
 

 

 

APEL DE SELECȚIE 

Asociația GAL Someș Transilvan anunţă lansarea în perioada 26.06.2017 – 31.08.2017 

a primei sesiuni de cereri de proiecte din 2017 pentru 

Măsura M6/2B Instalarea tinerilor fermieri 

 

Data publicării: 26.06.2017 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura M6/2B  – 1/26.06.2017 

Data lansării apelului de selecție: 26.06.2017 

Data limită de depunere a proiectelor: 31.08.2017 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Biroul GAL Someș Transilvan, din loc. Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 446 în intervalul 
orar 09:00-14:00 de luni până joi, iar vineri între orele 09:00-12:00 

Fondul disponibil pentru această sesiune: 160.000 euro 
❖ Sprijinul va fi acordat în formă de sumă forfetară cu o valoare maximă de 40.000 

EUR / proiect. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă 

de primă în două tranșe, astfel: 

• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării 

corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la semnarea 

deciziei de finanțare. 

 

Model Cerere de Finanțare  
Versiunea editabilă a Cererii de finanțare se regăsește în Anexa 1 la prezentul apel de 
selecție 
 
Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului 
Solicitantului: 
 

1. Planul de Afaceri 

2. Documente proprietate/folosinta pentru exploataţia agricola, documente 

obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare 

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) 



 

 

 

si/sau 

● tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate 

conform legii, (conţinând sumarul contractelor de arendare la data depunerii 

Cererii de Finanţare), cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă 

si/sau 

●  contract  de  concesionare,  valabil  la  data  depunerii  Cererii  de  

Finanţare, 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 suprafaţa de teren a fost temporar în administrare/ folosinţă. 

 

● 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 finanţare. 

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 exploatații 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 Finanţare. 

 

● Document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectaţiune. 

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

modificările şi completările ulterioare: 

● documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de 

proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândite prin:contract de 

vânzare- cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act 

administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 

 

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

modificările şi completările ulterioare: 

● documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de 

proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândite 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 construcţiei dobândit prin: 

concesiune, comodat, locaţiune; 



 

 

În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcţiile cu 

caracter provizoriu, conform prevederilor Legii 50/1991, cu modificările şi 

completările ulterioare, solicitantul trebuie să ataşeze şi acordul expres al 

proprietarului de drept. 

● 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 construcţiei dobândit prin: 

concesiune, comodat, locaţiune. 

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); 

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

e) Pentru exploataţiile vegetale: copie din Registrul agricol  emis de Primării 

actualizată în anul depunerii cererii de finanţare 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". 

Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: copie din Registrul agricol  emis de 

Primării actualizată cu cel mult 30 de zile  înaintea depunerii cererii de 

finanţare 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 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" şi "n-1", unde "n" este anul 

anterior anului în care solicitantul depune Cererea de Finanţare, 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); 

şi/sau 

-Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară (cod S1046), 

în cazul solicitanţilor care de la constituire, nu au desfăşurat activitate pe o 

perioadă mai mare de un an fiscal. 

b)  Pentru  persoane  fizice  autorizate,  întreprinderi  individuale  şi  

întreprinderi familiale 

-Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01,13) 

şi/sau 

-Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de 

venit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanţilor care în anii 

"n"  şi "n-1" sunt autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

5. 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, 

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

unic/asociat majoritar/administrator), 

7. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului 

conform legislaţiei în vigoare, 

8. 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 puţin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, 

beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective. 

9.1. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel 

puțin 

una dintre  următoarele condiții: 

a).Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 

-diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol sau 

 

-diplomă de absolvire studii postliceale  şi  sau liceale în domeniul agricol; 

9.2 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 ; 

9.3.a) Competențe 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 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 

sprijin; 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; 

9.4. 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 tranșă de plată; 

9.5. În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea 

cererii de finanțare și nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată 

o adeverință de absolvire a studiilor respective, însoțită de situația școlară 

disponibilă, sub condiția prezentării diplomei în original pentru acordarea celei 

de- a doua tranșe 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 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. 

10. Documente privind îndeplinirea criteriului de selecţie CS2 Proiecte 

inovative 



 

 

Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie 

privind: 

Dezvoltarea unui brand propriu de produs în urma implementării prooectului, 

inclusiv certificare OSIM și/sau Introducerea unor metode noi de comercializare 

a produselor/serviciilor: e-shop și/sau Utilizarea tehnologiilor noi, nu mai vechi 

de 3 ani și/sau Revitalizarea unor produse tradiționale, inclusiv certificare 

și/sau Dezvoltarea unor produse ecologice, inclusiv certificare și/sau 

Cultivarea/creșterea unor soiuri/rase autohtone în proporție de minim 50% din 

dimensiunea economica a exploatației (condiție verificată la finalizarea 

proiectului) 

În cazul soiurilor/raselor autohtone se poate depune și document care certifică 

utilizarea resurselor genetice autohtone,  document obligatoriu de prezentat la 

depunerea cererii de finanţare. 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. In 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 ANARZ. Acest document se ataşează numai pentru argumentarea 

criteriului de selecţie. 

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

reiasă: anul de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/la zi sau fără 

frecvenţă, etc.) specializarea şi UAT-ul în care este situată unitatea de 

învăţământ frecventată; 

Pentru studenţii înscrişi la cursuri cu frecvenţă (la zi) care doresc să acceseze 

sprijin prin intermediul M6/2B, unitatea de învăţământ frecventată (facultatea) 

la care sunt înscrişi trebuie să se afle în acelaşi UAT în care este înregistrată 

exploataţia agricolă sau în UAT aflată la o distanţă de maxim 75 km (conform 

hartă rutieră) față de UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă.  

12. Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor 

certificate şi a materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi 

material săditor); 

13. Documente privind îndeplinirea criteriului de selecţie CS4 Solicitantul face 

parte/își propune să adere la o cooperativă agricolă înființată pe baza Legii 

566/2004 (forme asociative înființate și finanțate prin măsura M8/3A Sprijin 

pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative din cadrul SDL-ului) 

13.1. Document care dovedește apartenenței sale la o formă asociativă 

înființată și finanțată prin măsura M8/3A Sprijin pentru înființarea și 

dezvoltarea de structuri asociative din cadrul SDL-ului 

13.2. Declarația pe propria răspundere a solicitantului că va adera la o formă 

asociativă înființată și finanțată prin măsura M8/3A Sprijin pentru înființarea și 

dezvoltarea de structuri asociative din cadrul SDL-ului până la depunerea 

cererii de plată tranșa II. 

14. Alte documente justificative (dupa caz): 



 

 

 
Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să la îndeplinească 
solicitantul: 
 
 
 

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 

 
1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare? 

DA  sau NU 
 

2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate de către solicitant? 

DA  sau NU 
 

3. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături 
de forma electronică a cererii de finanţare? 

DA  sau NU 
 

4. Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea 
electronică? 

DA  sau NU 
 

5. Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant? 
DA  sau NU 

 
6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de 

tipul  măsurii? 
DA  sau NU 

 
7. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe propria 

răspundere a solicitantului ? 
DA  sau NU 

 
 



 

 

VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 

 

DOCUMENT  

Existenta 
documentului 

C
o
n
c
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rd

a
n
ţă

 

c
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in

a
l 

DA NU 

N
u
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e
 

c
a
z
u
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1. Planul de Afaceri  
 

 
 

 
 

 
 

2. Documente proprietate/folosinta pentru exploataţia agricola, documente 

obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare 
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) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
si/sau 
● tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate 

conform legii, (conţinând sumarul contractelor de arendare la data depunerii 

Cererii de Finanţare), cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă 

 
 

 
 

 
 

 
 

si/sau 
●  contract  de  concesionare,  valabil  la  data  depunerii  Cererii  de  

Finanţare, 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 suprafaţa de teren a fost temporar în administrare/ folosinţă. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
● 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 finanţare. 
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 exploatații 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 Finanţare. 
 
 
● Document notarial care atestă constituirea patrimoniului de 
afectaţiune. 

 
 

 
 

 
 

 
 

b) Pentru construcţii permanente, conform prevederilor Legii nr.50/1991, 

cu modificările şi completările ulterioare: 
● documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de 

proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândite prin:contract de 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

vânzare- cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act 

administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 
 
c) Pentru construcţii provizorii, conform prevederilor Legii nr.50/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare: 
● documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de 

proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândite 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 construcţiei dobândit 
prin: 
concesiune, comodat, locaţiune; 
În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcţiile cu 

caracter provizoriu, conform prevederilor Legii 50/1991, cu modificările şi 

completările ulterioare, solicitantul trebuie să ataşeze şi acordul expres al 

proprietarului de drept. 
● 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 construcţiei dobândit prin: concesiune, comodat, 

locaţiune. 

 
 

 
 

 
 

 
 

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); 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

e) Pentru exploataţiile vegetale: copie din Registrul agricol  emis de Primării 
actualizată în anul depunerii cererii de finanţare 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". 
Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: copie din Registrul agricol  emis 

de Primării actualizată cu cel mult 30 de zile  înaintea depunerii cererii de 

finanţare 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 

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" şi "n-1", unde "n" este anul anterior 

anului în care solicitantul depune Cererea de Finanţare, 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); 

 
 

 
 

 
 

 
 

şi/sau 
-Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară (cod S1046), 

în cazul solicitanţilor care de la constituire, nu au desfăşurat activitate pe o 

perioadă mai mare de un an fiscal. 

 
 

 
 

 
 

 
 

b)  Pentru  persoane  fizice  autorizate,  întreprinderi  individuale  şi  

întreprinderi familiale 
-Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01,13) 

şi/sau 

 
 

 
 

 
 

 
 

-Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele 

de venit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanţilor care în anii 

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

ulterioare. 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. 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, 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Copia actului de identitate   pentru reprezentantul legal de proiect (asociat 
unic/asociat majoritar/administrator), 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului 
conform legislaţiei în vigoare, 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. 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 puţin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, 

beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective. 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.1. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel 
puțin 
una dintre  următoarele condiții: 
a).Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 

-diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol 

sau 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-diplomă de absolvire studii postliceale  şi  sau liceale în domeniul agricol; 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.2 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 ; 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.3.a) Competențe 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 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 

sprijin; 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; 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.4. 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 tranșă de plată; 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.5. În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea 
cererii de finanțare și nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o 
adeverință de absolvire a studiilor respective, însoțită de situația școlară 
disponibilă, sub condiția prezentării diplomei în original pentru acordarea celei 
de- a doua tranșe 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 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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Documente privind îndeplinirea criteriului de selecţie CS2 Proiecte 

inovative 

Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie 

privind: 

Dezvoltarea unui brand propriu de produs în urma implementării prooectului, 

inclusiv certificare OSIM și/sau Introducerea unor metode noi de comercializare 

a produselor/serviciilor: e-shop și/sau Utilizarea tehnologiilor noi, nu mai vechi 

de 3 ani și/sau Revitalizarea unor produse tradiționale, inclusiv certificare 

și/sau Dezvoltarea unor produse ecologice, inclusiv certificare și/sau 

Cultivarea/creșterea unor soiuri/rase autohtone în proporție de minim 50% din 

dimensiunea economica a exploatației (condiție verificată la finalizarea 

proiectului) 
 
În cazul soiurilor/raselor autohtone se poate depune și document care certifică 
utilizarea resurselor genetice autohtone,  document obligatoriu de prezentat la 
depunerea cererii de finanţare. 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. In 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 ANARZ. 
Acest document se ataşează numai pentru argumentarea criteriului de selecţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

reiasă: anul de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/la zi sau fără 

frecvenţă, etc.) specializarea şi UAT-ul în care este situată unitatea de 

învăţământ frecventată; 
Pentru studenţii înscrişi la cursuri cu frecvenţă (la zi) care doresc să acceseze 

sprijin prin intermediul M6/2B, unitatea de învăţământ frecventată (facultatea) 

la care sunt înscrişi trebuie să se afle în acelaşi UAT în care este înregistrată 

exploataţia agricolă sau în UAT aflată la o distanţă de maxim 75 km (conform 

hartă rutieră) față de UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă.  

 
 

 
 

 
 

 
 

12. Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor 

certificate şi a materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi 

material săditor); 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. Documente privind îndeplinirea criteriului de selecţie CS4 Solicitantul 

face parte/își propune să adere la o cooperativă agricolă înființată pe baza 

Legii 566/2004 (forme asociative înființate și finanțate prin măsura M8/3A 

Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative din cadrul 

SDL-ului) 

13.1. Document care dovedește apartenenței sale la o formă asociativă 

înființată și finanțată prin măsura M8/3A Sprijin pentru înființarea și 

dezvoltarea de structuri asociative din cadrul SDL-ului 

    

13.2. Declarația pe propria răspundere a solicitantului că va adera la o formă 

asociativă înființată și finanțată prin măsura M8/3A Sprijin pentru înființarea și 

dezvoltarea de structuri asociative din cadrul SDL-ului până la depunerea cererii 

de plată tranșa II. 

    

 
14. Alte documente justificative (dupa caz): 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE GENERALE 

1.1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din 

PNDR)? (verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă 

în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este 

retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL) 

1.2. Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR ? 

1.3. 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” 

sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? 

1.4. 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” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? 

1.5. 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” sau proiecte similare finantate prin 

sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Locală” din PNDR 2014-2020? 

1.6. 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” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 _ ”Sprijin pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? 

1.7. 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” sau 

proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? 

1.8. În cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri  beneficiază de sprijin? 



 

 

În vederea verificării punctelor 1.1 – 1.8, GAL solicită printr-o adresă informațiile necesare 

de la AFIR. 

 

VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

• tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 
1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; 

 

• persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, 
așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se 
instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea 
ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la 
riscurile financiare legate de exploatație şi deține cel puţin 
50%+1 din acţiuni. 

Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), „Sprijinul 

acordat în cadrul acestei Măsuri constă în: (a) ajutor la înființarea 

întreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri;” Tânărul fermier reprezintă, 

conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani 

(inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii 

cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și 

care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al 

respectivei exploatații”.  

1.1. Reprezentantul legal în calitate de asociat unic / asociatul 
majoritar (deține cel puţin 50%+1din acțiuni) si 
administrator al societăţii are vârsta sub 40 de ani şi se 
instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă în 
calitate de  conducător (şef/manager)  ai unei exploataţii 
agricole ? 

Se verifică Copia actului de identitate pentru solicitant 
asociat/ asociat majoritar (deține cel puţin 50%+1 din acțiuni) 
si administrator unic. Și se verifica certificatul constatator al 
solicitantului - Oficiul Național al Registrului Comerţului/ Doc. 
Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA), dupa caz. 

1.2. Solicitantul detine competente şi aptitudini profesionale sau 
se angajeaza sa dobandeasca competente în domeniul 
agricol, în acord cu domeniul proiectului? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Studii medii/superioare/postuniversitare în domeniul 
agricol/veterinar/economie agrară; 

• Competențe  în domeniul agricol/veterinar/economie agrară 
dobândite prin participarea la programe de iniţiere/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  

 sau 

• 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. 

• Angajamentul de a dobândi competențele profesionale 
adecvate într-o perioadă de grație de maximum 12 de luni de 
la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, 
dar nu mai mult de ultima tranşă de plată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008)    

✓ Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)     

✓ Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008)     

✓ Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 
31/1990, cu modificările și completările ulterioare) 

   

✓ Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 
1990, cu modificările şi completările ulterioare) 

  
 

✓ Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 
modificarile şi completările ulterioare) 

  
 

✓ Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 
31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) 

  
 

✓ Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 
31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) 

  
 

✓ Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 
15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare) 

  
 

✓ Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu 
modificările şi completările ulterioare  

  
 

✓  Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, 
respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți 
cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca 
obiect desfășurarea de activităţi neagricole; 

  

 

✓ Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației 
agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare 

  
 

✓ Structuri de economie socială (ONG)    



 

 

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 
solicitanți, respectiv situațiile financiare depuse. 
 

2. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de 

activități sprijinite prin sub-măsură;   
 

Se verifică dacă activitățile propuse prin Planul de Afaceri corespund unui/maximum 3 
coduri CAEN din Anexa 3 – Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la 
finanţare în cadrul Măsurii M4/6A. 
 
Expertul verifică in Certificatul Constatator și Situațiile financiare dacă solicitantul 

desfăşoară/a desfăşurat activitati aferente codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate  

in CF/Planul de Afaceri, inaintea depunerii cererii de finantare.  

In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din 

cel/cele propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia intocmita si 

asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca 

intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita 

finantare. 

În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activităţi aferente codului/codurilor 
CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de 
finanţare va fi declarată neeligibilă. 
3. Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie 

pe teritoriul GAL   
 

Sediul social si punctul de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se solicită 
finanțare trebuie să fie situate în teritoriul GAL  
Se va verifica dacă investiția  se realizează la nivel de comună, respectiv în satele 
componente de pe teritoriul GAL. 
4. Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu 

Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi 
restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

 
 

 
 

 

Vor fi verificate situațiile financiare ale solicitantului și Declaratia cu privire la 
neincadrarea in firme in dificultate. 
5. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 

luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

 
 

 
 

 
 

Se verifică în Planul de Afaceri graficul de realizare propus de solicitant. 
6. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face 

dovada desfășurării activităților comerciale prin producția 

comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 

30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 

momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

   

Se verifică procentul stabilit în cadrul Planului de Afaceri. Acesta trebuie realizat până cel 
târziu la depunerea celei de-a doua cereri de plată. 
La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada 
desfăşurării activităţilor comerciale prin realizarea procentului stabilit pentru obiectivul 



 

 

obligatoriu de îndeplinit. Cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării 
Planului de afaceri. 

Procedura de selecție  

 
Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj 

și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție, stabilit de către organele de decizie (Adunarea Generală a 

Asociaților și Consiliul Director), v-a realiza selecția proiectelor. 

 

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 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. 

 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv 

vor fi semnate de către doi experți. 

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”. 

 

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a 

unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este 

obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul 

GAL, în vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. 

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 respectiv va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va 

proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către 

organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din minimum 7 

membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de asemenea, 

un membru supleant. 

La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din 

care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 



 

 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de 

selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv. 

Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor 

ce le revin, au următoarele obligații: 

❖ de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului 

de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

❖ adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar; 

❖ se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație. 

dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului de Selecţie şi 
ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are drept de vot şi nu va 
participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

 CRITERII DE SELECȚIE 
PUNCTAJ 
POSIBIL 

DOCUMENTE VERIFICATE 
PUNCTAJUL 
PROIECTULUI 

1. 1 

Proiecte care prevăd 
urmarea unui curs de 
specializare/perfecționare 
în domeniul investiției 

3 

PLANUL DE AFACERI 

Intenția de a urma un curs 
de 
specializare/perfecționare 
în domeniul investiției 
trebuie să se regăsească 
în acțiunile unei obiective 
specifice în cadrul 
Planului de Afaceri, și va 
fi demonstrată la 
finalizarea implementării 
proiectului prin 
prezentarea diplomei de 
absolvire al cursului. 

 

2. 2 
Principiul grupurilor de 
beneficiari 

Max. 3 
puncte 

Beneficiarii care 
îndeplinesc ambele 
criterii, vor fi punctați o 
singură dată. 

 



 

 

2.1 Proiecte implementate 
de fermieri  

2 

PLANUL DE AFACERI, 
extras APIA/Registrul 
ANSVSA/Registrul 
Agricol, Documente de 
înființare 

Proiecte care sunt inițiate 
de un fermier care a 
activat în agricultură 
minimum 12 luni până la 
data depunerii cererii de 
finanțare în UAT-ul în care 
va realiza proiectul sau în 
UAT-uri limitrofe acesteia 
(exclusiv UAT-uri de pe 
teritoriul GAL Someș 
Transilvan) 

 

2.2 Proiecte implementate 
de structuri de 
economie socială  

3 

Documente de înființare, 
Situații financiare. 

Proiecte care sunt inițiate 
de structuri de economie 
socială care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul 
GAL Someș Transilvan. 

 

3. 3 

Principiul domeniilor 
prioritare SDL 

În cazul în care prin 
proiect sunt propuse 
activități complementare 
aferente mai multor coduri 
CAEN, care ar primi 
punctaje diferite, proiectul 
va primi punctajul cel mai 
mic aferent acestui 
criteriu. 

Max. 35 
de 
puncte 

PLANUL DE AFACERI, 
Certificat constatator 

Se verifica daca 

solicitantul este 

inregistrat cu codul CAEN 

al activitatii care se 

finanteaza prin proiect 

conform Planului de 

afaceri si daca acest cod 

CAEN se regaseste in 

codurile CAEN din 

domeniile de activitate cu 

potential de crestere 

conform Anexa 3 - Lista 

codurilor CAEN aferente 

activităţilor care sunt 

eligibile la finanţare în 

cadrul Măsurii M4/6A 

 

3.1 Proiecte în activități 
recreative/sportive 
(inclusiv turistice) 

35 
 

3.2 Proiecte în agroturism 30  

3.3 Proiecte în activități 
productive 

25 
 

3.4 Proiecte care vizează 
prestarea de servicii 

25 
 

4. 4 
Proiecte care își propun 
crearea de locuri de 
muncă 

35 

PLANUL DE AFACERI 

La depunerea proiectului 
crearea unor locuri noi de 
muncă (normă întreagă pe 
o perioadă 

 



 

 

nedeterminată) trebuie să 
se regăsească în acțiunile 
unui obiectiv specific în 
cadrul Planului de Afaceri. 

Îndeplinirea acestui 
criteriu va fi verificat la 
depunerea cererii de 
plată pentru tranșa II. 

5. 5 

Proiecte care prevăd 
angajarea persoanelor din 
grupuri vulnerabile 
(definite conform Legii 
asistenței sociale nr. 
292/2011) 

2 

PLANUL DE AFACERI 

La depunerea proiectului 
angajarea persoanelor din 
grupuri vulnerabile 
trebuie să se regăsească 
în acțiunile unui obiectiv 
specific în cadrul Planului 
de Afaceri. 

Îndeplinirea acestui 
criteriu va fi verificat la 
depunerea cererii de 
plată pentru tranșa II. 

 

6. 6 

Proiecte inovative 

 

 

15 

PLANUL DE AFACERI 

 

Proiecte care includ 
produse/servicii/procese 
noi sau semnificativ 
îmbunătăţite în privinţa 
caracteristicilor sau 
scopului deservit. 

Proiectele inovative pot fi 
noi pentru teritoriu sau 
pentru comuna. 

 

Exemple: 

- Introducerea unor 
metode noi de 
comercializare a 
produselor/servicii
lor: e-shop 

- Utilizarea 
tehnologiilor noi, 
nu mai vechi de 3 
ani, demonstrată 
prin adeverință/alt 
document emis de 
producător/furnizo
r. 

- Înregistrarea unei 
mărci proprii, 

 



 

 

demonstrată la 
finalizarea 
implementării 
proiectului prin 
prezentarea 
certificatului OSIM 

 

Propunerea unor acțiuni 
inovative trebuie să se 
regăsească în acțiunile 
unei obiective specifice în 
cadrul Planului de Afaceri. 

7. 7 

Proiecte cu un nivel 
ridicat de calitate al 
Planului de Afaceri care 
va fi stabilit în funcție de 
producția comercializată 
sau activitățile prestate 

7 

PLANUL DE AFACERI 

 

În funcție de veniturile 

asumate de solicitant 

până la sfârșitul 

implementării proiectului, 

acesta poate fi punctat 

astfel: 

30% = 0 puncte 

35% = 1 punct 

40% = 3 puncte 

45% = 5 puncte 

50% = 7 puncte 

 

TOTAL 100   

 
 

❖ Punctajul minim admis la finanțare este de 70 puncte. 

 

❖ Departajarea proiectelor cu același punctaj: 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile 

pentru sesiunea de selecție, iar în cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va face în 

ordinea descrescătoare a dimensiunii economice (SO) a exploatației la momentul depunerii proiectului. 

 

DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A EXPLOATAȚIEI: ...............SO 

 

 

Data privind notificarea solicitanților și publicarea Raportului de selecție și modul de anunțare a 

rezultatelor 

 

➢ Raportul de slecție se va completa în ziua întrunitrii Comitetului de selecție a proiectelor și va 

fi publicat pe site-ul GAL: www.galsomestransilvan.ro , în următoarea zi a aprobării acestuia; 



 

 

➢ În baza Raportului de selecție beneficiarii vor fi notificati cu privire la rezultatatul procesului 

de evaluare și selectie  

 

Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Asociația GAL Someș Transilvan 

Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Loc. Bonțida, Jud. Cluj. 

Tel: 0264 262 003 

e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com 

site: www.galsomestransilvan.ro 

mailto:galsomestransilvan@yahoo.com
http://www.galsomestransilvan.ro/

