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Numărul de referintă al sesiunii cererii proiecte: M 5/2 A- 1/2019
Asociația Grupul de Actiune Locala (GAL) Bazinul Dornelor

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PROIECTE
Asociatia Grupul de Acțiune Local (GAL) Bazinul Dornelor prelungește prima sesiune de

depunere a proiectelor pentru Măsura M 5/2A ” Solutii inovative pentru  agricultura din
teritoriul Bazinul Dornelor”

Beneficiari eligibili:
Beneficiari direcți:
- Fermieri definiţi ca persoane juridice sau un grup de persoane juridice, ale căror exploataţii se

situează pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală Bazinul Dornelor şi care desfăşoară o activitate agricolă
– conform art.17 din R1305/2013

-Asociaţii de crescători de animale din teritoriul Bazinul Dornelor;
-Cooperative agricole din teritoriul Bazinul Dornelor;

Beneficiari indirecți:-Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;
-Producatori agricoli individuali din teritoriu

1. Data lansării apelului de selecție: 3 IANUARIE 2019
2. Data limită de depunere a proiectelor: 28 FEBRUARIE 2019
3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: proiectele se vor depune in perioada
03.01.2019 – 28.02.2019, un dosar original și 2 (două) în copie la sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE
ACȚIUNE LOCAL (GAL) BAZINUL DORNELOR, din Comuna Panaci, nr 297, judeţul Suceava, zilnic,
de luni până vineri, in intervalul orar 9.00-13.00
4. Fondul nerambursabil disponibil pentru Măsura 5/2 A- este de 371.149 euro.
5. Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000
euro .

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora cu câte 20 de puncte procentuale
suplimentare, dar fără ca rata maximă a sprijinului combinat să depășească 90%, în următoarele cazuri:

a)Investițiile 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);

b) Investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii
cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au
stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305)
respectiv, să se încadreze în una din următoarele categorii: 
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 Persoană fizică autorizată (PFA) înființată conform OUG nr.44/2008 cu vârsta de până la 40 de ani,
inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare a proiectului și care deține competențele și calificările
profesionale adecvate. 

 Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 al cărei titular are vârsta de până la 40 de
ani inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare a proiectului şi deține competențele și calificările
profesionale adecvate;

 Întreprinderea familială (ÎF) înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 cu condiția ca tânărul fermier,
solicitant al sprijinului cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare, cu
competențele și calificările profesionale adecvate să fie reprezentantul ÎF desemnat prin acordul de
constiuire și să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea cotei majoritare din
patrimoniul de afectațiune; 

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

 Societate comercială (cu răspundere limitată cu mai mulți asociați cu condiția ca tânărul fermier,
solicitant al sprijinului, să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea pachetului
majoritar al părţilor sociale și deţinerea funcţiei de administrator unic al societății comerciale
respective şi să aibă competențele și calificările profesionale adecvate.
Atenţie! Documentul care atestă formarea profesionala a adulților, trebuie să fie obligatoriu un
certificat de calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de
Autoritatea Națională pentru Calificari, un certificat de competențe emis de un centru de evaluare si
certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de
asemenea 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, economie agrară.

Pentru toate situațiile mai sus menționate, tânărul fermier trebuie să se fi stabilit (instalat) pentru
prima dată ca șef al unei exploatații în exploatația agricolă vizată de proiect şi să nu fi trecut mai mult de
cinci ani de la instalare până la depunerea Cererii de finanțare. Data instalării pentru prima dată ca şef de
exploataţie este data la care tânărul fermier, figurează în evidențele ONRC că a preluat controlul efectiv
asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/ majoritar și administrator
unic al respectivei entități (oricare ar fi statutul juridic), respectiv titular PFA, ÎI/ reprezentant legal în
cazul ÎF. Dacă data înregistrării în ONRC a tânărului fermier, diferă de data înregistrării exploataţiei la
APIA pe numele solicitantului, termenul de 5 ani se va calcula începând cu cea mai recentă înregistrare
dintre cele două, faţă de momentul depunerii.

Dacă din verificarea în ONRC rezultă că persoana fizică a mai condus o formă juridică, respectiv, a
deţinut funcţia de asociat/ acţionar majoritar şi funcţia de unic administrator/ titular PFA, ÎI/reprezentant
legal în cazul ÎF cu activitate agricolă înscrisă la APIA, nu se mai consideră că îndeplinește condiția de
tânăr fermier instalat pentru prima dată.
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Atenţie! Se va avea în vedere data la care exploataţia a fost înregistrată la APIA şi nu data la care
solicitantul a obţinut RO-ul de la APIA.

Clarificare cu privire la vârsta tânărului fermier! Din punct de vedere al vârstei, se încadrează
în definiția tânărului fermier șef de exploatație, inclusiv tânărul fermier care depune o Cerere de finanțare
cu o zi înainte de împlinirea vârstei de 41 de ani.

c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura
ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

În cazul agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensități suplimentare cu 20 puncte
procentuale pentru valoarea eligibilă a proiectului este posibilaă doar dacă întreaga exploatație a
beneficiarului este ecologică (în conversie sau certificată), în cazul în care investiţia deserveşte/ poate fi
utilizată/ formează un flux cu activele întregii exploataţii (ex: achiziţionarea de utilaje agricole, acestea
putând fi folosite în orice unitate de producţie care vizează cultura vegetală şi face parte din exploataţia
solicitantului) sau, parcelele vizate de investiţie sunt în conversie sau certificate, în cazul în care investiţia
este utilizată în desfăşurarea unei activităţi independente de restul activităţilor din exploataţie (ex.:
solicitanul deţine o exploataţie zootehnică şi propune investiţii pentru o unitate de producţie vegetală, sau
deţine o exploataţie vegetală, cultură mare şi propune prin proiect realizarea unei sere.

În aceste situaţii, investiţiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect
neputând fi utilizate la celelalte unităţi de producţie).

În cazul art 28 (Agromediu), cele 20 de puncte procentuale suplimentare se acorda, după cum
urmează:

1. Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să
reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil aparținand exploataţiei agricole. Intensitatea mărită
se acordă pentru utilajele și echipamentele specifice lucrărilor de arat, grăpat, discuit, semnănat/
însămânţat, tocat resturi vegetale, încorporat resturi vegetale în sol, numai în cazul în care peste
50% din terenul arabil deținut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare în cazul
următoarelor pachete promovate prin Măsura 10 – Agromediu și climă (AGM):  Pachetul 4 –
culturi verzi, Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu
(Branta ruficollis), suprafețe pe care se realizează lucrări de tehnologie a culturilor;

Intensitatea mărită se acordă pentru facilităţi necesare depozitării şi compostării gunoiului
de grajd numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil deținut în cadrul fermei se află sub un
angajament în derulare in cazul Pachetului 4 – culturi verzi, Pachetului 5 – adaptarea la efectele
schimbărilor climatice şi Pachetului 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca
cu gât roșu (Branta ruficollis).

2. Pentru investiţiile adresate pajiștilor cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să reprezinte
mai mult de 50% din suprafaţa de pajişti aparținând fermei.

Intensitatea suplimentară se acordă doar pentru contravaloarea următoarelor:
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- utilajelor folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea
investiții utilizate în cazul pajiștilor care fac obiectul sprijinului acordat prin Pachetul 1 – pajiști cu
înaltă valoare naturală (HNV) fără Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale;

- utilajelor uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare)
folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate in
cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin varianta 2.2 – utilaje ușoare pe pajiști
permanente utilizate ca fânețe din pachetul 2 – practici agricole tradiţionale, varianta 3.1.2 –utilaje
ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex din sub-pachetul 3.1 – Crex Crex, varianta 3.2.2 –
utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco Vespertinus din sub -pachetul 3.2 -
Lanius Minor și Falco Vespertinus, varianta 6.2 - utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi
(Maculinea sp.) din pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

- platformele pentru depozitarea şi/ sau compostarea gunoiul de grajd/ dejectiilor de origine
animala şi utilajele/ echipamentele de transport şi de împrăştiere a gunoiului de grajd/ dejectiilor de
origine animala – în cazul pachetelor 1, 3.1, 3.2 şi 6;

3. Pentru investițiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului nr.
8 (rase locale în pericol de abandon) – contravaloarea investiţiei în cauză se obţine înmulțind
procentul pe care îl detine nucleul de rase locale în pericol de abandon în total efective de animale,
cu total valoare eligibilă a proiectului. Intensitatea mărită se acordă doar pentru această
contravaloare.

Ex. dacă rasele în pericol de abandon reprezintă 10% din total efective (exprimate in
UVM), se aplică acest procent la valoarea totală eligibilă, și se acorda 20 puncte procentuale
suplimentare la intensitate sprijin doar pentru această cota de 10% din valoarea totală eligibilă.

Atenție! În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții
legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una dintre
condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 puncte procentuale suplimentare.

d) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Intensitatea sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale dacă:
- amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei

agricole se află în una din localităţile în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-
SPEC, în Anexa  la Ghidul solicitantului.

Atenţie! La cofinanţarea publică acordată în procent de 50% sau 70% sau 90%  trebuie să se adauge
contribuţia privată a solicitantului.

Atenţie! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 1306/2013, cu
modificările ulterioare nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru
a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, obţinând astfel depăşirea intensităţii
sprijinului financiar.

Fiecare proiect prin care se solicită finanțare prin FEADR, este verificat în ceea ce privește
eventuala creare de condiții artificale în fiecare din etapele procedurale pe care le va parcurge acesta. Dacă
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pe parcursul oricărei dintre aceste etape procedurale, se identifică crearea de condiții artificiale, se vor
aplica măsurile și corecțiile financiare corespunzătoare (respingere CF/ debit total/ debit parțial după caz).

În situația în care există legături comerciale între vânzătorul/ arendatorul imobilului destinat
realizării proiectului, și solicitant, sau în situația în care peste 50% din terenurile aferente exploatatiei pe
care se va implementa proiectul de finanțare sunt preluate de la o singură persoană fizică sau juridică, se va
acorda o atenție sporită elementelor care conduc la suspiciunea de creare a condițiilor artificale.

În acest sens, vă recomandăm să studiaţi anexa la Ghidul solicitantului „Instrucţiuni privind
evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020” pentru evitarea oricăror situaţii
conflictuale cu organismele de control.
Sprijin nerambursabil pe  măsură: 371.149 euro
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro

6. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie sa-l folosească solicitanții (versiune editabilă),
precum și Procedura de selecție este afișată pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro și la sediul GAL.

7. Documente justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului:

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului
sunt:

1. STUDIUL DE FEZABILITATE
Atenție! Art 15 aferent HG 907/2016-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 achizi ție 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!
- 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 ;

- 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;
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- 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), care vor fi corelate cu ofertele conforme;
- 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;
- in 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.

1.1 EXPERTIZA TEHNICĂ DE SPECIALITATE ASUPRA CONSTRUCŢIEI  EXISTENTE
1.2 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.

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
finanţare se vor depune ultimile trei situaţii financiare sau
2.1 Declaraţia de inactivitate înregistrata la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au
desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului sau
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:
2.2 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)
Sau
2.3 Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, secetă excesivă etc)
se vor prezenta:
• Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și
40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost
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calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0),
înregistrate la Administraţia Financiară
2.4 În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va
prezenta:
• Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200
însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ şi/ sau Declarația
privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221)

a. 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)

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

PLANTAȚIILOR NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR PLANTAȚII:
 COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE
PROPRIETATE asupra terenului 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)
 Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta

documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi
a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va
cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii,numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi
perioada pe care terenul a fost adus in folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani.
Pentru celelalte tipuri de culturi se va prezenta Certificatul de înregistrare în Registrul Unic de Identificare
(APIA).
(II) Documente solicitate pentru  IMOBILUL (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi
realizate investițiile:
1) 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 preve derile Legii nr.50/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect;
2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI,
CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTARIAT, care să certifice
dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de
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finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu
prevederile Legii 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.
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.
3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST
FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru cererile de finanţare 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.
(III) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:
1) EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile
înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de
mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr.
40/2010);
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsări şi albine - ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL
VETERINAR DE CIRCUMSCRIPȚIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din
care rezultă numărul păsărilor şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în Registrul
Exploataţiei. Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, se vor
prezenta documentele prevăzute la punctul 1) pentru toţi membrii acestor solicitanţi.
2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine.

4.CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau
modernizări).
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5. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT (conform protocolului de colaborare intre
AFIR - ANPM - GNM) (Document necesar la contractare)

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale,
valabile la data incheierii contractului, 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.
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. (Document necesar la contractare)

6.2 CAZIER JUDICIAR AL RESPONSABILULUI LEGAL, valabil la data incheierii contractului.
(Document necesar la contractare)

7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre
AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. (Document necesar la contractare)

7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEŢEANĂ, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS
publicat pe pagina de internet www.afir.info. (Document necesar la contractare)

8.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE privată a
investiţiei emise de o instituţie financiară (extras de cont şi/sau contract de credit acordat in vederea
implementarii proiectului). (Document necesar la contractare)

8.2 ADRESĂ EMISĂ DE BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul IBAN al contului în care se
derulează operaţiunile cu AFIR); (Document necesar la contractare)

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară
emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se modernizează și se
autorizează/avizează conform legislației în vigoare.

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în
funcţiune. (Document necesar la contractare)

10.
a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului
propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;
b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) și Cooperativa
agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările ulterioare și
composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menționate în Legea
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nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu
modificările și completările ulterioare), din care să reiasă că acestea se încadreaza în categoria: societate
cooperativa agricolă , cooperativă agricolă sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015,
cu completările și modificările ulterioare;

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie
agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă
de absolvire a studiilor respective pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni, DAR NU MAI TÂRZIU
DE ULTIMA PLATĂ, DACA ESTE CAZUL;

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, daca este cazul.

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A 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 obţinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie
autorizat de Autoritatea Naţionala pentru Calificări sau Certificat de absolvire a cursului de calificare emis
de ANCA, care conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar,
economie agrară, mecanică agricolă, daca este cazul.

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală.

Atenţie! Documentele sus-mentionate 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 acest caz se vor prezenta şi documentele care să certifice poziția persoanei în întreprindere,
respectiv:

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste
înregistrarea contractului individual de muncă, DACA ESTE CAZUL;

Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele/ Adeverințele vor fi emise de către o Instituție autorizată/
acreditată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă
formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificare.
Adeverinta de absolvire a studiilor in domeniu se accepta pana la eliberarea documentului doveditor,
dar nu mai tarziu de ultima plata.
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 PUN ERE ÎN
FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.
12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)
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12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)
12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă
este cazul)
13.DOCUMENTE SOLICITATE 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),
dacă este cazul.

14. Autorizatia de plantare, dacă este cazul.

15. Autorizatia de defrisare, dacă este cazul.

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

17.1.Documente solicitate pentru grupurile de producatori:
a) Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului conform legislaţiei în vigoare;
b) STATUT, inclusiv pentru Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra
terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se
încadrează în categoria: societate cooperativa agricola, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu
art. 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare.

17.2 Document emis de către grupul de producători / cooperativa / societatea cooperativă , din care să
reiasă că solicitantul si, dacă este cazul, tertele persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au
calitatea de membru al grupului de producători/ cooperativei/ societății cooperative,  însoţit de documentul
de înfiinţare al organizației (act constitutiv și statut)

17.3 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători sau direct cu
Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/ comercializării producției
proprii, dacă este cazul.

18. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre Antigrindină în Sistemul National
de Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, emis de Autoritatea pentru Administrarea
Sistemului National de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor, daca este cazul.

19.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ
ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN
ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE, daca este cazul *
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19.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de
inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de
inspecție și certificare în agricultura ecologică, daca este cazul*
*În cazul agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensități suplimentare cu 20 puncte procentuale
pentru valoarea eligibilă a proiectului este posibilă doar dacă întreaga exploatație a beneficiarului este
ecologică (în conversie sau certificată)
20. Declaraţia de  angajament a solicitantului privind raportarea către GAL (Anexa 10)
21. Declaratia solicitantului de angajament privind sustenabilitatea proiectului (Anexa 12)
22. Declaratie privind cofinantarea investitiei (Anexa 13)
23. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal  AFIR (Anexa 17)
24. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal  GAL (Anexa 18)
25. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz) pe care solicitantul le poate aduce
în scopul susţinerii proiectului
- Certificatul de înregistrare în Registrul Unic de Identificare (APIA)

 Clarificări referitoare la încadrarea Cererii de finanțare

Încadrarea Cererii de finanțare în sectoarele vegetal sau zootehnic se va face în funcție de obiectivul
principal al proiectului. Pentru fermele mixte, această încadrare se realizează în funcție de componența
majoritar valorică a investiției din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare.

Exploatațiile agricole cu profil zootehnic și mixte care vizează investiții necesare obținerii nutrețurilor/
furajelor utilizate în hrănirea propriilor animale de fermă se încadrează în anvelopa financiară destinată
sectorul animal (zootehnic). Se va avea în vedere ca din documentele justificative anexate Cererii de
finanțare să reiasă că obiectivul principal al proiectului, indiferent de tipul investiției vizate, îl reprezintă
creșterea animalelor. În cazul fermelor mixte care vizează investiții necesare obținerii nutrețurilor/
furajelor utilizate în hrănirea propriilor animale de fermă, se va avea în vedere ca suprafața agricolă vizată
de proiect (peste 50% din suprafață) să fie destinată asigurării hranei animalelor din cadrul exploatației
agricole.

În cazul în care solicitantul este „Fermă de familie” şi investiţia propusă este amplasată în zona
montană, proiectul va fi încadrat în sectorul „Fermă de familie”.
Atenție! Prin LEADER nu pot fi finanțate următoarele tipuri de operațiuni:
- Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) 1305/2013);
- Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) 1305/2013);
- Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art. 31/

Reg. (UE) 1305/2013);

16. Lista anexelor la ghidul solicitantului

1. Anexa 1 Cererea de finantare
2.1 Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B
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2.2 Anexa 2.1 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C
2.3 Anexa 2.2 Studiu de fezabilitate conform HG907
3.1 Anexa 3.1-Lista-UAT-din-zone-cu-constrageri-semnificative
3.2 Anexa 3.2-Lista-UAT-din-zone-cu-constrageri-specifice
3.3 Anexa 3.3-Lista-UAT-din-zonele-montane
4. Anexa 4 ANEXA I la Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015
5.Anexa 5 – Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă
6. Anexa 6 Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ
7. Anexa 7 Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole
8. ANEXA 8 Codul_de_bune_practici_agricole_dec_2016
9. Anexa 9 Specificatii_Tehnice__Costuri_standard
10. Anexa 10 Declaratie angajament raportare GAL
11. Anexa 11 Fișa măsurii
12. Anexa 12 Declaratia solicitantului privind asigurarea sustenabilitatii proiectului
13. Anexa 13 Declaratie cofinantare
14. Anexa 14. Protocol de colaborare ANPM-GNM-AFIR
15. Anexa 15. Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020
16. Anexa 16. Coeficienti_Productie_Standard_2013_aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018_
17. Anexa 17-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal -AFIR (1)
18. Anexa 18-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal -GAL (2)

8. Cerințe de eligibilitate
Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un beneficiar care solicită sprijin pe aceasta
măsura sunt:

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa
măsurii din SDL

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.

Nu se aplică pentru proiectele cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19, alin. (1), lit. (b)

EG4 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehn ico-
economice

EG5 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției

EG6 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar -veterinar și de
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siguranță alimentară;

Secțiuni specifice

(doar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. a)

EG7 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim
4.000 SO* (valoarea producţiei standard);

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)

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)

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%,

EG 11 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

EG 12  Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depăşeşte de 4 ori valoarea sprijinului solicitat

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE
CĂTRE GAL

EG13 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL;
EG14 Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru pentru

exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă;
EG 15 Proiectul prevede crearea de minim un loc de muncă
EG 16 Investiția vizează dezvoltarea cel puțin a unui segment de piață local (lapte/carne/fru cte de

pădure/plante medicinale etc);
EG 17 Energia regenerabilă rezultată va fi folosită în activitatea solicitantului

EG 1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
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Cererea de finanțare Se vor verifica actele juridice de înființare și
funcționare, specifice fiecărei categorii de
solicitanți, Cererea de finanțare.

EG 2 Investiţia se încadrează în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiul de fezabilitate
Expertiză tehnică de specialitate asupra construcţiei
existente.
Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

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

Alte documente, dupa caz.

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

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

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

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

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

EG 3 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate
avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din
PNDR 2014-2020?

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

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

Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către
solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din
Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta
documentul emis de ANPM, până la contractare, în termenul
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precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. În
etapa de contractare verificarea îndeplinirii condiției de
eligibilitate se va realiza în baza corelării informaţiilor din SF/
DALI, cu cele din Certificatul de Urbanism și cu cele din
documentul emis de ANPM.

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

EG 4 Viabilitatea economică a investiției este demonstrată în baza documentației tehnico-economice?

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiu de fezabilitate.

Anexa B sau C

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

Sau

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

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

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

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

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

Nu se analizează situaţiile financiare aferente anului
înfiinţării solicitantului.

Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de
calamități naturale se verifică documentele
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Pentru solicitantii a căror activitate a fost
afectată de calamități naturale (inundații,
seceta excesivă etc) se vor prezenta:

-Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10,
cont de profit și pierderi – formularul 20,
formularele 30 și 40) din unul din  ultimii trei
ani precedenți anului depunerii proiectului, în
care producția nu a fost calamitată, iar
rezultatul operațional (rezultatul de
exploatare din bilanț) să  fie pozitiv (inclusiv
0), înregistrate la Administratia Financiara .

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

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

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

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

- cauzele calamităţii;

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

- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole

justificative.

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

Indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii
economice trebuie să se încadreze în limitele
menţionate, începând cu al doilea an de la data
finalizării investiţiei. Pentru proiectele care
presupun înființare și/sau reconversie, valoarea
indicatorilor economici  se va încadra în limitele
menționate în cadrul secţiunii economice,  începând
cu anul intrarii pe rod.

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

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

Matricea de evaluare a viabilităţii economice a
proiectului pentru Anexa B (persoane juridice)
Verificarea indicatorilor economico-financiari
constă în verificarea încadrării acestora în limitele
menţionate în coloana 3 a matricei de mai jos,
începând cu al doilea an de la data finalizării
investiţiei.

Limitele impuse se referă la urmatorii
indicatori:

- Rata rezultatului din exploatare,

- Durata de recuperare a investiţiei,

- Rata rentabilitătii capitalului investit,

- Rata acoperirii prin fluxul de numerar,

- Rata îndatorării,

- Valoarea actualizată netă (VAN),

- Disponibil de numerar curent.

Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite
limite maxime sau minime de variaţie au menţiunea
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cultivate, animale pierite. “N/A”. Respectarea încadrării indicatorilor în
limitele admisibile prin program se face în mod
automat în coloana 11 a matricei de verificare prin
apariţia mesajului “Respectă criteriul” pentru
fiecare din indicatorii mentionaţi mai sus. Proiectul
respectă obiectivul de viabilitate economică dacă,
pentru perioada de proiecţie cuprinsă între anii 2-5
(anul doi de la finalizarea investiţiei şi darea
acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice -
toţi indicatorii pentru care s-au stabilit limite în
coloana 3 se încadrează în limitele admisibile,
respectiv dacă pentru toţi aceşti indicatori în
coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”.
Excepţie fac proiectele a caror investiţie vizează
înfiinţarea/reconversia de plantaţii pomicole, unde
nivelul indicatorilor se consideră că este
îndeplinit/respectat începand cu anul în care se
obţine producţie/venituri conform tehnologiilor de
producţie (Tabel Durată intrare pe rod) şi a
specificului proiectului.Dacă indicatorii se
încadrează în limitele menţionate şi rezultatul din
exploatare din bilanţ este pozitiv (inclusiv 0),
expertul bifează caseta DA corespunzatoare acestui
criteriu de eligibilitate.

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

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

- Durata de recuperare a investiţiei

- Rata acoperirii prin fluxul de numerar

- Valoarea actualizată neta (VAN)
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Excedent/Deficit

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

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

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

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul
constată că Indicatorii economico-financiari se încadrează în limitele menţionate în cadrul sectiunii
economice se bifează coloana DA. În caz contrar se va bifa “NU”, iar cererea de finanţare va fi declarată
neeligibilă.
EG 5 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
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Declaratia pe propria raspundere a
solicitantului ca în urma primirii Notificării
beneficiarului privind selectarea Cererii de
Finanțare va prezenta dovada  cofinanţării,
din Sectiunea F a Cererii de Finanțare :

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

EG 6 Investiția  respectă legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar -veterinar și de
siguranță alimentară?

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

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

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

Dacă în urma verificărilor se constată că proiectul nu face obiectul avizării sanitare si sanitar-veterinare,
expertul bifează căsuţa NU ESTE CAZUL. În caz contrar se bifează căsuţa DA. Verificarea îndeplinirii
acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA,  se reia la etapa semnării contractului, când se
completează aceste verificări cu analiza Document emis de DSVSA pentru proiect, conform Protocolului
de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. şi a Document emis
de DSP Judetean, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi DSP publicat pe pagina de internet
www.afir.info
EG 7 Investiția se realizează în cadrul unei ferme situată pe teritoriul GAL, cu o dimensiune economică d e
minim 4.000 SO (valoarea producției standard), în conformitate cu analiza SWOT a SDL?

Documente verificate: studiu fezabilitate,
documente pentru terenul agricol/ animale,
sheet cu SO din CF, Certificat de inregistrare in

Expertul verifică corelarea informaţiilor din SF/
DALI cu cele din documentul aferente
terenurilor agricole pentru proiectele referitoare
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Registrul Unic de Identificare ( APIA)

Documente solicitate pentru terenul agricol
aferent plantațiilor de viță de vie pentru
struguri de masă existente/ nou înființate și a
altor plantații:
Copie după documentul autentificat la notar
care atestă dreptul de proprietate asupra
terenului şi/ sau tabel centralizator emis de
Primărie semnat de persoanele autorizate
conform legii, conţinând sumarul contractelor
de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe
categorii de folosinţă, perioada de arendare care
trebuie să fie de cel puţin 10 ani începând cu
anul depunerii cererii de finanţare şi/ sau
contractul de concesiune  care să certifice
dreptul de folosinţă al terenului  cel puţin 10
ani începând cu anul depunerii cererii de
finanţare.

Pentru celelalte tipuri de culturi se va prezenta
Certificatul de înregistrare în Registrul Unic de
Identificare (APIA).

Pentru cooperative agricole, societăţi
cooperative agricole, grupuri de producatori, se
vor prezenta documentele care atestă dreptul de
proprietate pentru toţi membrii fermieri
deserviți de investiția respectivă ai acestor
solicitanţi.

În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul
centralizator emis  de catre Societatea agricolă
care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa
societăţii, numele membrilor fermieri care le
deţin în proprietate şi perioada pe care terenul

la plantaţiile de viţă de vie pentru struguri de
masă sau alte plantaţii şi/ sau Certificat de
inregistrare in Registrul Unic de Identificare (
APIA) pentru celelalte culturi şi/ sau pentru
investiţii de modernizare a exploataţiilor
zootehnice, referitoare la tipul şi dimensiunea
exploataţiei agricole (suprafaţă/număr de
animale) vizate de proiect şi cele specificate în
sheet-ul Stabilirea categoriei de fermă.

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole
se calculează  conform, punctului din cadrul
Cererii de Finanţare – Stabilirea categoriei de
fermă–– după cum urmează:

(1) În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în
cadrul proiectului modernizarea acesteia,
respectiv, investiţii în unitatea/ unităţile de
producţie existente care împreună alcătuiesc
exploataţia,  extinderea/ diversificare activităţii
agricole desfăşurate anterior depunerii
proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură
(adică extinderea profilului agricol), extinderea/
diversificarea exploataţiei agricole prin
înfiinţarea unei noi unităţi de producţie,
dimensiunea se va calcula pe baza înregistrărilor
din  perioada (campania) de depunere a cererii
unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de
identificare de la APIA din perioada de depunere
stabilita conform legislatiei nationale din anul
depunerii Cererii de Finanțare sau din anul
anterior (în cazul în care solicitantul nu a reușit
să depună la APIA cererea unică de plată pentru
campania anului în curs) şi/sau a  ultimei
înregistrări/ actualizări  în Registrul Exploataţiei
de la ANSVSA/ DSVSA efectuată înainte cu cel
mult 30 de zile faţă de data  depunerii cererii de
finanţare, ţinând cont după caz, de Nota
explicativă a RICA  din subsolul tabelului SO
din CF. În cazul în care expertul nu regăseste în
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a fost adus in folosinta societătii, care trebuie sa
fie de minim 10 ani.

Document pentru efectivul de animale
deţinut în proprietate:

- Extras din Registrul Exploatatiei emis de
ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile
înainte de data depunerii CF, din care să rezulte
efectivul de animale deţinut, însoţit de formular
de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din
Normele sanitare veterinare ale Ordinului
ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare
se depune daca există diferențe dintre
mențiunile din SF, cererea de finanțare și
extrasul din Registrul Exploatatiilor de la
ANSVSA.

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

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

Cererea de finanţare – Sheet: Stabilirea
categoriei de fermă

Certificat de inregistrare in Registrul Unic de
Identificare ( APIA) suprafaţa de teren
menţionată de solicitant în tabelul cu SO sau
există diferenţe între suprafaţa de teren declarată
în proiect şi cea din Certificatul de inregistrare in
Registrul Unic de Identificare ( APIA), expertul
va solicita APIA să certifice că solicitantul s-a
înscris în sistem/ evidențele APIA cu suprafaţa
declarată în cererea de finanţare.

(2) În cazul proiectelor care prevăd desfăşurarea
pentru prima dată a unei activităţi agricole
(solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la
APIA/ANSVSA de mai puţin de 12 luni sau nu a
depus nici o cerere de plata la APIA pâna la data
depunerii cererii de finantare) dimensiunea
economică va fi calculată în baza suprafeței
identificate în APIA și a previziunilor, din punct
de vedere a culturii/număr de animale , din
documentația tehnico-economică a proiectului, la
sfarsitul primului an de monitorizare, ca urmare a
realizarii investițiilor propuse prin proiect
(indiferent dacă solicitantul figurează cu terenuri
cultivate sau necultivate/ animale în posesie, la
momentul depunerii CF).

În cazul în care expertul nu regăseste în
Certificatul de inregistrare in Registrul Unic de
Identificare ( APIA) suprafaţa de teren
menţionată de solicitant în tabelul cu SO sau
există diferenţe între suprafaţa de teren declarată
în proiect şi cea din Certificatul de inregistrare in
Registrul Unic de Identificare ( APIA), expertul
va solicita APIA un document  prin care să
certifice că solicitantul       s-a înscris în sistem
cu  suprafaţa declarată în cererea de finanţare.

În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-
urile, IF-urile şi II-urile care au preluat
exploataţia agricolă gestionată anterior de
persoana fizică (actualul titular de PFA, II sau
IF).
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În cazul proiectelor care vizează plantaţiile de
viţă de vie pentru struguri de masă sau alte
plantaţii:
- pentru care s-a prezentat contract de
concesiune a terenului agricol, se verifică, în
plus, dacă contractul este însoţit de adresa emisă
de concendent prin care se precizează situaţia
privind respectarea clauzelor contractuale și dacă
solicitantul este în graficul de realizare a
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze,
precum şi suprafaţa concesionată la zi (dacă
pentru suprafaţa concesionată există solicitări
privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da,
care este suprafaţa supusă acestui proces) şi dacă
contractul de concesiune certifică dreptul de
folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu
anul depunerii cererii de finanţare. Dacă a fost
prezentat Tabel centralizator emis de Primărie se
verifică dacă acesta este semnat de persoanele
autorizate conform legii şi dacă perioada de
arendare este de cel puţin 10 ani începând cu
anul depunerii cererii de finanţare.

- În cazul proiectelor depuse de formele
asociative se vor însuma dimensiunile economice
ale exploataţiilor membrilor fermieri verificate în
IACS. Conform prevederilor fișei măsurii, anexă
la ghid, prin intermediul formelor asociative
(cooperative agricole si grupuri de producători),
sprijinul poate fi accesat de toate exploatațiile
agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune
economică sub 4.000 € SO, cu condiția ca
dimensiunile economice însumate ale
exploatațiilor membrilor formei asociative în
cauză, să fie peste 4.000 SO.

- În cazul Societăţilor agricole se verifică în
Certificatul de inregistrare in Registrul Unic de
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Identificare (APIA) dacă suprafaţa exploataţiei
corespunde cu suprafaţa precizată în tabelul
centralizator emis de către solicitant, dacă
perioada de folosinţă a terenului este de minim
10 ani şi dacă calculul dimensiunii economice a
făcut în conformitate cu precizările de mai sus. În
cazul în care expertul nu poate vizualiza în IACS
exploataţia vizată de investiţie, acesta va solicita
APIA prezentarea înregistrărilor din ultima
perioadă (campanie) de depunere (înregistrare) a
cererii unice de plată pe suprafaţă ale
solicitantului.

În cazul in care în urma verificarilor efectuate de
catre evaluator rezulta o diferenta de suprafata ca
urmare a incheierii controalelor administrative
ale APIA, se va solicita prin intermediul
formularului E3.4L refacerea prognozei
economico-financiară si tabelul cu
dimensionarea exploatatiei.

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

În cazul investiţiilor care vizează modernizarea
unor exploataţii zootehnice, expertul va verifica
dacă Extrasul din Registrul Exploatatiei
menţionează efectivul de animale deţinut de
solicitant cu cel mult 30 zile înainte de data
depunerii CF.

Se verifică în formularul de mișcare ANSVSA/
DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010)
datele de identificare ale proprietarului și crotalia
animalului detinut. Se verifică dacă există
diferențe dintre mențiunile din SF, cele din
cererea de finanțare- Tabel cu Coeficienți
produție standard și extrasul din Registrul
Exploatatiilor de la ANSVSA cu Formularul de
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mișcare.

În cazul modernizării fermelor de cabaline de
rasă şi origine se verifică dacă solicitantul a
prezentat Pașaportul emis de ANZ pentru
ecvideele (cabalinele) cu rasă și origine, pentru
toate cabalinele menţionate în tabelul cu SO şi în
SF/ MJ.

În cazul solicitanţilor care deţin exploataţii
zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o
asociaţie/ cooperativă care are concesionate/
închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti
și pășuni, în conformitate cu Ordinul MADR nr.
619/06.04.2015, se verifică în cadrul Studiului de
Fezabilitate codurile ANSVSA (al solicitantului
şi asociaţiei/cooperativei) în vederea verificării
transferului animalelor pentru calculul adecvat al
dimensiunii economice a exploatației.

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

EG 8 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii
fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim
24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013), cu completările și
modificările ulterioare?

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiu de fezabilitate Expertul verifică
1. dacă solicitantul se încadrează în una din

următoarele categorii
 Persoană fizică autorizată (PFA) înfiintata

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

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

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

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

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

punctul 1 s-a stabilit pentru prima dată într-o
exploatație agricolă ca șef al respectivei
exploatații

- se verifică în  ONRC dacă persoana fizică tânăr
fermier a mai condus  o forma de organizare
juridica  cu activitate agricola ( fapt dovedit prin
deținerea pachetului i majoritar al părţilor  sociale
în cadrul altei entități juridice și a poziției de unic
administrator  al exploatației) si

Se verifică data la care acesta a devenit şeful
exploataţiei agricole vizată de proiect şi înregistrată
la APIA şi dacă au trecut mai mult de 24 luni de la
data instalării.

Data instalării pentru prima dată ca şef de
exploataţie este data la care tânărul fermier
figurează în ONRC că a preluat controlul efectiv
asupra exploatației înregistrată la APIA, pe numele
solicitantului, ca asociat unic/majoritar și unic
administrator al  solicitantului (oricare ar fi statutul
juridic).

Calitățile de asociat unic/majoritar și administrator
privind instalarea ca tânăr fermier, trebuie să fie
îndeplinite cumulativ.

În cazul în care solicitantul nu s-a instalat pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca tânăr fermier sau
au trecut mai mult de 24 luni de la data instalării și în SF nu se menţionează îndeplinirea nici unui standard
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UE, expertul bifează, Nu este cazul. Dacă solicitantul s-a instalat pentru prima data într-o exploataţie
agricolă ca tânăr fermier şi în SF se menţionează îndeplinirea unui standard UE iar data finalizării
investiţiei este mai mică de 24 luni faţă de data instalării, atunci expertul bifează DA.
Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA,  se reia la etapa semnării
contractului.

EG 9 Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza
în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă
(conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)  ?

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Doc.1Studiu de fezabilitate. Se verifică dacă în SF este precizată îndeplinirea a
noi prevederi legislative impuse fermierilor.  si
daca solicitantul si-a prevazut in graficul de
esalonare a investitiei realizarea actiunilor
termenul de 12 luni.

În cazul în care în SF nu se menţionează îndeplinirea expresă a nici unei  cerinţe legislative, expertul
bifează Nu este cazul.  Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana
“puncte de verificat”, expertul constată că criteriul este îndeplinit, bifează căsuţa Da.
Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA,  se reia la etapa semnării
contractului.

EG 10 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea
biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui
procent minim de energie termică de 10%?

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiu de fezabilitate Se verifica dacă instalaţia vizată prin proiect este
una de cogenerare care produce în principal energie
electrică din biomasă, iar procentul minim de
energie termică produsă de această instalaţie (min.
10%) este  utilizat la nivelul fermei.
Se verifică totodată dacă energia electrică produsă
de instalaţie se va utiliza exclusiv la nivelul
fermei.
Atenţie! Biomasa poate  fi rezultată din
activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din
ferma proprie cât și din afara fermei, iar
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energia rezultată trebuie să fie utilizată pentru
consum propriu.
În cazul în care prin proiect se prevede achiziţia de
instalații pentru producerea de energie electrică
și/sau termică, prin utilizarea biomasei, în această
categorie vor fi încadrate și instalațiile de obținere
a biogazului, cu condiția ca acesta să fie destinat
exclusiv consumului în ferma proprie.

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

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

EG 11 În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei
I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat?

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiu de Fezabilitate

Anexa I la Tratat

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

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

EG 12 Solicitantul a demonstrat că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește
de 4 ori valoarea sprijinului solicitat?

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

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

EG 13 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Cererea de finanțare/ Studiu de Fezabilitate Expertul verifică actele de înființare ale
solcitantului

EG 14 Investiția realizată demonstrează utilitate și crează plus valoare nu numai pentru exploatația
solicitantului ci și pentru UAT-ul de reședință

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

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

EG 15 Crearea a minim un loc de muncă prin proiect

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Declaratia F

Studiu de Fezabilitate

Expertul verifică dacă solicitantul, prin
reprezentantul legal, a semnat Declaraţia F şi s-
a angajat să creeze minim un loc de muncă prin
proiect

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

EG 16 Investiția vizează dezvoltarea cel puțin a unui segment de piață local (lapte/ carne/ fructe de pădure/
plante medicinale etc)

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Cererea de finanțare Expertul verifică dacă investiția vizează cel puțin
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un segment de piață din cele menționate în condiția
minimă.

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

EG 17 Energia  renegerabilă rezultată va fi folosită în activitatea solicitantului

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Cererea de finanțare/ Studiu de fezabilitate Expertul verifică dacă investiția vizează acest
aspect.

Dacă în proiect se menționează acest aspect şi în urma verificării efectuat e în conformitate cu precizările
din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că acest criteriu este îndeplinit, bifează căsuţa Da. În
caz contrar bifează căsuţa Nu şi cheltuiala este declarată neeligibilă.

9. Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL
Proiectele vor fi depuse la sediul administrativ al GAL Bazinul Dornelor, Loc. Panaci, nr. 297,

județul Suceava, intre orele 09.00 – 13.00 de luni pana vineri.
Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil în mod gratuit la

sediul Grupului de Acțiune Locală (GAL) sau pe site -ul GAL www.galbazinuldornelor.ro.
Verificarea conformității

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare, dacă este corect completată,
prezentată pe suport de hârtie, şi în format electronic şi dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt
prezente în 2 (două) exemplare: 1 original si 1 copie.
Se emite fișa de conformitate a cererii în aceeași zi sau maxim 2 zile lucrătoare dacă sunt mai multe
sesiuni deschise, solicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de luare la cunoștință pe Fișa de
conformitate
După verificare conformității cererii de finanțare pot exista două variante :

- cererea de Finanţare este declarată conformă, caz în care se va trece la următoarea etapă de
verificare;

cererea de Finanţare este declarată neconformă
Verificarea criteriilor de eligibilitate
Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:
 verificarea eligibilităţii solicitantului;
 verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;
 verificarea bugetului indicativ al proiectului și a tuturor documentelor anexate
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Verificarea eligibilității solicitantului
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de
finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid
Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în verificarea criteriilor generale de eligibilitate,
studiu de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor
provenite de la solicitant.
În vederea evitării dublei finanțări, se verifică secțiunea C din Cererea de Finanțare, referitoare la
finanțări nerambursabile.
În cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună „Raport asupra utilizării
altor programe de finanțare nerambursabilă”.
Verificarea bugetului indicativ al proiectului
Verificarea bugetului indicativ al proiectului trebuie să aibă în vedere și verificarea caracterului
rezonabil al prețurilor utilizate (devize pe obiect). Această verificare trebuie să cuprindă următoarele
aspecte:

 pentru bunurile identice în baza de date AFIR se verifică dacă prețurile se încadrează în
maximul prevăzut în aceasta;

 pentru bunurile care nu sunt în baza de date se verifică rezonabilitatea prețurilor
 bunurilor din buget (devizele pe obiect) cu prețuri din alte surse disponibile pe Internet pentru

bunuri de același tip, solicitare de informații de echipamente similare, proiectele cu același tip
de investiții (dacă se folosește această sursă expertul asigură că prețurile folosite ca referință
sunt reale, la nivelul pieței);

Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare în urma verificărilor privind eligibilitatea
solicitantului si a proiectului, pot exista doua situaţii:
a) proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect;
b) proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de
selecție.
Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanţare eligibile - pentru
care s-a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza formularului - Fişa de verificare criterii
de selectie
Verificarea eligibilității se realizează pe baza Fișei de Verificare a Criteriilor de Eligibilitate, elaborată
de GAL Bazinul Dornelor .
Fișa de verificare a eligibilității si a criteriilor de selectie se emite în maxim 10 de zile lucrătoare de
la data semnării conformității , în contextul în care nu se solicită informații suplimentare.
În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută
conform anexei „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare”,
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Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.
Asociația Grupul de Acțiune Local Bazinul Dornelor îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau
informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este
necesar. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a Fișei de informații
suplimentare privind eligibilitatea va fi de maximum 3 ( trei zile) de la data întocmirea fișei de
eligibilitate.
Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi transmis în maximum 5 zile de la
primirea Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea.
În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:
proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție.
proiectul este neeligibil.Cererile de Finanţare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și
redepuse de către solicitant în cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GAL Bazinul Dornelor
pentru aceeași măsură.
Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate, rezumând verificarea
efectuată de expert. Bifele din Fişa de verificare se fac pe baza verificării documentare.

Proiectele prin care se solicită finanțare prin intermediul GAL Bazinul Dornelor sunt supuse unui
sistem de selectie.

Pentru această măsură pragul minim este de 5 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect
nu poate beneficia de finanțare nerambursabilă.

Nr.
crt Criteriul de selecție Punctaj

SE1
Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii
dar şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din comuna sau din comunele limitrofe.

15 p

SE2
Investiția vizează dezvoltarea sectorului vegetal/animal

a) Vegetal.............................. 10 p
b) Animal...............................15 p

Max.15 p

SE3

Crearea  de noi locuri de muncă :
Un loc de munca ....................................10 p
2 locuri de munca...................................30 p

Max. 30
p

SE4
Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru atenuarea schimbărilor climatice,

adaptarea la acestea si protecția mediului 15 p
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SE5

Solicitantul combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar
integrat după cum urmează:
a) producție agricolă primară – procesare –comercializare………......................25 p
b) producție agricolă primară - procesare……………………………….................20 p

Max. 25p

METODOLOGIA PENTRU EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE
M 5/ 2 A- Solutii inovative pentru  agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor

1. Fișa de evaluare a criteriilor de selecție se întocmește doar pentru proiectele verificate și declarate
eligibile.
2. Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse împreună cu Cererea de
Finanțare. Nu se vor lua în calcul eventualele informații suplimentare furnizate de solicitant pe parcursul
evaluării dosarului de finanțare.

SE 1 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii
dar şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din comuna sau din comunele limitrofe

Punctaj criteriu GHID Documente de verificat
15 puncte

»Studiu de fezabilitate
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 15 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar,
expertul va înscrie 0 puncte.

SE 2 Investiția vizează dezvoltarea sectorului vegetal/animal

Punctaj criteriu GHID Documente de verificat
a) Vegetal.............................. 10 p
b) Animal...............................15 p

Max.15 puncte

»Studiu de fezabilitate

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 10 sau 15 puncte în coloana Punctaj. În caz
contrar, expertul va înscrie 0 puncte.

SE 3 Crearea  de noi locuri de muncă

Punctaj criteriu GHID Documente de verificat
Crearea  de noi locuri de muncă :

Un loc de munca ....................................10 p
2 locuri de munca...................................30 p

»Studiu de fezabilitate

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 10, 30 puncte în coloana Punctaj. În caz
contrar, expertul va înscrie 0 puncte.
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SE 4 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru atenuarea schimbărilor climatice,
adaptarea la acestea si protecția mediului

Punctaj criteriu GHID Documente de verificat
15 puncte »Studiu de fezabilitate

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 15 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar,
expertul va înscrie 0 puncte.

SE 5 Principiul lanturilor alimentare

Punctaj criteriu GHID Documente de
verificat

a) producție agricolă primară – procesare –comercializare…......25 p
b) producție agricolă primară procesare……………     ................20 p »Studiu de

fezabilitate
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 20 ,25 puncte în coloana Punctaj. În caz
contrar, expertul va înscrie 0 puncte.

Pentru această măsură, punctajul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu
poate intra la finanțare. Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie
si înscrie punctajul total acordat.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție conform sistemului de
punctare.
1. Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării
disponibile pentru selecție, iar pentru proiectele cu același punctaj, departa jarea se va face crescător în
funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.
2. Departajarea proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea
acestora se va face în ordinea următoarelor priorități:
-Proiectele ce presupun crearea de locuri de muncă.
- Solicitantul combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar
integrat
– Investiția vizează dezvoltarea sectorului vegetal/animal

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:
GAL va întocmi, după încheierea eligibilității tuturor proiectelor depuse, un Raport final de

selectie în care vor fi menționate proiectele eligibile selectate, eligibile neselectate, neeligibile și cele
retrase, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru
fiecare criteriu de selecție. Lista proiectelor incluse în Raportul de evaluare se ordonează în funcţie de data
depunerii proiectului.
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Acest raport se publică pe site-ul GAL www.galbazinuldornelor.ro., se afișează la sediul GAL și se
transmit solicitanților, în aceeași zi sau cel târziu ziua următoare, Notificarea de
eligibilitate/neeligibilitate a proiectului. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea
de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care
au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate
va menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil.
Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului final de selectie se convoacă Comitetul de Selecție
al GAL. Toţi membrii Comitetului de Selecţie sunt obligaţi să semneze pe propria răspundere o
Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați. Dacă unul dintre proiectele
depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de selecție, sau unui solicitant înrudit sau
care are raporturi de interes cu acesta, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa
la întâlnirea comitetului respectiv.
Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare, verifică
punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de modul de departajare și
aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul Raportului final de selecție.
De asemenea, Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi
finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care
nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi
selectate în vederea depunerii la AFIR.
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este
necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din
care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând
mai puțin de 25%.
Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la
nivel regional aflat în subordinea MADR. La avizarea Raportului de selecție, reprezentantul CDRJ
Suceava va menționa faptul că au fost respectate principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum
și măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului de selecție. În cazul nerespectării acestor măsuri,
precum și în cazul nerespectării principiilor de selecție, reprezentantul CDRJ nu va aviza apelul de
selecție.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în raportul final de selectie. 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%.
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Site: www.galbazinuldornelor.ro Tel/Fax.:0230576546
E-mail: galbazinuldornelor@yahoo.com, galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro

Raportul final 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 și va prezenta ștampila GAL.

11.Informații detaliate privind accesarea și derularea Mă surii 5/2A sunt cuprinse în „Ghidul
Solicitantului” afișat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro sau distribuit gratuit la sediul GAL Bazinul
Dornelor din comuna Panaci judeţul Suceava. Informațiile sunt disponibile atât în varianta electronică
(CD/DVD) cât și pe suport tipărit.

12.Informații suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact: telefon /fax 0230576546, e-
mail: galbazinuldornelor@yahoo.com. sau la sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCAL
(GAL) BAZINUL DORNELOR, din Comuna Panaci, nr 297, judeţul Suceava.

Persoane de contact:
Președinte GAL: Vasile COZAN
Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU
Secretar: Irina APETRII


