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Asociatia  “GAL Podisul de Nord al Barladului” judetul Neamt si Iasi  
Decizia de autorizare Nr. 61664 / 14.02.2013; CUI 31253631 

Sediu: Sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt,  cod postal 617030;  
www.galpnb.ro; e-mail: galpnb@yahoo.ro 

 Tel . / fax :  +40 233 765502; Mobil:0766 314 220; 0768 101 930  
 

“GAL Podisul de Nord al Barladului (GALPNB)” 
Apel de selectie proiecte: 

 
MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri”, cu numărul de referință al sesiunii cererii de 

proiecte: M41.112- 2 / 2014 
   
1. Data lansarii apelului de selectie: 21.05.2014 
 
2. Data limita de depunere a proiectelor: 30.05.2014 
 
3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele se depun 
la sediul GALPNB din sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt cod postal 617030, la secretariatul 
GALPNB, de luni pana sambata inclusiv in intervalul orar 9,00 – 18,00 in perioada 21.05.2014 
– 30.05.2014. 
 
4. Fondurile disponibile pentru acest apel de selecție sunt: 
 
4.1. Fondurile pentru MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  sunt de 92.000 euro; 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din 
cadrul acestei măsuri este de 40.000 euro. Suma minima a unui proiect este 12.000 de euro  
(o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE). Intensitatea ajutorului public: 100%. 
 
5. Model de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze 
către GAL Podisul de Nord al Barladului toate plăţile aferente proiectului 
selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar: 

DECLARAŢIE pe propria raspundere a  

Beneficiarului de raportare catre „GAL Podisul de Nord al Barladului” 
Subsemnatul:..........................(Nume, prenume) in calitate de responsabil legal 
al.................................................(denumirea beneficiarului) posesor al BI/CI 
seria.....nr......................CNP.......................eliberat  de..........................cu domiciliul stabil 
în...........................in calitate de solicitant al Masurii 41……,  depunator al cerereii de finantare pentru 
proiectul „…………………………………………” in microroregiunea in care activeaza Grupul de Actiune 
Locala “GAL Podisul de Nord al Barladului”, declar pe proprie raspundere ca ma angajez sa raportez 
catre asociatia "GAL Podisul de Nord al Barladului” toate platile aferente proiectului depus, selectat, si 
finantat ce vor fi efectuate de APDRP, cunoscand ca raportarea se va realiza, dupa primirea de la 
CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la 
data efectuarii platii. 
Data...................  
Semnătura................................... 
Ştampila, după caz........................ 
 
6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată 
cu depunerea proiectului: 
 
6.1.  MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri” 
Documentele justificative care trebuie atasate Cererii de Finantare sunt (ATENTIE: Beneficiarii vor utiliza 
ultima versiune in vigoare pe www.apdrp.ro  a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 112; Pentru  proiectele care 
prevăd construcții – montaj va fi necesară depunerea, ca anexă la Cererea de Finanțare, atât a Studiului de 
Fezabilitate cât și a Proiectului Tehnic): 
1. Documente de proprietate/folosinta pentru exploatatia agricola: 
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a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 
• document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislatiei în vigoare (contract de 

vanzare-cumparare autentificat de notar, act de donatie autentificat de notar, 
• hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila cu punere în posesie, certificat de mostenitor unic autentificat 

de notar si alte acte care demonstreaza tertilor dreptul de proprietate conform legislatiei în vigoare); 
si/ sau 
• tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, continând sumarul 

contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani, la data depunerii Cererii de Finantare) cu 
suprafetele luate în arenda pe categorii de folosinta si perioada de arendare. 

si/ sau 
• contract de concesionare, cu o valabilitate de cel putin 5 ani la data depunerii Cererii de Finantare. Contractul 

de concesiune va fi însotit de adresa emisa de concedent care contine situatia privind respectarea clauzelor 
contractuale, daca este în graficul de realizare a investitiilor prevazute în contract si alte clauze. 

• documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislatiei în vigoare, sau 
contract de concesiune/ contract de arenda/ închiriere/ contract de comodat. Suprafata de teren eligibila 
pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 

b) Documente solicitate pentru cladiri: 
• actul de proprietate 
• alte documente care demonstreaza dreptul de folosin�a asupra cladirii. 
• În cazul în care proiectul vizeaza si modernizarea cladirilor aceastea se vor face în baza Legii 50/ 1991, 

modificata si completata. 
În cazul realizarii de investitii, documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. 
c) Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine: 
• extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscriptia veterinara (adeverinta eliberata de 

medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor 
de albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de formular de miscare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 

• solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de albine, roiuri la 
pachet, roiuri pe faguri si matci (facturi, ordine de plata, chitante, proces- verbal de predare primire); 

d) Copie din Registrul agricol emis de Primarii care sa confirme dreptul de proprietate si/ sau de folosinta 
(arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de productie, cu 
stampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul”. 
2. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA sau II în termen de 30 de zile 
lucratoare de la primirea Notificarii privind selectarea Cererii de Finan�are, cu specificarea codului CAEN pentru 
care se autorizeaza, urmând ca pâna la acea data sa prezinte urmatoarele documente: 
• document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR 

(denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului în care se deruleaza operatiunile cu APDRP); 
• certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer�ului care specifica faptul ca solicitantul este autorizat 

conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI, codul CAEN conform activita�ii pentru care solicita finantare, existenta 
punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, 
republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata; 

• certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei în vigoare; 
3. Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, document de la 
banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, 
codul IBAN al contului în care se deruleaza operatiunile cu APDRP). 
4.1 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor 
restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora îsi au 
sediul social si punctele de lucru si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul). 
sau 
4.2 Pentru solicitantii neautorizati, persoane fizice: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul local 
de la primariile pe raza carora îsi au domiciliul. 
5. Cazierul judiciar, fara înscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare, al solicitantului. 
6. Copia actului de identitate pentru solicitant si al sotiei/ sotului, pentru toti solicitantii care sunt casatoriti, dupa 
caz. 
7.1 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, Certificat 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul este asociat si administrator 
unic, solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploata�iei agricole, codul CAEN 
conform activitatii pentru care solicita finantare, si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata. 
7.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei în vigoare. 
8. Copie dupa diploma de studii: 
• absolvent de liceu/ scoala profesionala/ scoala de arte si meserii în domeniul agricol, veterinar si economic cu 

profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol, zootehnic si veterinar însotita de „Certificat de calificare 
profesionala (competente)”; 

• absolvent de liceu/scoala profesionala/ scoala de arte si meserii (altul decât cel cu profil agricol), care prezinta 
un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore, în 
domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol. 
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• adeverinta pentru absolventii liceului sau a scolii profesionale/ scoala de arte si meserii din promotia 2012 (cu 
obligativitatea prezentarii diplomei de studii pâna la semnarea contractului de finantare), care prezinta un 
certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore, în domeniul 
agricol, veterinar si economic cu profil agricol. 

Solicitantii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire (Certificatele de calificare/ absolvire vor 
fi emise de catre o institutie recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului) în domeniul 
agricol veterinar si economic cu profil agricol vor prezenta: 
• adeverinta ca urmeaza cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar si economic cu profil agricol, de 

minimum 150 ore, însotita de declaratia pe propria raspundere ca vor aduce certificatele pâna la semnarea 
Contractului de Finantare cu Agentia. 

9.1 Document (carte de munca sau adeverinta de la locul de munca) care atesta faptul ca solicitantul a 
desfasurat activitati în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel putin 12 luni, înaintea instalarii 
sale pe cont propriu. 
sau 
9.2 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca este membru al unei familii de fermier si ca a lucrat mai 
mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei de fermier) cu cel putin 12 luni 
înaintea instalarii sale pe cont propriu, însotita de declaratia conducatorului exploatatiei agricole unde a lucrat 
solicitantul, conform declaratiilor anexate pe site la adresa www.apdrp.ro. 
10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatattiei. 
11. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind exploatatia agricola ca nu a mai accesat 
Masurile 112 si 141 si/sau sotul/sotia si nu detine în proprietate/ folosinta alte terenuri, animale, pasari si 
familii de albine, în afara celor declarate în Planul de afaceri. 
12.1 Document care atesta ca solicitantul este înregistrat într-o forma asociativa, ca membru, înainte de 
lansarea sesiunii pentru care aplica, în domeniul proiectului emis de catre:  
- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si 
functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si 
completarile ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de producatori declaratie scrisa 
aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie); 
- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 
1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor 
de producatori în sectorul fructe si legume (document care atesta calitatea de membru al grupului de producatori, 
declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie); 
- societate cooperativa agricola, consituita conform legii nr.1/2005 (adeverinta eliberata de cooperativa agricola 
însotita de copia dupa înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul în a carui raza 
teritoriala îsi are sediul, cererea de înscriere aprobata de adunarea generala); 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (cerere de 
aderare avizata de consiliul de administra�ie si aprobata de adunarea generala, si declararea expresa a 
recunoasterii actului constitutiv, adeverinta privind calitatea de membru eliberata de cooperativa, actul constitutiv 
si statutul cooperativei, certificatul de înregistrare �i certificatul constatator ORC al cooperativei); 
- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare (adeziunea la statut si la hotarârile adunarilor generale adoptate pâna la acea data, precum si dovada 
platii contributiei de înscriere si a cotiza�iei pe anul în curs). 
- Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): 
- document care demonstreaza calitatea de membru al asocia�iei în care este membru solicitantul: adeverinta 
emisa de OIPA care demonstreaza calitatea de membru a solicitantului în asocia�ie si a asociatiei în OIPA, 
document avizat de consiliul director însotit de statutul organizatiei. 
Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie „Solicitantul este membru al unei 
forme asociative, recunoscute conform legisla�iei na�ionale în vigoare”. 
12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani. 
Lista pachetelor existente: 
1. Pajisti cu Înalta Valoare Naturala. 
2. Practici Agricole Traditionale. 
3. Pajisti Importante Pentru Pasari – pachet pilot. 
4. Culturi verzi. 
5. Agricultura ecologica 
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu (Branta ruficollis). 
Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie. 
 
7. Obiectivele şi scopul, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, 
intensitatea ajutorului, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie: 
 
7.1.  MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  
 
7.1.1. Obiectivul acestei măsuri este:  
Îmbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea 
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procesului de modernizare si conformitate cu cerin�ele pentru protec�ia mediului, igiena si bunastarea 
animalelor, siguranta la locul de munca; 
Îmbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reînnoirea genera�iei sefilor acestora, fara cresterea 
populatiei active ocupate în agricultura. 
 
7.1.2. Scopul: 
Cresterea veniturilor exploata�iilor conduse de tinerii fermieri. 
Cresterea numarului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si 
încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investi�ii. 
 
7.1.3. Beneficiarii acestei masuri: 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii în vârsta de pâna la 40 de 
ani (neîmpliniti la data depunerii Cererii de Finantare), persoane fizice sau juridice care practica în principal activita�i agricole 
si a caror exploatatie agricola: 

 are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE (Unitatea de Dimensiune Economica (UDE) reprezinta unitatea 
prin care se exprima dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a 
exploata�iei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 Euro.; 

 este situata pe teritoriul �arii; 
 este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol. 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, 
sunt: 

 persoana fizica; 
 persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonan�ei de Urgen�a a Guvernului nr. 44/ 

2008, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 individual si independent, ca persoana fizica autorizata; 
 ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale; 
 asociat si administrator unic al unei societa�i cu raspundere limitata – SRL, înfiin�ata în baza Legii 31/1990 republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 
IMPORTANT! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten�iali beneficiari daca se angajeaza sa se autorizeze ca persoane 
fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform OG 44/2008, în termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii 
privind selectarea Cererii de Finan�are. Angajamentul se ataseaza Cererii de Finan�are si va preciza ca în termen de 30 
de zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comer�ului. În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finan�are nu se va încheia. 
ATENTIE! În cazul societa�ilor comerciale cu raspundere limitata, la calculul UDE-lor, PATRIMONIUL SOCIETA�II NU SE 
VA CONFUNDA CU PATRIMONIUL ASOCIATULUI ADMINISTRATOR UNIC, întrucât potrivit Legii nr. 31/1990 privind 
societa�ile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare DOAR BUNURILE CONSTITUITE CA APORT ÎN 
SOCIETATE DEVIN PROPRIETATEA ACESTEIA. 
7.1.4. Actiuni si costuri eligibile  - conform fisei masurii 112 din PNDR existenta pe 
www.madr.ro si conform Ghidului solicitantului masura 112 existent pe www.apdrp.ro (ultima 
versiune) 
7.1.5. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea 
minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 4.000 Euro / 1 UDE, 
dar nu va putea depasi 40.000 de Euro / exploatatie. 
Valoarea sprijinului acordat se calculeaza în lei, în functie de rata de schimb EUR/ LEU, cea mai recent stabilita 
de catre Banca Centrala Europeana înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaboreaza decizia de 
acordare a ajutorului (certificatul de plata), conform prevederilor art. 7 si 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006. 
7.1.6. Criterii de conformitate, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie 
7.1.6.1. Verificarea conformității cererii de finanțare 
Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 
- dacă e corect completată 
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic 
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute să fie în 2 exemplare: original şi copie. 
Solicitantul va fi invitat să revină la sediul GALPNB după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi), iar el are obligaţia 
de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza conformităţii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul      E2.1 
FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII - Măsura 112  «Instalarea tinerilor fermieri » existent  
http://www.apdrp.ro/, accesând documentul „Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M112 - mai 
2012”  
 
7.1.6.2. Verificarea eligibilitatii cererii de finanțare 
La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 
-eligibilitatea solicitantului 
-criteriile de eligibilitate şi selecţie 
-bugetul indicativ al proiectului 
-studiul de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza eligibilitatii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul        E3.1 
FIŞA DE VERIFICARE A CONDITIILOR MINIME DE ACORDARE A SPRIJINULUI Măsura 112 « Instalarea  
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tinerilor fermieri »  existent  http://www.apdrp.ro/, accesând documentul  „Procedura Evaluare Selectare - 
Formulare Specifice M112 - mai 2012” 
 
7.1.6.3. Verificarea criteriilor de selectie a cererii de finanțare 

 

 

Nr ctr Criterii de selectie Punctaj 

CSL1 
(criteriu 
local) 

Ferma este localizata in microregiunea delimitata de teritoriile 
urmatoartelor unitati administativ teritoriale: comuna Bira, comuna 
Boghicea, comuna Gadinti, comuna Sagna, comuna Stanita din judetul 
Neamt si comuna Oteleni din judetul Iasi 

5 

CSL2 
(criteriu 
local) 

Solicitantul sa aiba domiciliul stabil in microregiunea delimitata de teritoriile 
urmatoartelor unitati administativ teritoriale: comuna Bira, comuna 
Boghicea, comuna Gadinti, comuna Sagna, comuna Stanita din judetul 
Neamt si comuna Oteleni din judetul Iasi 

5 

1 Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul 
completeaza sectiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a 
fermei” a Cererii de Finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia 
agricola detinuta are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE. 

20 

2 Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) 
într-o zona defavorizata. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se verifica daca 
întreaga exploatatie agricola este situata în: 
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ 
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul 
Solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei 
Unitatilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 
Semnificativ Defavorizate/ Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de 
Conditii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

10 

3 Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul 
ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze 
ca, detine în proprietate întreaga exploatatie: 
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol 
autentificate de notar, conform legislatiei în vigoare; 
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor 
din exploatatie; 
- extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa 
rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si 
data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de 
formular de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

25 
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4 Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform 
legislatiei în vigoare*) 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul 
ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca 
acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu conditia 
ca solicitantul sa faca parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului: 
- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta 
Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de 
producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume 
recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea 
de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si 
organizatiilor de producatori în sectorul fructe si legume; 
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 
Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, judetean 
si national. 
*Se va acorda punctaj numai daca sunt atasate documentele descrise în 
Cap. 4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 
12.1. 
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5 Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul 
ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca 
acesta a accesat Masura 214 „Plati de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin 
care solicitantul si-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu 
pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. 
Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: 
1. Pajisti cu înalta valoare naturala 
2. Practici agricole traditionale 
3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 
4. Culturi verzi 
5. Agricultura ecologica 
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu 
(Branta ruficolis). 

15 

 TOTAL 100 

Pentru această măsură, nu există punctaj minim. Criteriile de mai sus se completeaza cu 
precizarile privind selectia proiectelor conform Ghidului solicitantului disponibil pe 
www.apdrp.ro 
IMPORTANT!   
a) Selectia proiectelor se va efectua conform celor specificate la punctul 7.1.6.3, cu respectarea ghidului 

solicitantului si cu respectarea procedurii de selectie a GALPNB disponibila pe www.galpnb.ro. 
b) Selectia se realizeaza in limita alocarii financiare disponibile specificata la pct. 4.1. 
c) Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze în cadrul Planului de afaceri si 

pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru obtinerea sprijinului si pe 
toata perioada contractului de finantare. 

 
8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GALPNB 
GAL Podisul de Nord al Barladului are elaborata o procedură de selectie proprie disponibila pe 
www.galpnb.ro (versiunea 03) în care este descris procesul de evaluare în vederea selectiei  
proiectelor, inclusiv procedura de soluţionarea contestaţiilor asa cum a fost mentionat în 
capitolul ”Mecanismul de implementare” din Planul de Dezvoltare Locală a GALPNB. Acesta 
procedura este aprobate de adunarea generală a GALPNB. Comitetul de Selectie al GALPNB 
stabileste punctajul criteriilor de selectie preluate din: 

 Ghidul Solicitantului măsurii 112 (ultima versiune in vigoare existenta pe www.apdrp.ro) si 
criteriile de selectie locale stabilite în Planul de Dezvoltare Locala al GALPNB (mai sus 
prezentate la punctul 7.1.6.3), pe baza cărora proiectele ce vor fi implementate în teritoriu 
in care activeaza GALPNB si vor fi selectate si propuse spre finantare la APDRP, astfel 
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încât punctajul maxim acordat să nu depăsească 100 de puncte.  
GALPNB lansează pe plan local, prin publicare pe site-ul propriu, afisare la sediul GALPNB, la 
sediile CJ, OJPDRP si CDRJ din judetul Neamt, la sediile CJ, OJPDRP si CDRJ din judetul 
Iasi  si folosind mijloacele de informare mass-media, apeluri de selectie a proiectelor, conform 
prioritătilor descrise în strategia de dezvoltare. Apelul se adresează actorilor locali sau altor 
beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GALPNB.  
 
9. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 
(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție)  
In termen de 15 zile lucratoare de la data limita de depunere a proiectelor, GALPNB va notifica 
in scris, cu confirmare de primire, solicitantii, referitor la rezultatele procedurii de selectie. 
Pe site-ul www.galpnb.ro este postata si procedura de selectie proprie a GALPNB. 
Compartimentul tehnic al GALPNB asigură suportul necesar beneficiarilor pentru completarea 
Cererilor de Finanțare privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 
îndeplinească. 
Notă: Solicitanții și personalul GALPNB  vor utiliza Ghidul Solicitantului și versiunea 
Manualului de Procedură și formularele aferente măsurii în cadrul căreia se încadrează 
proiectele, în vigoare la data lansării apelului de selecție de către GAL, disponibile pe site-ul 
www.apdrp.ro  și www.madr.ro .  
NOTA: Compartimentul tehnic al GALPNB asigura suportul necesar beneficiarilor pentru 
completarea Cererilor de Finantare privind aspectele de conformitate pe care acestia trebuie 
sa le îndeplineasca. Prezentul Apel de selectie se adreseaza actorilor locali sau altor 
beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GALPNB 
(microregiunea delimitata de teritoriile administrative a comunelor Gadinti, Sagna, Bira, 
Boghicea si Stanita din judetul Neamt si Oteleni din judetul Iasi). 
Potențialul beneficiar își depune proiectul la secretariatul GALPNB, sub forma Cererii de 
Finanțare și a documentelor anexă, atașate Cererii de Finanțare. Se vor folosi formularele de 
Cereri de Finanțare postate pe site-ul www.apdrp.ro, respectiv www.madr.ro specifice 
măsurilor din PNDR, în care se regasește scopul proiectului.  
GALPNB verifică conformitatea proiectului și respectarea criteriilor de eligibilitate; Angajații 
GALPNB vor completa „Fișa de verificare a conformității”- Formularul GE 2.1L și „Fișa de 
verificare a eligibilității” Formularul GE 3.1L, aferente măsurii în care se încadrează scopul 
proiectului depus. În cazul proiectelor integrate, care au obiective ce se regăsesc în scopul mai 
multor submăsuri/componente din cadrul aceleași măsuri, angajații GALPNB vor completa 
Fișele de verificare ale conformității și eligibilității aferente fiecărei submăsuri/componente. Se 
vor completa formularele din cadrul manualelor de implementare a procedurii publicate pe site-
ul www.apdrp.ro , după caz www.madr.ro . Solicitanții proiectelor integrate sunt obligați să 
completeze și să depună la Cererea de Finanțare formularele de buget indicativ aferente 
fiecărui tip de acțiune din cadrul proiectului respectiv, cât și bugetul indicativ totalizator al 
proiectului precum și formulare de Plan financiar pentru fiecare tip de acțiune, respectând 
procentul de cofinanțare impus prin submăsura/componenta măsurii în care se încadrează 
acțiunea. 
În vederea asigurării unității în verificare, atât angajații GAL cât și experții APDRP, vor utiliza 
aceleași formulare cadru în scopul realizării conformității și eligibilității, cu mențiunea că 
punctele de verificare care presupun consultarea Registrului debitorilor pentru SAPARD și 
FEADR, Registrul evidențe precese, Evidența încetării contractelor FEADR, Baza de date a 
contractelor FEADR și Baza de Date cu prețuri de referință, se vor completa numai la nivelul 
APDRP. La aceste puncte, din fișele de verificare ale conformității și eligibilității, angajații 
GALPNB vor bifa ”Nu este cazul”.   
Menționăm faptul că la toate formularele utilizate în fluxul procedural de către APDRP/CDRJ, 
pentru proiectele finanțate prin Axa 4 – LEADER, se va adăuga și litera L (de la LEADER), 
pentru a putea, în procesul de monitorizare, să fie evidențiată Axa 4 – LEADER. 
Formularele completate de către angajații GALPNB, în procesul de verificare, vor prezenta 
înainte de codificare, litera G, pentru a putea fi diferențiate de formularele cadru similare 
completate la nivelul APDRP (GE2.1L, GE2.1LA/LS, GE3.1L, GE3.1LA/LS, GE3.2L). 
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Selecția proiectelor se efectuează de către GALPNB. Criteriile de selecție vor fi preluate din 
Ghidul Solicitantului măsurilor în care se încadrează proiectele, la care se adăugă criteriile de 
selecție din Strategia de dezvoltare locală. GALPNB va acorda atenție deosebită proiectelor 
inovative, de exemplu: soluții noi la probleme vechi, introducerea și dezvoltarea unor produse 
noi, noi sisteme de piață, modernizarea activităților tradiționale prin aplicarea de tehnologii noi 
etc.  
GALPNB va întocmi și completa o „Fișa de Verificare a criteriilor de selecție” – Formularul    
GE 3.2-L, care trebuie să cuprindă toate criteriile de selecție prevăzute în Ghidul Solicitantului 
pentru măsurile în care se încadrează proiectele, la care se adăugă criteriile stabilite la nivelul 
GALPNB și punctajul aferent acestora. 
Fișa de verificare a criteriilor de selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele 
declarate eligibile, de către cel puțin 2 angajați ai GAL care participă la procesul de selecție. 
Angajații GAL vor utiliza Formularul GE3.2 L – Fișa de verificare a criteriilor de selecție, 
disponibil pe site-ul www.apdrp.ro , în cadrul Manualului de procedură pentru implementarea 
Măsurii 41. 
Fișele de verificare ale conformitații, eligibilității și a criteriilor de selecție trebuie să fie datate și 
să prezinte numele și semnătura a doi angajați din cadrul GALPNB, implicați în procesul de 
evaluare a proiectelor. 
După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GALPNB va publica pe in 
condittile prevazute in Ghidul solicitantului masura 41, pagina proprie de web Raportul de 
Selecție Intermediar (dupa caz) sau Raportul de selecție Final în care vor fi înscrise: 
proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și 
numele solicitanților. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații 
la sediul GALPNB. Contestațiile primite vor fi analizate de GALPNB în baza proceduri interne 
proprii disponibile pe www.galpnb.ro . Dupa caz, in Raportul de selectie final, vor fi evidențiate 
proiectele declarate selectate în urma soluționării contestațiilor. GALPNB va publica Raportul 
de Selecție Final pe pagina proprie de web si îl va afișa la sediul GAL-ului. GAL va înștiința in 
scris cu confirmare de primire, solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 
voturilor, este necesar că în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii 
Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă, 
organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de 
selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste 
selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la 
nivel județean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de 
Directorul General care are în subordine CDRJ. 
Raportul de Selecție (intermediar (dupa caz) si respectiv final) va fi semnat și aprobat de către 
toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat 
sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin 
de 50%. De asemenea, Raportul de Selecție (intermediar (dupa caz) si respectiv final) va 
prezenta semnătura reperezentantului CDRJ care participă ca observator la procesul de 
selecție. Avizarea Raportului de Selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția 
faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzator și s-au respectat 
condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GALPNB. Raportul de selecție 
(intermediar (dupa caz) si respectiv final) va fi datat, avizat de către Reprezentantul legal al 
GALPNB sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens și va 
prezenta ștampila GAL. Toate verificările efectuate de către angajații GALPNB vor respecta 
principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați - un angajat care 
completează și un angajat care verifică. 
Toate fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GALPNB, chiar dacă pentru 
efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern. 
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul 
GALPNB (angajați GAL implicați în evaluare, membrii Comitetului de Selecție și membrii 
Comisiei de soluționare a contestațiilor) va semna o Declarație pe propria răspundere privind 
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evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 
66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes. 
 În conținutul Declarației pe propria răspundere se vor menționa cel puțin următoarele 
aspecte: 

 Numele și prenumele declarantului 
 Funcția deținută la nivel GAL 
 Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecție / Comisiei de Solutionare 

a Contestațiilor 
 Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese așa cum este acesta 

prevăzut la art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de 
interes 

 Asumarea faptului că în situatia în care se constata că această declaraţie nu este 
conformă cu realitatea, persoana semnatara este pasibila de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii 

În cazul în care, experții OJPDRP care realizează conformitatea inițială, constată că 
Declarațiile pe propria răspundere nu sunt semnate de persoanele de la nivelul GALPNB 
implicate în evaluarea și selecția proiectelor, proiectul va fi declarat neconform. Dacă, în 
verificările ulterioare, realizate de departamentele APDRP se constată că nu s-au respectat 
regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, 
proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor 
conform legislației. 
Beneficiarii care au fost notificaţi de către GALPNB de faptul că proiectele acestora au fost 
declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GALPNB în 
maxim 5 zile de la primirea notificării; 
În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora 
un Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și de către 
reprezentantul APDRP/CDRJ (în cazul în care acesta participă la întâlnirile comisei de 
contestații) și va fi înaintat Comitetului de Selecție GALPNB. GALPNB va publica pe pagina de 
web proprie Raportul de Contestații. În momentul depunerii la OJPDRP, proiectele selectate 
vor avea atașat obligatoriu toate fișele de verificare și Raportul de selecție emise de GAL 
însoțit de copii ale declarațiilor privind evitarea conflictului de interese.  
Toate proiectele selectate de către GALPNB, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la 
OJPDRP pe raza căruia se va realiza proiectul. 
 
10. Datele de contact ale GALPNB unde solicitantii pot obtine informatii 
detaliate: Asociatia  “GAL Podisul de Nord al Barladului” judetul Neamt si Iasi - Sediu: Sat 
Bira, comuna Bira, judetul Neamt,, cod postal 617030; www.galpnb.ro; e-mail: 
galpnb@yahoo.ro  Tel . / fax :  +40 233 765502; Mobil:0766 314 220; 0768 101 938 
 
 


