varianta detaliată
Anexa 1 la Hotararea AGA nr . 30 / 24.04.2018

APEL DE SELECȚIE
Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Velj (GAL Valea Velj ) anunță public lansarea
sesiunii de cerere de proiecte LEADER.

Data lansării apelului: 18 MAI 2018

Data limită pentru depunerea proiectelor: 18 IUNIE 2018 ora 16.00
Punctajul minim – 10 puncte

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Locul depunerii: Sediul GAL Valea Velj – sat Gepiu, Comuna Gepiu, nr. 82, Județul Bihor, de
luni până vineri (intervalul orar 800-1600).

Măsura de finanțare deschisă:
MĂSURII M2/2A „Sprijin pentru exploatatiile agricole”
Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M2/2A) - 01/18 – 18.05.2018

Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 280.000,00 EURO
 Valoarea sprijinului nerambursabil respectiv suma maximă pe un proiect nu poate
depași 40.000 euro/beneficiar (proiect). Valoarea maximă eligibilă (sumă
nerambursabilă) respectă cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din
SDL.
 Rata sprijinului nerambursabil: este de maximum 50% din totalul cheltuielilor
eligibile, fără a depăși 40.000 euro, indiferent de tipul investiției;
Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) respectă cuantumul maxim â
prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale
suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:

 Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art.
29(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative,
grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul
M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr.
1305/2013);
 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data
depunerii Cererii de Finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr.
1305/2013 sau cei care sau stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în
conformitate cu anexa II a R 1305);
 Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Atenție! Această majorare a intensității
sprijinului nerambursabil se va aplica doar în cazul solicitanților care aplică pe sM
16.1. proiecte ce vizează investiții similare M2/2A, şi nu solicitanţilor pe măsura
2/2A);
 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;
Pentru investițiile neproductive legate de îndeplinirea obiectivelor din domeniul
agromediului și al climei, intensitatea sprijinului este de până la 100%, fără a depăși 40.000
euro/proiect;

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune
editabilă):
Pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare aferentă Măsurii M2/2A,
prezentată în anexa la Apelul de Selecţie și publicată pe site-ul www.galvaleavelj.ro
secțiunea http://galvaleavelj.ro/m22a/ .

Documentele justificative necesare la depunerea proiectului:
Doc. 1.
1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE / DALI/ MEMORIU JUSTIFICATIV
Studiul de fezabilitate va fi însoţit de Proiectul de înfiinţare a plantaţiei pomicole (în cazul
înfiinţării/reconversiei plantatiilor) și avizat de ICDP Mărăcineni sau de staţiunile de
cercetare – dezvoltare pomicole din zonă).
Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare.
”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii:

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri
b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare
a lucrărilor de intervenție au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a
anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror
proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de
intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre
aprobare/avizare
c) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a
lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative
în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre
reaprobare/reavizare.
Important!
- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de
consultanta în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile.
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit
şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei.
- se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti
condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila
elaboratorului;
- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 –
Organizare de santier, prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru
a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general,
relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.
- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa
utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi
trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate şi Certificatul
de Urbanism pentru acestea.
- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze
montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar
daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi
considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va
evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”).
- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/
expert, costuri/ ora).
- în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, cu
respectarea limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole

cu suprafaţa fermelor, chiar și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu extras din
BD cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020, valabil la momentul elaborării SF.
- În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta
calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se
raportează la mp de construcţie.

1. b) EXPERTIZA TEHNICĂ de specialitate asupra construcţiei existente
1. c) RAPORTUL PRIVIND STADIUL FIZIC AL LUCRĂRILOR

ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/
achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se
ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra
construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

Doc. 2.
SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20,
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia
Financiară.
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul
depunerii Cererii de finanțare se vor depune ultimile trei situaţii financiare.
Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie
să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de
calamități naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul
precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul
operaţional care poate fi negativ.
Pot apărea următoarele situații:
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul
aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară,
solicitantul nu va depune nici un document în acest sens;
b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar
au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului,
solicitantul va depune la Dosarul cererii de finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior
depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv
formularele 30 şi 40, înregistrate la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a
inregistrat venituri din exploatare;

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au
depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior
depunerii proiectului, atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune
DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:
DECLARAȚIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII
PROIECTULUI înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la
Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația
privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul
solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea nr.227/2015 (cod fiscal),
respectiv, nu au obligația depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va depune nici
un document în acest sens.
Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta
excesivă etc) se vor prezenta şi:
 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20,
formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii
proiectului, în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional
(rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la
Administratia Financiara .
În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale
se va prezenta:
 Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară
(formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual
să nu fie negativ si/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe
norme de venit (formularul 221).
Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale,
la impozitarea pe bază de norma de venit.
Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare
și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de
urgenţă) prin care se certifică:
- data producerii pagubelor;
- cauzele calamităţii;
- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);
- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.

Doc. 3.
a1) DOCUMENTE SOLICITATE
existente/nou înființate:

PENTRU

TERENUL

AGRICOL

aferent

plantațiilor



COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE
PROPRIETATE asupra terenului şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat
de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare
cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare care
trebuie să fie de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare şi/
sau contractul de concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului cel
puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de
realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări
privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este
suprafaţa supusă acestui proces).
Atentie! Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, asociații, se vor
prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.
Atenţie! Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie.
a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea
agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii, numele membrilor
fermieri care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus în folosinta
societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani.
b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care
sunt/ vor fi realizate investiţiile:
b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT
DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o
perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere
titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii
nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de
investiţie propusă prin proiect ;
b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI,
CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice
dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul
depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de
construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă
acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.
Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj
sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra
instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta
înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii
de finanţare care să certifice, dreptul de proprietate sau de folosință asupra clădirii și/sau
terenului, după caz:
a) dreptul de proprietate privată,
b) dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;
f) împrumutul de folosință (comodat)
g) dreptul de închiriere/locațiune.

Atenţie! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare,
solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține,
potrivit legii, autorizația de construire/desființare:
- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie,
servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de
restituire, hotarare judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de
superficie încheiat în formă autentică de un notar public.
- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul
pe care urmează a se realiza investiția.
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările
și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune
(închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST
FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări
privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora
Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini
(gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi
graficul de rambursare a creditului.

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:
1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile
înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de
formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului
ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare se depune dacă există diferențe dintre
mențiunile din SF, cererea de finanțare și extrasul din Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA.
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari - ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL
VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF,
din care rezulta numarul păsarilor şi data inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei.
Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, asociații, se vor prezenta
documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.
2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine.
Doc. 4.
CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau
modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare
fazei urmatoare de autorizare.

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

Doc. 6.
ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:
6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale emise de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și

puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă
este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.
Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are
datorii fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate.
Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative
solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru
soluționarea cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior
eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la
Sect.A.
6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care
privesc sancţiuni economico-financiare. Cazierul judiciar va fi solicitat de către AFIR, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Doc. 7.
ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare
dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.
7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEAN, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi
MS publicat pe pagina de internet www.afir.info
Atenție! În cazul investiţiilor care prevăd atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje
necesare procesării, documentul 7.1 va trebui să ateste conformitatea proiectului cu
legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și siguranta alimentelor şi trebuie să
facă referire clar şi la activitatea de procesare.
Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de
finanțare.
Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea:
Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.
În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje agricole nu este necesară
prezentarea documentului 7.

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

8.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei
emise de o instituţie financiară (extras de cont si/ sau contract de credit)
8.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al
contului în care se derulează operațiunile cu AFIR);
Doc. 9.
9.1AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară
emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se
modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în
funcţiune.- se va depune la momentul încheierii contractului
Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea
depunerii Cererii de finanțare.

Doc. 10.
a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a
statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;
b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.1/2005),
Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.566/2004) cu modificările și completările
ulterioare, Asociații (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 cu modificările și completările
ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa
agricolă, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art 7 alin.(21) din OUG 3/2015,
cu completările și modificările ulterioare;

Doc. 11. – pentru Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției
agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație
agricolă
11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar,
economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultura și dezvoltare rurală
sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă
pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;
11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.
11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare
ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si
certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care

trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat
de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA care conferă un nivel minim de calificare
în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.
11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura
și dezvoltare rurală.
Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se
instalează, fiind managerul exploataţiei) sau pentru angajatul care deţine funcţia de
manager al exploataţiei agricole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta şi documentele care
să certifice poziția persoanei în societate.
11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste
înregistrarea contractului individual de muncă.
Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie
autorizata/acreditata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, iar
documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea
Națională pentru Calificari.
Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu
obligativitatea prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de
contractare.
Doc. 12. – ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:
12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul
investiţiilor noi sau
AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul
funcţionării sistemului de irigaţii.
12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)
12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)
12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de
apă (dacă este cazul)

Doc. 13
13.1 AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/
AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ŞI PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/
AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZARE A SEMINŢELOR ŞI
MATERIALULUI SĂDITOR.
13.2 DOCUMENTE SOLICITATE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI: factură fiscală de achiziţii a
seminţelor, şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă/buletinul de analiză

oficială cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar
propriu”/documentul de calitate şi conformitate al furnizorului/orice alt document
echivalent documentelor menţionate (ex: eticheta oficială).
Doc. 14.
CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale
crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ.
Doc. 15. - Acest document nu este obligatoriu (se poate prezenta la ultima cerere de plata
(daca este cazul). Doc. 15 se va prezenta numai in conditiile in care solicitantul este membru
OIPA la data depunerii Cererii de Finantare sau a incheiat precontracte cu membri OIPA
15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE
AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si , daca este cazul, tertele
persoane cu care acesta incheie precontracte/contracte, are/au calitatea de membru al
acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut), document
avizat de consiliul director.
Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât
și de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului.
15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției
proprii.
Doc. 16.
PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea
produselor proprii.
Doc. 17.
ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR legate de operațiunile prevăzute la art. 29 (Agricultura ecologică)
din Reg.(UE) nr. 1305/2013.
17.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ
ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE
INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor
care obțin după implementarea proiectului, un produs ecologic)
17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un
organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea
regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică
(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent).

Doc. 18.
18. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul
National de Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea
pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor.
Doc. 19.
ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)
La sectiunea alte documente se va depune în mod obligatoriu:
1. Certificat constatator – furnizare de informații extinse emis de ONRC, pentru solicitant, cu
maxim 30 de zile anterior depunerii proiectului.
2. Declarația pe suprafaţă de la APIA din perioada de depunere stabilită conform legislației
naționale din anul depunerii Cererii de finanțare sau din anul anterior (în cazul în care
solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea unică de plată pentru campania anului în
curs).
3. Declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri, dacă proiectul
impune.
Atenţie! Evaluarea Cererii de finanțare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării
criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi
exploataţia agricolă, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc).
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare
Cerințe de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:
Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza
formularului „Fişă de verificare a conformităţii pentru Masura 2/2A”.
Verificarea conformităţii se efectuează in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
depunerea Cererii de finanţare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și
acestea sunt solicitate de expertul GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a
conformității va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la data inregistrarii proiectului.
Detaliile referitoare la realizarea conformității proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a
conformității, sunt disponibile în anexa 19 – Fişa de verificare a conformităţii proiectului
pentru Masura 2/2A și în anexa 22 – Manualul de procedură și evaluare generală pentru
Masura 2/2A.

Cerințe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:
Detaliile referitoare la verificarea eligibilitățiii proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a
eligibilității, sunt disponibile în anexa 20 – Fişa de evaluare generala a proiectului (Condiții
de eligibilitate) pentru Masura 2/2A și în anexa 22 – Manualul de procedură și evaluare
generală pentru Masura 2/2A.
Cerinte eligibilitate:
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare ale
solicitantului şi/ sau a verificărilor în Certificatul constator emis ONRC, a certificatelor care
să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale prezentate la semnarea contractului, a
însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F, Fișa măsurii din SDL.

EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin
fișa măsurii din SDL, cu respectarea rezonabilitatii costurilor;
Pentru proiectele care vizează investiții conform art. 17, alin. (1), lit. a:
-

-

-

-

Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv
tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care
vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru
depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această
cerință este în curs de aplicare;
Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv
capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru
creșterea valorii adăugate a produselor;
Investiţii în înfiinţarea/ înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi
perene;
Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în
conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o
perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu
noi standarde, în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care
sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noiul
standard a devenit obligatoriu pentru exploatație;
Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi
racordări;
Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în
vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare
inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile
produse agricole);

-

investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile
în înfiinţarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce
vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).
- Investiții în înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul
fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția
biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală)
în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
- Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin
utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă
și/sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), iar energia obținută
va fi destinată exclusiv consumului propriu;
- investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg.
1305/2013;
- Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală),
a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare
exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei
energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;
Pentru proiectele care vizează investiții conform art. 17, alin. (1), lit. b (se va aplica doar
pentru prelucrarea, comercializarea şi/sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul
Anexei I la Tratat, obtinute din exploatatia proprie, iar produsul obţinut în urma procesării
materiei prime obţinute în cadrul exploataţiei agricole, este tot un produs agricol din Anexa I
la Tratat):
-



o
o

Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare,
inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție,
depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse
de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare;
alte tipuri de investiții similare prevăzute în fișa măsurii din cadrul SDL privind
investițiile în ferme:
Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea constructiilor exploatatiilor
agricole;
Realizarea de capacități de depozitare, condiționare, sortare, ambalare si procesare a
produselor si dotarea lor cu:
echipamente pentru conditionarea, sortarea, stocarea, racirea si ambalarea
produselor;
dotari specifice pentru procesarea produselor primare (lapte, carne, legume, fructe,
etc.).








 Investitii privind dechiderea unor puncte de valorificare a produselor
primare/procesate in spatii de comercializare ( rulote alimentare,
dozator, etc.);
 Dotarea centrelor de colectare a lapteului, la nivelul formelor
asociative de fermieri;
Dotarea cu echipamente, mașini și utilaje agricole pentru toate tipurile de culturi de
cimp, plantatii de pomi, arbusti fructiferi si vita de vie;
Investitii in realizarea de sere si solarii;
Infiintarea plantatiilor de pomi fructiferi si vita de vie;
Achizitia mijloacelor de transport specializate in vederea valorificarii produselor;
Achizitia de animale de reproductie;
Investitii in tehnologii eficiente pentru reducerea emisiilor poluante, realizarea
spatiilor pentru depozitarea /gestionarea adecvată a gunoiului de grajd/realizarea
standardelor de crestere a animalelor;

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării
informaţiilor din Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriu Justificativ, Expertiză tehnică de
specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (dacă
este cazul), Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/
vor fi realizate investiţiile, precum şi cu cele din Certificatul de Urbanism, Proiectul de
plantare avizat de Statiunea Viticola (daca este cazul), AUTORIZAŢIE SANITARĂ/
NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an
înaintea depunerii Cererii de finanţare pentru unitățile care se modernizează şi se
autorizează/ avizează conform legislației în vigoare, generatoarelor terestre antigrindina în
Sistemul National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor, emis de Autoritatea pentru
Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor, in cazul
plantatiilor pomicole - Anexa 14 Arealea STP.
Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se
completează aceste verificări cu analiza Document emis de ANPM pentru proiect şi, dacă
este cazul, Nota de constatare privind condiţiile de mediu (pentru toate unităţile în
funcţiune care se modernizează prin proiect).

EG3 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în
vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020;
Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării
informaţiilor din Studiul de fezabilitate/DALI, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi
ulterior, prin verificarea extrasul de cont/ contractul de credit, prezentat în etapa de
contractare.

EG4 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei
tehnico-economice;
Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:
-

rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie
pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul Persoanelor
fizice autorizate, Întreprinderilor individuale şi Întreprinderilor familiale, în declaraţia
privind veniturile realizate (formularele 200 şi/ sau 221 însotite de Anexe). Excepţie
fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care nu au
înregistrat venituri din exploatare. Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată
de calamitate se vor ataşa documente care demonstrează situaţia de calamitate.
- în cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu
se analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ.
- indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menţionate în
cadrul secțiunii economice.
EG5 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării
informaţiilor din Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriu Justificativ, buget indicativ rezultat în
urma evaluării şi ulterior, prin verificarea extrasul de cont/ contractul de credit, prezentat în
etapa de contractare.

EG6 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitarveterinar și de siguranță alimentară;
Se verificăStudiul de fezabilitate/Memoriu Justificativînsușirea Declarație F și menţiunile
documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene depuse în vederea semnării contractului.

EG7 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de
minim 4.000 SO (valoarea producţiei standard);
Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform Cererii de Finanţare,
punctului din cadrul Cererii de Finanțare – Stabilirea categoriei de fermă (exploatație
agricolă) corelată cu Tabelul calcul coeficienti SO - sM 19.2 (Anexa 3) - după cum urmează:
(1) În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia,
respectiv, investiţii în unitatea/ unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc
exploataţia, extinderea/ diversificarea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii
proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură (adică extinderea profilului agricol), extinderea
diversificarea exploataţiei agricole prin înfiinţarea unei noi unităţi de producţie,

dimensiunea se va calcula pe baza înregistrărilor din perioada (campania) de depunere a
cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de
depunere stabilită conform legislației naționale din anul depunerii Cererii de finanțare sau
din anul anterior (în cazul în care solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea unică de
plată pentru campania anului în curs) şi/ sau a ultimei înregistrări/ actualizări în Registrul
Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data
depunerii Cererii de finanțare/ Paşapoartelor emise de ANZ ţinând cont după caz, de Nota
explicativă a RICA din subsolul tabelului SO din CF.
(2) În cazul proiectelor care prevăd desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole
(solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA de mai puţin de 12 luni sau
nu a depus nici o cerere de plata la APIA pâna la data depunerii Cererii de finanțare)
dimensiunea economică va fi calculată în baza suprafeței identificate în APIA și a
previziunilor, din punct de vedere al culturii și/ numărului de animale, din documentația
tehnico-economică a proiectului, la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a
realizării investițiilor propuse prin proiect (indiferent dacă solicitantul figurează cu terenuri
cultivate sau necultivate și/ animale în posesie la momentul depunerii CF).
În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-urile, ÎF-urile şi ÎI-urile care au preluat
exploataţia agricolă gestionată anterior de persoana fizică (actualul titular de PFA, ÎI sau ÎF).

În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile economice ale
exploataţiilor membrilor fermieri. Sprijinul poate fi accesat de toate exploatațiile agricole,
chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub 4.000 € SO, cu condiția ca dimensiunile
economice însumate ale exploatațiilor membrilor formei asociative în cauză, să fie peste
4.000 SO.
Solicitanţii acestei măsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o
asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând
pajişti și pășuni, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor menționa în
cadrul Studiului de fezabilitate toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea
asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia măsuri sinergice, având în vedere că
o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului. În SF se
vor menționa codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/ cooperativei) în vederea
verificării transferului animalelor pentru calculul adecvat al dimensiunii economice a
exploatației.

Atenţie! Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută
la depunerea Cererii de finanțare, pe toată perioada de executie a contractului (definită în
Contractul de finanțare) cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a

exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 € SO stabilit
prin condițiile de eligibilitate.

Atenţie!
Completarea tabelului Coeficienţi de producţie standard din Cererea de finanţare se va face
cu toate activele exploataţiei (terenuri agricole şi animale) chiar dacă proiectul vizează
înfiinţarea unei noi unităţi de producţie independentă funcţional de celelalte unităţi de
producţie care alcătuiesc exploataţia.
În toate cazurile (modernizare sau desfășurare pentru prima dată a activității agricole),
înainte de depunerea CF, solicitanții trebuie să se înscrie la APIA. Verificarea suprafețelor
agricole se face de către evaluator prin verificarea documentelor depuse care dovedesc
înscrierea în evidențele APIA. Pentru investițiile noi, în cazul proiectelor care vizează lucrări
de construcţii (sere, ciupercării, clădiri din componenţa fermei zootehnice), nu se verifică în
IACS terenul aferent acestor obiective.

EG8 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole
realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă
se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5
din R(UE) nr.1305/2013);
Se corelează informaţiile din Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ, cu cele din
documentele emise de APM/ DSP/ DSVSA judeţene (etapa contractare) şi din verificările în
ONRC care conţin informaţii cu privire la persoana care s-a instalat pentru prima dată ca
tânăr fermier. Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care
tânărul fermier, figurează în ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației
înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/ majoritar și unic administrator
al respectivei entități, respectiv, titularul Întreprinderii Familiale (ÎF-ului).

EG9 Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia
europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit
obligatorii pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013);
Se verifică informaţiile din Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ.
Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA, se reia la etapa
semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza Documentului emis
de ANPM şi, dacă este cazul, Nota de constatare privind condiţiile de mediu (pentru toate
unităţile în funcţiune) şi a Documentului emis de DSVSA/ DSP.

EG10 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică,
prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin
demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;
Se verifică informaţiile din Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ.
EG11 În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol
(conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat;
Se verifică în baza menţiunilor din Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ referitoare la
produsul obţinut în urma procesării şi în baza Anexei I la Tratat dacă acest produs este inclus
în această anexă.

EG12 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă;
În toate cazurile (modernizare sau desfășurare pentru prima dată a activității agricole),
înainte de depunerea CF, solicitanții trebuie să se înscrie la APIA.

EG13 Prin proiectul propus solicitantul trebuie sa demonstreze ca vor creste performatele
economice ale exploatatiilor agricole prin faptul ca veniturile obtinute dupa
implementarea proiectului vor fi mai mari cu 10% decit in etapa initiala;
Se verifică în baza menţiunilor din Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ si Anexa B sau
C prognoza veniturilor.

EG14 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, prin proiect vor fi
prevazute în mod obligatoriu investitii care privesc amenajări pentru depozitarea
gunoiului de grajd, conform normelor de mediu;
Se verifică în baza menţiunilor din Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ.

EG15 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatatii care are punctul de lucru
pe teritoriul GAL;
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare ale
solicitantului şi/ sau a verificărilor în Certificatul constator emis de ONRC, a documentelor
asupra terenului și a construcțiilor pe care se realizează investiția.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL:
Selecţia proiectelor în cadrul GAL Valea Velj, va fi realizată de către Comitetul de Selecţie, iar
analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de Soluționare a
Contestațiilor.
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea
de finanțare, a documentelor atașate acesteia și a anexelor la ghid solicitantului aferent
Măsurii 2/2A.
Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de
verificare a criteriilor de selecție.
Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit
„Regulamentului de organizare ăi funcționare a comisiei de soluționare a contestațiilor”
respectiv „Regulamentului de organizare ăi funcționare a comitatului de selecție ” al
Asociației GAL Valea Velj, afişat pe site-ul www.galvaleavelj.ro şi la sediul GAL.
Procedura de evaluare şi selecţie este detaliatã în secţiune distinctã în Ghidul Solicitantului
pentru măsura M2/2A;.

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui
proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, pe care trebuie sa le
îndeplinească solicitantul:
Verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe baza
formularului anexa 11– Fişa de verificare a criteriilor de selectie pentru Masura 2/2A, iar
metodologia de verificare se realizează pe baza anexei 22 – Manualul de procedură și
evaluare generală pentru Masura 2/2A, disponibile pe site-ul www.galvaleavelj.ro secțiunea
http://galvaleavelj.ro/m22a/.
Pentru a putea fi declarat selectat, un proiect trebuie să cumuleze minimum 10 puncte.

Nr.
Crt

1.

Criterii de selecție M2/2A

Punctaj GAL

Se acorda punctaj solicitantului care poate să demonstreze că se
creaza valoare adăugată prin investițiile propuse (realizează un
lanț agro-alimentar scurt de comercializare/investițiile solicitate
îmbracă forma unui proiect integrat)

5 puncte

1.1 producție agricolă primară – procesare – comercializare
1.2producţie

agricolă

primară,

inclusiv

condiționare

Max. 10 puncte

–

5 puncte

comercializare
5 puncte

2.

Se acordă punctaj dacă investițiile propuse vizează realizarea de
produse autohtone ( investitii care vizeaza productia de produse
provenite din rase de animale autohtone (carne/lapte/branza
etc.)

5 puncte

3.

Se acordă punctaj daca prin proiect se propune participarea în
cadrul formelor asociative la comercializarea produselor (prin
intermediul OIPA)
Se acordă punctaj dacă se propun soluții noi pentru
comercializare

5 puncte

4.

Se acordă punctaj beneficiarilor eligibili care au un nivel de
calificare în domeniul agricol (studii agricole medii/superioare)

20 puncte

5.

Se acordă punctaj dacă se propune inființarea de plantații de
pomi fructiferi sau vegetal din soiuri autohtone

20 puncte

6.

Se acordă punctaj dacă se propune achiziționarea raselor de
animale autohtone

5 puncte

7.

8.

Se acordă punctaj pentru dimensiunea exploatației

Max. 30 puncte

8.1. ≥4.000 – ≤50.000

30 puncte

8.2. >50.000 – ≤100.000

20 puncte

8.3. >100.000 – ≤ 250.000

10 puncte
TOTAL

100 puncte

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel:
1) Valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare;
2) Proiecte care prevad un grad sporit de deservire a populației prin acțiunile propuse.
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:

Evaluarea proiectelor va respecta Procedura de evaluare și selecție publicată pe site-ul GAL
Valea Velj www.galvaleavelj.ro în care este descris procesul de evaluare în vederea selecției
proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor, în conformitate cu
prevederile art. 34 alin. (3) lit.(b) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013.
La nivelul GAL va funcționa un Comitet de Selecție a proiectelor și o Comisie de Soluționare
a Contestațiilor a căror componență este stabilită prin SDL și aprobată de la GAL Valea Velj
Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL vor respecta principiul de
verificare “ 4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care
completează şi un angajat care verifică. Toate fişele de verificare vor fi semnate numai de
către angajaţii GAL, chiar dacă pentru efectuarea verificărilor aceştia au beneficiat de
consultanţă sau suport tehnic extern.
–
Verificarea conformităţii se efectuează in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
depunerea Cererii de finanţare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și
acestea sunt solicitate de expertul GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a
conformității va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la data inregistrarii proiectului.
–
Termenul de verificare a eligibilităţii şi selecţiei este de maximum 90 de zile pentru
evaluare şi completarea Fișelor de verificare.
–
Pentru solicitarea de informații suplimentare care necesită clarificări pentru
verificarea eligibilității solicitantul trebuie să trimită prin poştă informaţiile cerute în termen
de 5 zile lucrătoare de la data primirii fişei sau să le predea experţilor tehnici (evaluatori).
După finalizarea verificării administrative, a criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de
selecție, se va întocmi și aproba Raportul de evaluare care va include: proiectele eligibile,
proiectele neeligibile, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim si proiectele retrase,
după caz. Pentru fiecare Cerere de Finanțare declarată eligibilă, se va menționa și punctajul
aferent proiectului evaluat.
Raportul de evaluare a cererilor de finanțare va fi publicat pe pagina de internet
www.galvaleavelj.ro , în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecţie,
GAL Valea Velj, va notifica solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie.
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA VELJ (GAL VALEA VELJ )
Clopot Aura, Manager GAL Valea Velj, tel 0737 654 042
email: gal.valeavelj@yahoo.ro , www.galvaleavelj.ro .
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