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ANEXA la Decizia C.D. nr. 5/25.09.2017  
Data publicării: 31.10.2017 

 
 

APEL DE SELECȚIE Măsura 5/2B 
-Varianta detaliată- 

 
   Măsura 19 LEADER/Submăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală”/Strategia de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 
 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M5/2B – 01/17  
 
ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 anunță lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 
5/2B – Instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL, finanțată prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 
19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”. 
  
Data lansării apelului de selecție: 31.10.2017  
Data limită de depunere a proiectelor: 05.12.2017,  ora 14,00. 
 
Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 din 
comuna  Hărău, sat Hărău, nr. 68, județul Hunedoara, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 
– 16:00.  
Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 01/2017: 180.000,00 euro.  
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect:  
40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO și 50.000 de euro pentru 
exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO. 
Valoarea maximă eligibilă va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din 
SDL: 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO și 50.000 de euro pentru 
exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO. 
Intensitatea sprijinului:  
Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de 100%. 
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale se va acorda, sub formă de 
primă, în două tranşe astfel: 

• 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;  
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• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 

de afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la încheierea 

contractului de finanțare.  

 
Finanţările sunt accesibile doar pentru investiţii propuse în teritoriul GAL SARGEȚIA format 
din 17 comune: Balșa, Băcia, Beriu, Boșorod, Brănișca, Burjuc, Gurasada, Hărău, Ilia, Mărtinești, 
Orăștioara de Sus, Rapoltu Mare, Șoimuș, Turdaș, Vorța, Zam, Petriș și un oraș: Geoagiu, 
 
Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții:  
Formularul Cererii de Finanțare (versiune editabilă) poate fi accesat de pe site-ul ASOCIAȚIEI 
SARGEȚIA GAL 1, www.galsargetia.ro, secțiunea Măsuri, Măsura 5/2B – Instalarea tinerilor 
fermieri în teritoriul GAL. Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, 
modificarea secţiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea 
Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 
 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de finanțare, termenul de valabilitate 
a acestora fiind în conformitate cu prevederile legale și cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale 
Ghidului Solicitantului: 
1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei 

2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia 

agricolă; a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

➢document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului 

agricol conform legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare 

autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre 

judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de 

moştenitor unic autentificat de notar şi alte documente care 

demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform legislaţiei în 

vigoare autentificate la notar), 

şi/sau 

➢tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele 

autorizate conform legii, (conţinând sumarul contractelor de arendare

 valabile la 

data depunerii Cererii de finanțare), cu suprafeţele luate în arendă pe 

categorii de folosinţă 

şi/sau 

➢Contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de 

finanțare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia 

privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de 

realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

şi/sau 
 
 

➢Contractul de comodat/ contractul de închiriere/documentul potrivit 

căruia suprafața de teren a fost dată temporar în administrare/folosinţă. 

http://www.galsargetia.ro/
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şi/sau 

➢ Document notarial care atesta constituirea patrimoniului de 

afectațiune și/sau 

➢ Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de 

proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de 

concesiune/ contract de arendă/ închiriere/comodat valabile la 

momentul depunerii Cererii de finanțare. Suprafaţa de teren eligibilă 

pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare 

pavilion apicol. 
 

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor 

pomicole, contractele care conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra 

terenurilor agricole, pentru exploataţii pomicole, să aibă o valabilitate de minimum 15 

ani (excepție: pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada 

minimă este de 10 ani), începând cu anul depunerii Cererii de finanțare. 

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie 

încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare. 
 

În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și a 

terenurilor pe care se vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții montaj, 

contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu 

perioada de implementare și monitorizare a proiectelor. 
 

În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele 

solicitate sunt următoarele: 

b) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu 

modificările și completările ulterioare: 

- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de 

proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-

cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, 

hotărâre judecătorească); 
 

c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu 

modificările și completările ulterioare: 

- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de 

proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-

cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, 

hotărâre judecătorească); 

- documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: 

concesiune, comodat, locaţiune. 

În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcțiile cu caracter 

provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările 

ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept. 
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În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și în cazul clădirilor deja 

existente, sunt acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea dedicată 

documentelor acceptate pentru construcții, după cum urmează: 
 

- documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit 

prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act 

administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de creanţă asupra 

construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. 

De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se 

numește închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform 

Codului Civil – Legea 287/2009, cu modificările şi completările ulterioare). 
 
Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, 

cumpărarea terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, 

nu sunt obligați să atașeze la depunerea cererii de finanțare documente care să 

ateste proprietatea/dreptul de folosință pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd. 
 

Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată 

pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv propuse a fi realizate prin planul de 

afaceri, cât şi pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care 

necesită autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine: 

➢extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia 

Veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) actualizat cu 

cel mult 30 zile calendaristice înaintea depuneri cereri de finanţare din care să rezulte: 

efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a 

solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 

4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 

Situaţiile în care este necesară prezentarea formularului de mişcare ANSVSA/ DSVSA sunt 

prevăzute în legislaţia naţională, iar în cele ce urmează, reluăm un extras sintetizat al 

prevederilor legislative, pentru o mai bună înţelegere a aplicabilităţii acestora: 

Solicitantul constituit în conformitate cu OUG 44/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv PFA, II sau IF care preia o exploataţie agricolă de la propria persoană 

fizică înregistrată la DSVSA, nu depune formular de mişcare pentru transferul animalelor 

de pe persoană fizică pe PFA, II sau IF, transferul efectuându-se prin schimbarea formei de 

organizare a proprietarului în baza de date de la DSVSA. 

Exploatația zootehnică preluată de PFA, II sau IF își va păstra codul de exploatație 

„RO” alocat persoanei fizice, iar în Baza Națională de Date se va modifica doar forma de 

organizare din Persoană fizică înregistrată cu CNP în PFA, II sau IF înregistrată la Registrul 

Comerțului. 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 2010 pentru implementarea procesului 

de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor , art. 1 (10) 
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„mişcarea animalelor - creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o 

exploataţie, din oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal” coroborat cu 

art. 5 (1) punctul f „fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu 

formularele/documentele de mişcare şi este înregistrată în SNIIA” precum şi cu art. 11 (4) 

„Fiecare proprietar de exploataţie, proprietar de animale sau deţinător al acestora are 

obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de 

mişcare a animalelor; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică 

împuternicit eliberarea formularului de mişcare, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 

4”. 

➢paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine. 
 

e1) - Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată în 

anul depunerii Cererii de finanțare care să confirme

 dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ 

fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu 

ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul". 

e2) - Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie din Registrul agricol emis de 

Primării actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de finanțare care să 

confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei 

zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila 

primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul". 

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, 

se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă 

emisă de primărie privind situaţia curentă. 
 

3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și 

deținătorul platformei/ Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul 

căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are capacitatea 

de preluare a gunoiului de grajd din exploatația solicitantului. 
 

4. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în 

care solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară: 

a) Pentru societăţi 

comerciale: 

 Bilanţul (cod 10); 

 Contul de profit şi pierderi (cod 

20);  Datele informative (cod 

30);  Situaţia activelor 

imobilizate (cod 40); 

Si/sau 

 Declaraţia de inactivitate(pentru societățile înființate în anii „n” și/sau „n-1”, care nu 

au avut activitate). 
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b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi 

familiale:  Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 

14.13.01.13) 

Si/sau 

 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de 

venit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanților care în anii “n” și 

“n-1” sunt autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, 

nu este cazul depunerii niciunuia din documentele mai sus menționate. 
 

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat 

unic/asociat majoritar/administrator); 
 

6. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform 

legislaţiei în vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanțare; 
 

7. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se 

desemnează ca tânărul fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în 

relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 ani) în 

ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul 

exploataţiei respective; 
 

8. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una 

dintre următoarele condiții: 

 

8.1. Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie 

agrară:  

• diploma de absolvire studii superioare în domeniul agricol 

sau 

• diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 
 

8.2 Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în 

domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 

1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului; 
 

8.3. a) Competenţe în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară dobândite prin 

participarea la programe de inițiere/ instruire/specializare care nu necesită un document 

eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul 

de ore aferent Nivelului I de calificare profesională (Nivelul I de calificare presupune 360 de 

ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs 

pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016):competențele în domeniile 

menționate vor fi dovedite prin prezentarea certificatului/ diplomei/ atestatului de 

absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora se acceptă şi certificatele 
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de calificare eliberate de ANCA:. In cazul în care, la depunerea Cererii de finanțare nu este 

emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptată adeverința de absolvire a cursului 

sub condiţia prezentării certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a 

unui document echivalent acestora în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de 

plată; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil. 

sau 

b) recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor 

dobândite ca urmare a experienţei profesionale; 
 

8.4. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de 

grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a 

ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată. 

În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea Cererii de finanțare 

şi nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a 

studiilor respective, însoţită de situaţia şcolară disponibilă, sub condiţia prezentării diplomei 

în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi 

declarat neeligibil. 
 
I. În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/superioare, aceştia prezintă diploma/ 

document doveditor (inclusiv adeverinţă de absolvire şi/sau suplimentul descriptiv al 

certificatelor de formare profesională atestate ANC care cuprind această informaţie) de 

absolvire a minim 8 clase. 

II. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie privind formarea profesională care conferă 

un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va prezenta actul 

doveditor (certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat 

(recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale) sau certificat de absolvire a cursului de 

calificare emis de ANCA, prin care se certifică competențele profesionale de minim Nivel 

1 de calificare (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat 

cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 

ianuarie 2016) în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, conform 

legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului. 
 

9. Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie 

privind rasele/soiurile autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin 

sau 

Document care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone, document obligatoriu 

de prezentat la depunerea Cererii de finanțare. Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul 

oficial al soiurilor de plante de cultură din România/ Institutul de Stat pentru Testarea și 

Înregistrarea Soiurilor (ISTIS)– aprobat anual. În cazul animalelor se va depune Certificatul 

de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de Asociaţia Crescătorilor de Animale 

din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ. Acest document se ataşează numai pentru 

argumentarea criteriului de selecţie. 
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10. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor 

certificate și a materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor); 
 

11. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: 

anul de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă) specializarea şi 

UAT-ul în care este situată unitatea de învăţământ frecventată; 
 

12. Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va 
depune Certificat emis de Primăria de pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru; 
 

13. Cazierul judiciar in original (fără înscrieri privind sancțiuni economico ‐ financiare) al 
reprezentantului legal, valabil la data încheierii contractului. 
 

13. Document emis de ANSVSA, prin care se certifică înregistrarea exploatației comerciale de tip 
A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010 
 

14. Document de la bancă din care să rezulte următoarele: denumirea solicitantului, a unității 
bancare, adresa, codul IBAN. 
 

15.Declarație angajament creare locuri de muncă; 
 

16. Declarație raportare GAL; 
 

17. Alte documente justificative (după caz). 

- documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform legislaţiei în vigoare 

autentificate la notar 

Cerințele de conformitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia 
de verificare a acestora se realizează pe baza „Fişei de verificare a conformității” în ziua depunerii 
proiectului. Verificarea conformității se realizează în ziua depunerii, pentru cererile de finanțare 
depuse până la ora 14.00, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru cele depuse după ora – 
limită menționată anterior, în prezența obligatorie a solicitantului. Solicitantul/împuternicitul 
acestuia va semna de luare la cunoștință pe Fișa GE 1.2aL.  
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor 
SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente 
fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările vor fi efectuate de către doi experți evaluatori și vor 
respecta principiul “4 ochi”. 
Punctele de verificare a conformității proiectelor sunt stabilite de GAL în baza unei analize proprii, 
având în vedere și cerințele de conformitate prevăzute de fișele de verificare completate la 
nivelul AFIR, urmărindu-se evitarea situațiilor în care la nivelul Agenției un proiect poate fi 
declarat neconform din lipsă de corelare a procedurii GAL cu procedurile Agenției.  
Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare:  

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul prezentei 
cereri de proiecte ? 

2. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul www.galsargetia.ro a Cererii de Finanţare 
aferentă măsurii M2/6A? 

3. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate 
de către solicitant, anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în două 
exemplare: un original și o copie?  

http://www.galsargetia.ro/
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4. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Cererea de 
Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de 
Finanţare? 

5. Pe fiecare copie a unui document original care rămâne in posesia solicitantului apare 
menţiunea ”conform cu originalul” şi  semnătura reprezentantului legal ? 

6. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?  
7. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 
8. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 
9. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria 

răspundere a solicitantului ? 
10. Solicitantul a  datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ? 
11. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 
12. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 

electronică a Cererii de finanţare?  
13. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 
14. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuţi în Cererea de Finanţare 

sunt completaţi de către solicitant ? 
 
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 
neconform. Necompletarea unui câmp din Cererea de finanţare nu este considerată eroare de 
formă.  
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanțare care 
sunt descoperite de experții verificatori ai GAL, dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi 
corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/informații prezentate explicit în 
documentele anexate Cererii de finanțare.  
Constituie eroare de fond nesemnarea declarațiilor pe propria răspundere situație în care 
proiectul este declarat neconform.  
Solicitantul este invitat să revină la secretariatul GAL după evaluarea conformității, pentru a fi 
înștiințat dacă cererea de finanțare este conformă sau să i se explice cauzele neconformității.  
Solicitantul are obligația de a lua la cunoștință prin semnarea Fișei de verificare a conformității.  
În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi 
verificate de expert la finalizarea verificării conformității, în prezența solicitantului.  
După verificare pot exista două variante:  

• Cererea de finanțare este declarată neconformă;  

• Cererea de finanțare este declarată conformă.  
Cerințele de conformitate se regăsesc în fișa de verificare conformității - Fișa GE 1.2 aL pentru 
Măsura 5/2B – Instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL, disponibil pe www.galsargetia.ro în 
secțiunea Măsuri, Măsura 5/2B – Instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL. 
 
Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia 
de verificare a acestora. 
Verificarea eligibilității se realizează în termen de 10 zile lucrătoare pentru cererile de finanțare 
care nu implică vizită pe teren și maximum 20 zile lucrătoare pentru proiectele care includ vizită 
pe teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în etapa de 
verificare a eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar pentru 
primirea răspunsului din partea solicitantului.  
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Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate o singură dată de către GAL. Termenul de 
răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile lucrătoare de la 
momentul luării la cunoștință de către solicitant. Informațiile nesolicitate transmise prin 
formularul de răspuns de către solicitant nu vor fi luate în considerare. De asemenea, nu se vor 
lua în considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului 
depus. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de finanțare, în cazul în care 
proiectul va fi selectat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate 
a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.  
 
Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare constă în: 
Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant, pe suport 
letric. 

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 

• verificarea existenței documentelor depuse la Cererea de Finanțare; 

• verificarea eligibilităţii solicitantului; 

• verificarea criteriilor de eligibilitate; 

• verificarea Planului de afaceri și a tuturor documentelor anexate. 
 
În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma 
cerută la „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanţare”, Cererea de finanţare va fi 
declarată neeligibilă.  
GAL poate solicita documente (altele decât cele obligatorii) sau informații suplimentare în etapa 
de verificare a eligibilității proiectului, daca se constată că este necesar.  
În etapa de selecție a proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare.  
Pentru toate proiectele depuse expertul va analiza, la punctul de verificare a existenței riscului 
dublei finanțări Declarația pe propria răspundere a solicitantului semnată și asumată. 
 
Metodologia de verificare a eligibilității 
 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate specificate în 
Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 5/2B. 
1.Cererea de Finanţare se află în sistem (a mai depus aceeaşi cerere de finanţare în cadrul 
aceleiaşi sesiuni)? 
2. Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR si 
nu si-a achitat integral datoria fata de AFIR, inclusive dobanzile si majorarile de intarziere? 
3 Solicitantul are contract de finanțare aflat în implementare și finanțat pentru măsura 112 
„Instalarea tinerilor fermieri”/411.112 “Instalarea tinerilor fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-
2013 şi/sau pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-
2020? 
4. Exploataţia/parte din exploataţia care solicită sprijin a mai  beneficiat de sprijin prin 
intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”/ 411.112 “Instalarea tinerilor fermieri” din 
LEADER, din PNDR 2007-2013 şi/sau prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-2020? 

5. Solicitantul are decizie de finanțare pentru proiect  aflat în implementare  și finanțat prin 
intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta”/411.141 Sprijinirea 
fermelor agricole de semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, și/sau prin intermediul 
submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020? 
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6. Exploatația/parte din exploataţia pentru care s-a solicitat sprijin aparține unui proiect  aflat în 
implementare și finanțat prin intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta ”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” din LEADER, din 
PNDR 2007-2013, și/sau prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici”, din PNDR 2014-2020? 
7. Solicitantul are în derulare un proiect pe submăsura 4.1 “Investiţii în exploataţii agricole”, 4.1a 
„Investiţii în exploataţii pomicole”, 4.2 ”Investiții pentru procesarea/marketingul produselor 
agricole”, 4.2a ”Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, din PNDR 
2014-2020? 
8. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere 
F? 
9. În cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri  beneficiază de sprijin? 
 
EG1 Solicitantul aparţine categoriei de solicitanţi eligibili şi este înregistrat ca  
microîntreprindere sau intreprindere mica, având pentru prima dată obiect de activitate în 
domeniul agricol cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare? 
Se verifică: 
Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC. 
Doc. Situatii financiare/ Declaratiia 200/ Declaratia 221 
Doc. Certificat de inregistrare (CUI) 
EG2 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 
şi 50.000 SO la momentul depunerii cererii de finantare?   
Se verifică: 
Doc. Cererea de finanţare – tabel calcul SO 
Doc. Documente verificate si listate de expertul OJFIR din baza de date IACS de la APIA sau Extras 
din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA 
EG 3 Reprezentantul legal în calitate de asociat unic / asociatul majoritar (deține cel puţin 
50%+1din acțiuni) si administrator al societăţii are vârsta  de până la  40 de ani inclusiv(până 
cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani)   şi se instalează pentru prima dată în exploataţia 
agricolă în calitate de  conducător (şef/manager)  ai unei exploataţii agricole ? 
Se verifică: 
Doc. Copia actului de identitate pentru solicitant asociat/ asociat majoritar (deține cel puţin 
50%+1 din acțiuni)si administrator unic. 
Verificare efectuată în serviciul on-line RECOM (certificat constatator - Oficiul Național al 
Registrului Comerţului). 
Doc. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA), dupa caz. 
EG 4 Solicitantul detine competente şi aptitudini profesionale sau se angajeaza sa dobandeasca 
competente în domeniul agricol, în acord cu domeniul proiectului? 
Se verifică: 
Doc. Diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară; 
Doc. Diplomă de absolvire  studii postliceale sau liceale în domeniul agricol/ veterinar/economie 
agrară 
Doc. Certificat/diplomă/atestat de absolvire a cursului/ document echivalent acestora/ 
adeverință (sub condiția prezentării în original a unuia din documente menționate la depunerea 
tranșei a doua de plată)  prin care se atestă competenţele profesionale în domeniul agricol/  
veterinar/economie agrară, în acord cu domeniul proiectului, dobândite prin participarea la 
programe de iniţiere/instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii 
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recunoscuţi de către  ca urmare a experienţei (ANC), este eligibil inclusiv certificat de calificare 
ANCA, şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare 
profesională (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri 
până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 
2016.); Doc. Diplomă/document justificativ absolvire minimum 8 clase; 
Doc. Declaratia F din cererea de finantare-Angajamentul de a dobândi competențele 
profesionale adecvate 
EG5 Solicitantul prin  Planul  de afaceri demonstrezează îmbunătăţirea performanţei generale 

a exploataţiei agricole Implementarea corectă a planului de afaceri este  conditionată 

realizarea obiectivelor propuse  cu privire la: 

A)Implementarea corectă a planului de afaceri 

B)Solicitantul şi-a prevăzut prin planul de afaceri acţiuni eligibile prin PNS? 

Se verifică: 
Doc. Planul de afaceri 
Doc. Angajamente asumat prin Declaratia F din cererea de finantare 

EG6 Exploatația agricolă care vizează creșterea animalelor, prin Planul de Afaceri prevede în 
mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu ? 
Se verifică: 
Doc. Planul de afaceri 
Anexa 8 – Codul bunelor practici agricole, respectiv ”Calculator - Cod Bune Practici Agricole” 
EG7 Exploatația agricolă vizează înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor pomicole în planul de 
afaceri? 
Se verifică: 
Doc.1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei 
Anexa 10 - Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul național legislativ de 
implementare 
Doc. 10 - Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și 
a materialului săditor, documente conform legislaţiei în vigoare - în cazul producătorilor de 
seminţe şi material săditor 
EG8 Exploatația agricolă vizează investiţii în exploataţii viticole pentru soiurile de  struguri de 
vin? 
Doc.1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei 
Anexa 11 - OMADR nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării 
localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 

Selecția proiectelor depuse prin intermediul măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală 
a ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 se face de către Comitetul de Selecție, compus din 7 membri, din 
care 2 sunt reprezentanți ai administrației publice, 3 reprezintă sectorul privat și alți 2 sunt 
membri ai organizațiilor neguvernamentale. 

Procedura de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor este stabilită în SDL 
de către GAL și aprobată de AM, prin selecția strategiei (așa cum a fost menționată în capitolul 
XI - ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”). 

Comitetul de selecţie a proiectelor  este un organism tehnic, care face selecţia proiectelor, 
după cum urmează:  
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• Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată măsurii 
în cadrul unei sesiuni, Comitetul de selecţie aprobă pentru finanţare proiectele care 
îndeplinesc punctajul minim și întocmeşte un Raport cu proiectele selectate pentru 
finanţare. 

• Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată 
măsurii în cadrul unei sesiuni, Comitetul de selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu 
punctajul acordat iar selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, 
cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim şi în suma alocată. În cazul 
proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de prioritățile 
stabilite.  
Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și, 
de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea 
implementării strategiei.  

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 
voturilor, este necesar că în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii 
Comitetului de selecție a proiectelor, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă, 
organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Dacă unul dintre parteneri - 
persoană juridică membră în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul legal, noul 
reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv în 
Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi 
datat, semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându-
se apartenența la mediul privat sau public. 

De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care 
participă în calitate de observator la 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 s-au respectat condițiile de transparență care trebuiau asigurate de 
către GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat de către Reprezentantul legal al GAL sau de un 
alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. 

Raportul de selecție va cuprinde cel puțin informații privind: Măsura din SDL pentru care 
s-a întocmit raportul de selecție, numărul sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Grupului 
de Acțiune Locală Asociația Sargeția GAL 1, proiecte retrase de la GAL, proiecte neeligibile, 
proiecte eligibile neselectate, proiecte eligibile selectate, titlul proiectului, numele și adresa 
solicitantului, data depunerii proiectului la GAL, valoare totală proiect (euro), valoare 
nerambursabilă proiect (euro și lei), contribuția privată (euro și lei), punctajul aferent fiecărui 
criteriu de selecție și punctajul total și starea proiectului (eligibil cu finanțare, eligibil fără 
finanțare, respins).  

Pentru întocmirea corespunzătoare a Raportului de selecție, reprezentantul legal va 
înainta Comitetului de selecție următoarele: 

•  Pentru proiectele depuse la GAL și retrase ulterior se va prezenta Comitetului de selecție: 
Cererea de retragere a solicitantului 

•  Pentru proiectele neeligibile în urma verificării Dosarului Cererii de Finanțare se va 
prezenta: Notificarea beneficiarului cu privire la condițiile de neeligibilitate 

•  Pentru proiectele eligibile în urma verificării Dosarului Cererii de Finanțare se va prezenta 
Dosarul administrativ al fiecărui proiect 
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După încheierea etapei de verificare și selecție a proiectelor, GAL va publica pe pagina 
proprie de web Raportul de Selecție și îl va afișa la sediul GAL-ului, la sediile unităților 
administrativ-teritoriale membre. GAL va înștiința printr-o notificare solicitanții asupra 
rezultatelor procesului de evaluare și selecție.  

După publicarea raportului de selecție intermediar pe site-ul GAL, beneficiarii au la 
dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selecției. 
Contestația depusă trebuie să fie însoțită de o Notificare și de documente justificative. 
Contestațiile primite vor fi analizate de Comisia de contestații a GAL în baza unei proceduri 
interne proprii și va elabora un Raport de contestații întocmit de GAL (formular propriu).  

După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (de 
maxim 5 zile lucrătoare), Comitetul de selecție al GAL va întocmi un Raport de selecție final în 
care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, 
valoarea acestora și numele solicitanților. Vor fi evidențiate proiectele declarate selectate în 
urma soluționării contestațiilor. GAL va publica Raportul de Selecție pe pagina proprie de web și 
îl va afișa la sediul GAL, la sediile unităților administrativ-teritoriale membre în GAL, la 
Hunedoara. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție.  

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul 
GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a 
contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului 
de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor 
conflicte de interese conform legislației naționale”. 

În acest sens, persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL vor 
completa  declarații pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care 
trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte: 

• Numele și prenumele declarantului; 

• Funcția deținută la nivel GAL; 

• Rolul în cadrul procesului de evaluare; 

• Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta 
prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului 
de interes; 

• Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă 
cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei 
penale privind falsul în declaraţii. 
Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor sau care este 

angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau care are 
interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta 
o declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate participa nici 
la procesul de verificare și nici la procesul de selecție a proiectelor. 

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM 
PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa 
cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat 
se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

Comitetul de selectare a proiectelor al Asociației Sargeția GAL 1: este format din 7 
membrii principali și 7 membrii supleanți(2 public, 3 mediu privat și 2 ONG). Dacă unul din 
proiectele depuse pentru selectare, aparțin unuia din membrii comitetului, în această situație 
persoana (organizația) în cauză nu are drept de vot și  nu va  participa la întâlnirea comitetului 
respectiv. 
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Criterii de selecție cu punctajele aferente 
Toate proiectele vor fi punctate în acord cu principiile de selecţie din Ghidul Solicitantului pentru 
Măsura 5/2B – Instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL și conform Fișei GE 1.2 cL - verificarea 
criteriilor de selecție a proiectului cu punctajul aferent acestora stabilite la nivelul GAL. 
 

Nr.crt. Principii si criterii de selectie Punctaj 

PS 1 Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, 

apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere 

de material saditor, pomicultura și producere de samânţă) 

Max. 30 p 

 A) Sector vegetal  

1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în spaţii 

protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv producere de 

material săditor/ sămânţă de legume; 
 

30 p 

 2. Producere de sămânță/material săditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole şi 

viticole - exceptând cele pentru legumicultură 

25 

 3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole  20 

 B) Sector zootehnic  

1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele) 

 
 

30 

 2. Apicultură  25 

 3. Ovine și caprine  20 

 Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea culturilor sau 

speciilor de animale în cadrul calculului SO care trebuie să fie dominantă în total SO 

exploataţie. 

Se vor acorda 30 de puncte pentru o exploataţie legumicolă (inclusiv în cazul 

producerii de material săditor şi/sau material semincer pentru culturile de legume) 

şi 25 de puncte pentru o exploataţie care vizează producerea de sămânţă şi material 

săditor (inclusiv pentru pepiniere pomicole şi viticole) – doar exploataţiile care 

vizează celelalte tipuri de cultură, excluzându-se la acest punct culturile de legume. 

În cazul culturilor pomicole, pentru pepiniere punctajul va fi acordat în cadrul celui 

de – al doilea criteriu de selecţie. 

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ 

zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total 

exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/ animale se va face comparativ cu 

totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al exploataţiei. 
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N.B.! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada de 

monitorizare a proiectului, grupa mare de cultură/animale pentru care a primit 

punctaj.  

PS 2 Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor 

preluate integral 

Max.15 p 

 2.1. Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole  15 

  2.2 Solicitantul preia integral două exploatații agricole   10 

  2.3 Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă  5  

 Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea 

exploataţiilor se realizează unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, aşa cum apar 

înregistrate la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol. 

Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de 

identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/DSVSA/ 

Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol. 

Nu este obligatorie preluarea curții și a anexelor gospodăriei cedentului. 

Atenție! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: extras din 

Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau Registrul exploatațiilor de la 

ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru 

cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte și după momentul 

preluării exploatației/ exploatațiilor agricole.  

 

PS 3 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol Max 25p 

  3.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul 

agricol  

25 

  3.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol  20 

  3.3 Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior 

nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ 

curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau 

economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform 

legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare 

profesională  

10  

 Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de licenţă/master/doctor, 

iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale se dovedeşte cu diplomă de 

bacalaureat. 

Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea punctajului minim se va 

prezenta, pe lângă documentul care certifică absolvirea celor 8 clase, un act 

doveditor (diplomă, certificat de calificare) eliberat de un formator de formare 

profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale) prin care se 

certifică competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională 
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(instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare profesională are o 

durată de minim 360 ore, Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 

360 ore, pentru certificatele eliberate până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru 

cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru acordarea de 

punctaj la criteriul 3 de selecţie, sunt acceptate şi certificatele de absolvire a 

cursurilor de calificare emise de ANCA. 

Atenție! Informaţii privind tipurile de studii considerate ca aparţinând de domeniul 

agricol sunt prezentate la capitolul „4.4 Dicţionar” din prezentul Ghid.  

PS 4 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial 

determinate în baza studiilor de specialitate 

Max. 25 p 

 1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat (conform 

studiului ICPA -anexat)  

25  

  2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu (conform 

studiului ICPA anexat)  

20  

 N.B.! Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr. 6 la 

prezentul Ghid se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde 

figurează cultura predominantă existentă/ înființată (raportat la total valoare SO). 

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel 

de UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea 

fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul 

solicitantului utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de 

modificare a notei de bonitare din Anexa 6. Studiul OSPA județean privind nota de 

bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de aviz ICPA. 

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut 

un astfel de sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol conform notei de 

bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 6. 

A se avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei nr. 6 prin care se face 

corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea 

galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj). 

Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent 

zonelor cu potenţial agricol ridicat. 

Atenție! În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foaia de lucru 

”vegetal„ din Anexa 6, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „asimilări culturi” 

pentru încadrarea pe potenţial. 

Pentru reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de 

favorabilitate potențată între 2.5 şi 3.5 (Anexa nr. 10), acestea vor fi încadrate în 

zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate 

potențată mai mare de 3,5 de vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat. 

Pentru exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din 

arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa 

cum sunt nominalizate şi identificate conform OMADR 247/2012 cu modificările şi 
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completările ulterioare (Anexa nr. 12), acestea vor fi încadrate în investiţii din 

zonele cu potenţial agricol ridicat și se acordă automat punctajul aferent primului 

criteriu (potenţial ridicat). 

Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau 

mediu) conform Anexei nr. 6 se va face ținând cont de nota de bonitare acordată 

UAT unde este înregistrată exploataţia, în funcţie de modul de creştere a 

animalelor, în sistem închis sau liber14, şi de existenţa, sau nu, a acţiunii de 

procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din 

total efectiv de animale al fermei (exprimat în SO) (potențial ridicat = culoarea 

verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se 

acordă punctaj). 

În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctjul maxim 

aferent acestui principiu de selecţie (potenţial ridicat) 

PS 5 Principiul raselor/soiurilor autohtone 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ dezvoltă la 

nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri ca va 

păstra/dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate şi se vor regăsi în 

Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform 

Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de 

către ISTIS) pe toată durata de implementare si monitorizare a proiectului.  

5 p 

 Sectorul Vegetal 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul 

exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra/ dezvolta 

nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare si monitorizare a 

proiectului (atât producere de seminţe autohtone, material de plantare autohton 

cât şi cultivarea soiurilor autohtone). 

Soiurile autohtone sunt cele obținute din sămânță autohtonă, și anume sămânța 

certificată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul calității 

semințelor, care a fost produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în 

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către 

Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor (ISTIS), ce se regăseşte la 

adresa http://istis.ro/ Catalog-ISTIS, în anul respectiv de cerere, în dreptul cărora 

este înscris un cod care aparține menținătorilor din România. 

Punctajul se va acorda proporţional în funcţie de ponderea nucleului soiurilor 

autohtone în total cultură vegetală (exprimată în SO) din cadrul exploatației. 

Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de activități agricole desfășurate sau 

care urmează a fi desfăşurate, atât fermierilor care sunt autorizați pentru 

producerea de semințe și/sau material săditor (cu condiția să demonstreze ca 

acestea sunt soiuri autohtone), cât și în cazul fermierilor care cultivă (utilizează)/vor 

cultiva (utiliza) soiuri autohtone identificate în catalogul ISTIS. 

Pentru toți fermierii, atât pentru deținători de autorizații pentru producerea, 

prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului săditor, cât și pentru 

  

http://istis.ro/
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fermierii care cultivă/vor cultiva aceste soiuri pentru consum, verificarea cu privire 

la soiul autohton se face pe baza documentelor de calitate și conformitate ale 

furnizorilor sau orice document echivalent (factură fiscală de achiziție/ document 

oficial de certificare a lotului de sămânță/ buletinul de analiză cu mențiunea 

sămânță ”admisă pentru însămânțare”/ buletin de analiză oficială cu mențiunea 

”necesar propriu”/etichetă oficială) ce se eliberează fiecărui fermier și în care se 

regăsesc nominalizate soiurile de semințe sau material săditor. 

Sămânța autohtonă este sămânța certificată în conformitate cu legislația națională 

în vigoare în dreptul căreia este înscris un cod care aparține menținătorilor din 

România, conform catalogului ISTIS. 

Sectorul Zootehnic 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul 

exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra/ dezvolta 

nucleul de rase pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului. 

Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta Certificatul 

de origine pentru animalele de rasă (indigene), la momentul depunerii Cererii de 

Finanțare sau la ultima plată, după caz, menționate în Anexa nr. 14 la Ghidul 

solicitantului eliberat de Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, 

acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic. Lista acestor 

organizații și asociații se regăsește în Anexa nr. 13 la Ghidul solicitantului. 

Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea numărului de animale 

pentru care se prezintă certificate, în total efectiv de animale (exprimat în SO) din 

cadrul exploataţiei. 

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal / 

zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total 

exploataţie) analiza SO a grupei de cultură / speciei de animale se va face 

comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al întregii 

exploataţii.  

 
Pentru această măsură pragul minim este de 25 de puncte si reprezintă punctajul minim sub 
care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanțare. Punctajul estimate (evaluare, prescoring) 
se  va face pe propria răspundere a solicitantului.  
 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor 
priorităţi:  
(1) nivelul de calificare în domeniul agricol;  
(2) sectorul prioritar.  
În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în 
ordine descrescătoare a dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard 
output (SO). 
 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție  
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Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face 
după aprobarea Raportului de Selecţie Final al Comitetului de Selecţie în termen de 20 de zile 
lucrătoare. ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor 
procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul acestui Apel de selecție și prin e-
mail cu confirmare de primire. Rapoartele de selecție vor fi postate pe site-ul www.galsargetia.ro 
și vor fi afișate la sediul ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, la sediile unităților administrativ-teritoriale 
membre în GAL. Eventualele contestaţii vor putea fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea notificării, la sediul ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1. 
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 5/2B – Instalarea tinerilor fermieri în 
teritoriul GAL sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia disponibile pe site-ul 
www.galsargetia.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 5/2B - sesiunea 1 
aferentă anului 2017, disponibil pe www.galsargetia.ro. Aceste documente pot fi obținute, de 
asemenea, în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit de la sediul ASOCIAȚIEI 
SARGEȚIA GAL 1 din comuna  Hărău, sat Hărău, nr. 68, județul Hunedoara, de luni până vineri, 
între orele 9:00-16:00.  
 
Date de contact:  
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 5/2B – Instalarea tinerilor fermieri în 
teritoriul GAL se pot obtine gratuit la sediul ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 din comuna  Hărău, sat 
Hărău, nr. 68, județul Hunedoara de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00, tel/fax: 
0254/237.670, e-mail: office@galsargetia.ro. 
 
Alte informații pe care ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 le consideră relevante: 
Contractele de finanțare pentru proiectele selectate se vor încheia între solicitant și AFIR (Agentia 
pentru Finantarea Investitiilor Rurale). În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată 
trebuie să fie depuse la sediul ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 din comuna  Hărău, sat Hărău, nr. 68, 
județul Hunedoara. 
Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care 
se angajează să transmită către GAL toate documentele, în copie, pe care acesta le încheie cu 
AFIR - contractul (decizia) de finanțare, modificări/acte aditionale ale contractului (deciziei) 
de finanțare,  notificarile de plata aferente proiectului emise de AFIR etc. De asemenea, pe 
durata de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza către 
GAL orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare 
la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe teren ale proiectului, 
din partea personalului GAL, dacă este cazul. 

http://www.galsargetia.ro/
http://www.galsargetia.ro/

