primirii raportului de selecție parțială 

rectificat, GAL va notifica solicitanții privind rezultatele procesului de selecție.  

Solicitanţii care au depus contestații vor fi notificați în termen de 2 (două) zile de la aprobarea Raportului de contestație. Notificarea va 

fi transmisă prin fax/poștă/e-mail solicitantului formularul GE 7.2 – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a 

Raportului de contestații.   

În termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la verificarea raportului de selecție GAL va notifica solicitanții privind rezultatele procesului de 

selecție (GE 7.4), cu excepția solicitanților care au fost deja notificați ca urmare a aprobării raportului de selecție parțială.  

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a Raportului de contestaţii (dacă e cazul), Comitetul de Selecție întocmește 

Raportul de selecție final, în baza Raportului de evaluare revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de contestații.  

Selecţia proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecţie se realizează în euro.  

13. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;  
GAL Valea Siretului de Jos   

Program: luni-vineri în intervalul orar 09:00- 13:00  

Adresă sediu: Comuna Dumbraveni, sediul Primariei etj.1, judet Suceava   

Tel/fax: 0751.10.30.20   

Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com   

Web: www.galvaleasiretuluidejos.ro  

 

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


                                                                                                                                                            

Adresa: Comuna Dumbrăveni, Sat Dumbrăveni, Jud. Suceava 
C.I.F.: 34247138, Telefon: 0751.10.30.20 

Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com, www.galvaleasiretuluidejos.ro 
 

14. Alte informații pe care GAL le consideră relevante   
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M4/2A,3A,6A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea 
Siretului de Jos  și în documentele anexate, postate pe site-ul www.galvaleasiretuluidejos.ro, la secțiunile Ghiduri→Finale. Gal Valea 
Siretului de Jos pune la disponibilitatea solicitanților versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M4/2A,3A,6A, 
lansate în cadrul acestui apel de selecție.  
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