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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 101 938  
 
Apel de selectie publicat în data de: 03.06.2013 

 
ANUNT PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE 

 
“GAL Podisul de Nord al Barladului (GALPNB)” 

Apel de selectie proiecte: 
 MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri”,   
 MASURA 41.121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole”,  
 MASURA 41.122 - ”Îmbunatatirea valorii economice a padurii”,  
 MASURA 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”,  
 MASURA 41. 221 -„Prima împadurire a terenurilor agricole” 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M41.112-1/13/03.06.2013; M41.121-
1/13/03.06.2013; M41.122-1/13/03.06.2013; M41.123-1/13/03.06.2013; M41.221-1/13/03.06.2013 
1. Data lansarii apelului de selectie: 03.06.2013 
2. Data limita de depunere a proiectelor: 05.07.2013 
 

SESIUNEA DE DEPUNERE PROIECTE  SE PRELUNGESTE PANA PE DATA DE 
19.07.2013 

 
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 – 18 in perioada 
03.06.2013 – 05.07.2013. 19.07.2013 
4. Fondurile disponibile pentru acest apel de selecție sunt: 

 Fondurile pentru MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  sunt de 156.000 euro; Suma maximă 
nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de 
20.000 euro. Suma minima a unui proiect este 12.000 de euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea 
minima de 6 UDE. 

 Fondurile pentru MASURA 41. 121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt de 118.900 euro; Suma 
maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este 
de 80.000 euro. Suma maxima a unui proiect este 400.000 euro. Suma minima a unui proiect este 5000 
euro. 

 Fondurile pentru MASURA 41.122 - ”Îmbunatatirea valorii economice a padurii” sunt de 27.100 euro; Suma 
maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este 
de 22.100 euro. Suma maxima a unui proiect este 400.000 euro. Suma minima a unui proiect este 5000 
euro. 

 Fondurile pentru MASURA 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” sunt de 
5.600 euro; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul 
acestei măsuri este de 5.600 euro. Suma maxima a unui proiect este 400.000 euro. Suma minima a unui 
proiect este 5000 euro. 

 Fondurile pentru MASURA 41.221 -„Prima împadurire a terenurilor agricole” sunt de 49.000 euro; Suma 
maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este 
de 39.000 euro. Suma maxima a unui proiect este 400.000 euro. Suma minima a unui proiect este 5000 
euro. 

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 
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seria.....nr......................CNP.......................eliberat  de..........................cu domiciliul stabil 
în...........................in calitate de solicitant al Masurii 41......,  depunator al cerereii de finantare pentru 
proiectul .............................................................................................................. 
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. Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie  
6.1. După verificarea cerintele de conformitate si eligibilitate proiectele depuse sunt supuse 
procedurii de selectie proprii a GALPNB de catre Comitetul de selectie al proiectelor iar in 
urma acestei proceduri se va publica pe site-ul www.galpnb.ro, se va afișa la sediul GALPNB, 
la sediul consiliului județean Neamt și la sediile unităților administrativ-teritoriale ale 
localităților membre în GALPNB, un Raport de selecţie Intermediar cu solicitantii admişi sau 
respinşi.  
6.2. In urma publicării Raportului de selectie Intermediar, solicitantii vor fi notificaţi în scris, 
prin posta, asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 
6.3. Solicitantii a căror proiecte nu au fost selectate vor putea depune contestaţii în maxim 5 
zile de la primirea notificării; 
6.4. Contestaţiile vor fi analizate de Comisia de Contestaţii a GALPNB 
6.5. Rezultatele analizării contestaţiilor vor fi publicate într-un Raport de contestaţii şi apoi se 
va publica pe site-ul www.galpnb.ro, se va afișa la sediul GALPNB, la sediul consiliului 
județean Neamt și la sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre în 
GALPNB, Raportul de Selecţie Final; 
6.6. Contestatarii vor fi notificaţi in scris, prin posta, cu privire la rezultatul contestaţiei. 
 
7. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată 
cu depunerea proiectului, vor fi in conformitate cu cerintele fisei masurii 
din PNDR si cu Ghidului Solicitantului in vigoare la data de 03.06.2013, 
aferente masurii respective, dupa cum urmeaza: 
 
7.1. MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri” 
  
7.1.1. Documente proprietate/folosinta pentru exploatatia agricola: 
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 cateii 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 
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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 folosinta asupra cladirii 
● In 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" 
7.1.2. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI in 
termen de 30 de zile lucratoare de la primirea Notificarii privind selectarea cererii de 
finantare, cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizeaza, urmand ca pana 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 in care se deruleaza 
operatiunile cu APDRP). 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca 
solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI, codul CAEN conform activitatii 
pentru care solicita finantare , existenta punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla 
in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara 
sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata 
- Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in 
vigoare 
7.1.3 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 in care se deruleaza operatiunile cu 
APDRP). 
7.1.4.1. 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 isi au sediul social si punctele de lucru si graficul de reesalonare a 
datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul) 
7.1.4.2 Pentru solicitantii neautorizati, persoane fizice: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor 
catre bugetul local de la primariile pe raza carora îsi au domiciliul. 
7.1.5. Cazierul judiciar, fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare, al 
solicitantului proiectului. 
7.1.6. Copia actului de identitate pentru pentru solicitant si al sotiei/sotului, pentru toti 
solicitantii care sunt casatoriti, dupa caz 
7.1.7.1 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 exploatatiei 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. 
7.1.7.2 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei 
in vigoare. 
7.1.8.Copie după diploma de studii: 
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● 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)" 
sau 
● 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 
● adeverinta pentru absolventii liceului sau ai 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* 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 *Certificatele 
de calificare/ absolvire vor fi emise de catre o institutie recunoscuta de Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si Sportului. 
7.1.9.1 Document (carte de munca sau adeverinta de la locul de munca) care atesta faptul 
ca 
solicitantul a desfasurat activitati in domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru in 
ultimele 12 luni , inaintea instalarii sale pe cont propriu. 
sau 
7.1. 9.2 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei familii de 
fermier, şi că a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în 
ferma familiei de fermier) cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu, însotita de 
declaratia conducatorului exploatatiei agricole unde a lucrat solicitantul.. 
7.1.10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei. 
7.1.11 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. 
7.1.12.1 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 administratie si aprobata de adunarea 
generala, si declararea expresa a recunoasterii actului constitutiv, adeverin?a privind 
calitatea de membru eliberata de cooperativa, actul constitutiv si statutul cooperativei, 
certificatul de înregistrare si 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 cotizatiei pe anul în 
curs). 
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- Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): document care 
demonstreaza calitatea de membru al asociatiei în care este membru solicitantul: 
adeverinta emisa de OIPA care demonstreaza calitatea de membru a solicitantului în 
asociatie 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 legislatiei nationale în vigoare”. 
7.1. 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. 
7.1.13. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz) 
 
7.2. MASURA 41.121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole”,  
 
7.2.1. a) Studiul de Fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi / sau montaj 
sau 
b) Memoriul Justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/ sau montaj 
ATEN�IE! 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 �i Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
ATEN�IE!   
- Memoriul justificativ (pentru proiecte fără lucrări de construcţii- montaj precum �i pentru 

proiecte care vizează plantaţii de viţă de vie, pomi, arbuşti fructiferi �i arbori (specii 
repede crescătoare pentru biomasă) şi/ sau pepiniere şi care nu prevăd lucrări de 
construcţiimontaj) trebuie completat conform modelului prezentat pe site�ul APDRP 
(www.apdrp.ro). 

- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN si datele de identificare ale firmei de 
consultanta in Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ cheltuielile privind consultanţa 
sunt eligibile. 

- devizul general �i devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le�a 
întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei 

- ataşaţi aşa-numită „foaie de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din 
specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei �i 
ştampila elaboratorului 

- detaliaţi capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare şi engineering �i capitolul 5 – 
organizare de santier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi 
pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi 

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, 
relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator. 

- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa 
utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi 
trecute în coloana “neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi 
Certificatul de Urbanism pentru acestea. 

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze 
montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar 
daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi 
considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va 
evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”). 
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- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ 
expert, costuri/ ora). Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza 
de date a Agenţiei, sau sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore 
prognozate sau prin natura investitiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu 
informarea solicitantului. 

- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va 
prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi 
instalaţii se raportează la mp de construcţie. 

- ATENTIE: Solicitan�ii care depun proiecte ce prevăd lucrări de constructii si/sau montaj, 
care vor fi finantate prin Măsura 41, sunt obliga�i să ata�eze la Cererea de Finan�are �i 
Proiectul Tehnic  alături de Studiul de fezabilitate. Proiectul Tehnic �i Studiul de fezabilitate 
trebuie să fie întocmite în conformitate cu legisla�ia na�ională în domeniu. 

7.2.2. Situaţiile financiare (bilanţ - formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 si 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 
Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv 
(inclusiv 0). 
Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare. 
ATENTIE! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie 
să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este 
anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ. 
Pot aparea următoarele situatii: 
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul 
aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară sau depus 
la Registrul Comerţului, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens. 
b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar 
au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul 
va depune la dosarul cererii de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii 
proiectului însoţit de contul de profit �i pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, 
înregistrat la Administraţia Financiară sau depus la Registrul Comerţului, prin care dovedeşte 
că nu a inregistrat venituri din exploatare 
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au 
depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior 
depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia 
de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. 
sau 
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale �i intreprinderi individuale: 
Declaratie speciala privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 
înregistrata la Administratia Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual sa 
fie pozitiv (inclusiv 0); 
sau 
Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care 
nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 
sau 
Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit �i pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40) prin care 
dovedesc că nu au inregistrat venituri din exploatare. 
Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamitati naturale (inundatii, seceta 
excesiva etc.) se va prezenta: 
- Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit �i pierderi – formularul 20, 

formularele 30 �i 40) din unul din ultimii trei ani precedenti anului depunerii proiectului, în 
care productia nu a fost calamitata iar rezultatul operational (rezultatul de exploatare din 
bilant) sa fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara.  

- în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale �i întreprinderilor familiale: 
- Declaratie speciala privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară 

(formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ; 
Pentru anii calamitati solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatare şi 
evaluare a pagubelor) emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situaţii 
de 
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urgenţă) 
Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale (inundaţii, secetă 
excesivă etc.) se va prezenta: 
- un bilanţ din ultimii trei ani precedenţi anului depunerii proiectului, în care producţia nu a 

fost calamitată iar rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv 
(inclusiv 0), însoţit de contul de profit �i pierdere avizate de administraţia financiară, 
pentru persoane juridice; 

- în cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale: 
Declaraţie specială privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară în care 
veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile; 
Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare 
�i evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de 
urgenţă) prin care se certifică: 
- data producerii pagubelor; 
- cauzele calamităţii; 
- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale); 
- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite. 
Pentru demonstrarea activitatii agricole ca fiind principală se depune: 
7.2.2.1 Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din activităţi 
agricole reprezintă cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului, sau 
- în cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale �i intreprinderilor familiale: 
Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca veniturile din activităţile agricole 
reprezintă cel puţin 50% din total venituri, in cazul in care in formularul 200 s�au bifat mai 
multe categorii de venituri. 
7.2.3. a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 
a) 1. Copie după actul de proprietate al 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 şi/sau 
contractul de concesiune şi/ sau orice alt document care să certifice dreptul de folosinţă al 
terenului (Pentru dovedirea dreptului de folosinta asupra terenului agricol care face obiectul 
proiectului propus de catre Societatile agricole infiintate conform Legii 36/1991 cu 
modificarile �i completarile ulterioare, solicitantii vor depune tabel centralizator emis �i 
stampilat de catre Societatea agricola care sa cuprinda suprafetele aduse in folosinta 
societatii �i numele membrilor care le detin in proprietate) 
şi 
a) 2. Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de proprietate şi/ 
sau de folosinţă (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producţie, cu ştampila 
primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”. 
ATENŢIE! În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis şi ştampilat de 
catre Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii şi numele 
membrilor care le deţin în proprietate. 
Pentru documentele care certifică dreptul de folosinţă asupra terenului agricol pentru alte 
tipuri de contracte încheiate între părţi, altele decât arenda sau concesiunea trebuie să se 
aibă în vedere următoarele: 
- Obiectul contractului trebuie să îl constituie acordarea dreptului de folosinţă asupra 

terenului pentru activitatea specificată în proiect; 
- În cadrul contractului nu trebuie să existe neconcordanţe între clauze; 
- În cazul în care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie să existe 

neconcordanţe între acesta şi prevederile acestui document; 
În cazul pct. a) 2. pentru suprafeţe egale sau mai mari de 1 hectar – în situaţiile în care 
Agenţiile de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură nu eliberează Extras din Registrul unic de 
identificare, solicitantul va depune document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru 
Agricultură din care să reiasă înscrierea în Registrul unic de identificare. 
b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 
realizate investiţiile: 
b) 1. Actul de proprietate asupra clădirii; 
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b) 2. Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de 
concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al 
terenului: contract de închiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este 
amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului. 
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale �i 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, �i dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 
acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 

ATENŢIE! Pentru construc�iile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să 
certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de dona�ie, certificat de 
mo�tenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de 
concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificata şi completată, asupra terenului pe 
care urmează a se realiza 
investi�ia. 
Pentru construc�iile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată si 
completată, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) 
asupra terenului. 
c) Document pentru efectivul de animale deţinut in proprietate: 
Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care să rezulte efectivul de animale detinut 
in proprietate: 
Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţia veterinară 
(adeverinţă meliberată de medicul veterinar de circumscripţie) din care sa rezulte: efectivul 
de animale-detinut in proprietate, al pasarilor �i al familiilor de albine şi data primei înscrieri a 
solicitantului în Registrul Exploataţiei. 
- Copie din Registrul Agricol, conformă cu originalul, eliberată de la Primăria comunei pe raza 
căreia îşi desfăşoară activitatea ferma zootehnica. 
7.2.4. Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd 
construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de 
avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare. 
7.2.5. Clasarea Notificării/Adresa de negaţie; 
sau, 
Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul nu se supune procedurii 
de 
evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată; 
sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, 
dacă este cazul. 
sau 
Decizia etapei de evaluare iniţială � document care să ateste că solicitantul a iniţiat 
procedura pentru obţinerea acordului de mediu 
În cazul în care la depunerea Cererii de Finanţare solicitantul prezintă numai dovada 
(Decizia 
etapei de evaluare iniţială) că a iniţiat procedura de obţinere a acordului de mediu, după 
verificarea eligibilităţii şi selectarea proiectului, acesta nu se contractează până la 
depunerea acordului de mediu. Durata maximă în care proiectul rămâne în aşteptare este 
de 3 luni de la data primirii notificării privind selectarea sau de 6 luni în cazul în care proiectul 
necesită studiu de impact. 
Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii, documentul va �i 
insotit de Nota de constatare eliberată de Autoritatea Centrală pentru Protec�ia Mediului 
�i/sau Garda Na�ională de Mediu. 
7.2.6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea �i sursele de 
cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar 
bancare): 
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a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de 
data depunerii cererii de finanţare , în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau 
prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală 
cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte: 
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de 
data depunerii cererii de finanţare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: 
granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de 
organizaţia care a acordat-o; 
c) extras de cont bancar �i Formularul de achiziţie titluri de stat, emise �i vizate de bancă, în 
cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de 
data închiderii licitaţiei de proiecte; 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii 
de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu 
o 
valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 
e) Scrisoare de confort angajanta (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 
cel 
putin 120 zile. 
Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de băncile de pe teritoriul României. 
7.2.6.2 Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului în care se derulează 
operaţiunile cu APDRP). 
7.2.7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice �i de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social si puncte de 
lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, 
graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat 
ATENTIE! Certificatele trebuie să men�ioneze clar lipsa datoriilor prin men�iunea „nu are 
datorii fiscale �i sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie men�ionate. 
ATENTIE: Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative 
solicitate la rambursare prin deconturile de TVA �i/sau alte documente aprobate pentru 
solutionarea cererilor de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării 
certificatului de atestare fiscală, pentru compensarea obliga�iilor fiscale de la Sect.A. 
Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autorităţile competente 
menţionează standardele care vor fi implementate prin intermediul proiectului conform 
Anexei 
Măsurii 121 „Descrierea standardelor comunitare în vigoare”. 
7.2.8. a) Notificare care să ateste conformitatea proiectului cu legisla�ia în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar �i siguranta alimentelor �i că prin realizarea investi�iei în 
conformitate cu proiectul ferma va fi în concordan�ă cu legisla�ia în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar �i pentru siguran�a alimentelor; 
sau 
Adresa de la ANSVSA / DSVSA care să men�ioneze „în urma verificarii documentatiei 
prezentate se certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/ notificării pentru 
siguran�a alimentelor / autorizării / înregistrării”. 
Formatul documentelor va putea fi descărcat de pe site�ul www.apdrp.ro. 
b) Aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă �i sănătate publică 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă �i sănătate publică 
sau 
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă. 
ATENTIE! În cazul investiţiilor care prevad atât achiziţie de utilaje agricole cât �i utilaje 
necesare procesarii, notificarea care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar �i siguranta alimentelor trebuie sa faca referire clar 
şi la activitatea de procesare. 
Notificarea care să ateste conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor, Avizul sanitar şi Notificare privind intenţia de realizare 
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a proiectului, însoţită de Clasarea notificării/ Notificare privind intenţia de realizare a 
proiectului sau 
Acordul de mediu vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare. 
7.2.9. Pentru unitătile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legisla�iei în 
vigoare: 
7.2.9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară 
emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare. 
7.2.9.2 Autorizatie sanitară veterinară /Dovada înregistrării unităţii sanitare�veterinare �i 
pentru siguranta alimentelor / Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitara 
veterinara si siguranta alimentelor emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de 
finantare. 
7.2.9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în funcţiune, emisa cu 
cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare. 
ATEN�IE! În cazul în care solicitantul prezinta autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie 
eliberate/vizate cu cel mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. În caz 
contrar, solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformitatii unitatii in functiune, cu 
legislatia sanitara, sanitar veterinara, de mediu în vigoare . 
Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii 
Cererii de Finanţare. 
7.2.10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte faptul 
ca solicitantul are capital privat 100% si codul CAEN conform activitatii pentru care solicita 
finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) �i că nu se afla în proces de 
lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, 
conform Legii 85/ 2006, republicata. Documentul trebuie sa fie eliberat in numele 
solicitantului, semnat, stampilat de catre autoritatea emitenta, emis cu cel mult o luna 
înaintea depunerii Cererii de finanţare 
7.2.11. a) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform 
legislaţiei în vigoare sau Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de 
constituire si a statutului propriu (în cazul Societăţilor agricole) insotita de Statutul Societatii 
agricole si dacă este cazul, 
b) Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR. 
12. Pentru soiuri nobile de viţă de vie pentru vin: 
a) Declaraţia de sortiment viticol eliberată de DAJ; 
b) Declaraţie de defrişare a viţei de vie �i cerere pentru eliminarea parcelei defrişate din 
Registrul plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol ; 
c) Cerere de autorizare a replantării viţei de vie �i de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole 
vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol. 
7.2.13. Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau reabilitarea 
plantaţiilor pomicole, de arbuşti fructiferi şi viţă de vie pentru struguri de masă, eliberată de 
către Direcţia pentru Agricultură �i Dezvoltare Rurală. 
7.2.14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 
(va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile costuri şi stadiul proiectului, 
perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de 
finanţare nerambursabilă, începand cu anul 2002 pentru acelaşi tip de activitate. 
7.2.15.1. Fi�a de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică aprobată de DAJ 
înso�ită de contractul cu un organism de inspec�ie �i certificare aprobat de Ministerul 
Agriculturii �i Dezvoltării Rurale; 
7.2.15.2. Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / 
cooperativă agricolă/ organizatie de imbunatatiri funciare/ Organizatia Interprofesională 
pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), din care să reiasă că solicitantul este membru al 
acesteia însoţit de documentul de înfiinţare al acestora (act constitutiv �i statut). 
Documentul privind calitatea de membru: 
- pentru societati agricole în baza Legii nr. 36/ 1991�declaratie scrisa aprobata de 

fondatori sau membrii consiliului de administratie; 
- pentru societăti cooperative în baza Legii nr. 1/ 2005 - cerere de înscriere aprobată de 

adunarea generală; 
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- pentru cooperativele agricole în baza Legii nr.566/ 2004� cerere de aderare avizată de 
consiliul de administra�ie �i aprobată de adunarea generală. 

- pentru organiza�ii de îmbunătă�iri funciare în baza Legii nr. 138/ 2004�adeziunea la 
statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum �i 
dovada platii contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs. 

- pentru Organizatia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document 
avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia 
însoţit de statutul organizatiei. 

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât 
�i de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. 
În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este 
membru al acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de 
împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului 
Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente. 
7.2.16.1 Copie după Diploma de studii/ Certificat care să dovedească pregătirea 
profesională în domeniul pentru care solicită finanţarea pentru responsabilul legal/ 
beneficiar, poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document 
care sa certifice pozitia in societate – actionar sau: 
Adeverinta care să ateste vechimea în muncă �i în specialitate eliberată de angajator sau 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
si, 
Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste înregistrarea contractului 
individual de muncă. 
7.2.16.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de 
proiect/ beneficiarul (poate fi �i o persoană din cadrul societă�ii pentru care va prezenta 
document care să certifice pozi�ia în societate – ac�ionar sau Adeverin�a care să ateste 
vechimea în muncă �i în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial de 
Muncă �i Extras din Registrul General de Eviden�ă a Salaria�ilor care să ateste înregistrarea 
contractului individual de muncă) va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la 
finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului. 
ATENŢIE! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institu�ie 
autorizată/acreditată de Ministerul Educa�iei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
În conformitate cu legisla�ia în vigoare, cartea de muncă s-a înlocuit cu următoarele 
documente: 
“Adeverinta care să ateste vechimea în muncă si în specialitate eliberată de angajator sau 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
si, 
Extras din Registrul General de Eviden�ă a Salaria�ilor care să ateste înregistrarea 
contractului individual de muncă”. 
7.2.18. Alte documente justificative (se vor specifica după caz): 
7.2.18.1. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/ intreprindere individuala în 
termen de 30 de zile lucratoare de la primirea Notificarii privind selectarea Cererii de 
finanţare. 
7.2.18.2. Aviz de gospodarirea apelor in cazul investitiilor privind irigatiile/ notificarea de 
începere a execuţiei 
sau 
Contract multianual de furnizare apa pentru irigaţii – ANIF sau alt furnizor 
7.2.19. Declara�ia pe propria răspundere privind cofinan�area conform Anexei 13. 
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul 
de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare �i se vor prezenta în 
copie sau în original, după cum urmează: 
1. Studiul de fezabilitate sau Memoriul justificativ - original 
2.  Situaţiile financiare (bilant –formularul 10, cont de profit si pierderi – formularul 20, 
formularele 30 si 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia 
Financiară în care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) să fie pozitiv 
(inclusiv 0). 
sau 
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Pentru persoane fizice autorizate,întreprinderi individuale �i intreprinderi familiale: 
Declara�ie specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 
înregistrată la Administra�ia Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să 
fie pozitiv (inclusiv 0) ; 
sau 
Declara�ia de inactivitate înregistrată la Administra�ia Financiară, în cazul solicitantilor care 
nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. 
sau 
Situaţiile financiare (balanţă analitică, bilant, cont de profit �i pierderi, formularele 30 �i 40) 
prin care dovedesc că nu au inregistrat venituri din  exploatare. 
Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale (inunda�ii, secetă 
excesivă etc.) se va prezenta: 
� Situaţiile financiare (bilant – formularul 10, cont de profit si pierderi formularul 20, formularele 
30 si 40) din unul din ultimii trei ani precedenti anului depunerii proiectului, in care productia 
nu a fost calamitata iar rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv 
(inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara. 
� in cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale �i intreprinderilor familiale: 
� Declaraţie specială privind veniturile realizate inregistrata la Administratia  inanciara 
(formularul 200) in care rezultatul brut obţinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0) ; 
Pentru anii calamitati solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatare si 
evaluare a pagubelor) emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situatii 
de urgenta) 
Pentru demonstrarea activitătii agricole ca fiind principală se depune: 
2.1 Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din activitati 
agricole reprezintă cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului, sau 
�in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale: 
Declaratie pe propria răspundere a solicitantului ca veniturile din activităţile agricole 
reprezintă cel puţin 50% din total venituri, in cazul in care in formularul 200 s-au bifat mai multe 
categorii de venituri. 
Nota: documentele de la punctul 2 se vor prezenta in copie� Pentru documentele „copie” 
se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul 
documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
3.  
a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 
a) 1. Copie după actul de proprietate al 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 şi/sau 
contractul de concesiune şi/sau orice alt document care să certifice dreptul de folosinţă al 
terenului (Pentru dovedirea dreptului de folosinta asupra terenului agricol care face obiectul 
proiectului propus de catre Societatile agricole infiintate conform Legii 36/1991 cu 
modificarile si completarile ulterioare, solicitantii vor depune tabel centralizator emis si 
stampilat de catre Societatea agricola care sa cuprinda suprafetele aduse in folosinta 
societatii si numele membrilor care le detin in proprietate.) 
şi 
a) 2. Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de proprietate şi/sau 
de folosinţă(arenda/concesionare) al terenului pentru baza de producţie, cu ştampila 
primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”. 
b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/sau terenurile) pe care sunt/vor fi 
realizate investiţiile: 
b) 1. Actul de proprietate asupra clădirii; 
b) 2. Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de 
concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al 
terenului: contract de închiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este 
amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului. 
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 
� situaţia privind respectarea clauzelor contractuale si dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 
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� suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, si dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 
acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 
c) Document eliberat de către ANSVSA/ DSVSA din care să rezulte efectivul 
de animale deţinut in proprietate. 
Nota: documentele de la punctul 3 se vor prezenta in copie. Pentru documentele „copie” se 
solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul documentului 
pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
4. Certificat de urbanism/ autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii 
Nota: documentele de la punctul 4 se vor prezenta in copie� Pentru documentele „copie” 
se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul 
documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
5. Clasarea Notificării/Adresa de negaţie; 
sau, 
Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul nu se supune procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată; 
sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, 
dacă este cazul. 
sau 
Decizia etapei de evaluare iniţială - document care să ateste că solicitantul a iniţiat 
procedura pentru obţinerea acordului de mediu Pentru activitati existente care fac obiectul 
extinderii sau modernizarii, documentul va si insotit de Nota de constatare eliberată de 
Autoritatea Centrală pentru Protec�ia Mediului si/sau Garda Natională de Mediu. 
Nota: documentele de la punctul 5 se vor prezenta in copie. Pentru documentele „copie” se 
solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul documentului 
pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
6. 
6.1 Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea si sursele de cofinanţare 
ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de bancă instituţii financiar bancare) : 
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de 
data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau 
prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală 
cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte: 
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de 
data depunerii cererii de finanţare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: 
granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de 
organizaţia care a acordat�o; 
c) extras de cont bancar �i Formularul de achiziţie titluri de stat, emise �i vizate de bancă, în 
cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de 
data închiderii licitaţiei de proiecte; 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii 
de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu 
o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 
e) Scrisoare de confort angajantă (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 
cel pu�in 120 zile. Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de bancile de pe teritoriul 
Romaniei. 
6.2 Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează 
operaţiunile cu APDRP). 
Nota: documentele de la punctul 6 se vor prezenta in copie. Pentru documentele „copie” se 
solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul documentului 
pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice �i de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social �i puncte de 
lucru(numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, 
graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat 
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Nota: documentele de la punctul 7 se vor prezenta in copie.  Pentru documentele „copie” se 
solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul documentului 
pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
8 
8.1 Document emis de DSVSA, Conform Protocolului de colaborare dintre APDRP şi ANSVSA – 
Formatul documentelor va putea fi descărcat de pe site-ul www.apdrp.ro 
8.2 Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei în vigoare: 
Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă si sănătate publică 
sau 
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă. 
Nota: documentele de la punctul 8 se vor prezenta in copie. Pentru documentele „copie” se 
solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul documentului 
pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
9.  Pentru unitatile care se modernizeaza si se autorizeaza/avizeaza conform legislatiei in 
vigoare: 
9.1 Autorizaţie sanitara / Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise 
cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare 
9.2 Autorizatie sanitara veterinara/ Dovada inregistrarii unităţii sanitareveterinare �i pentru 
siguranta alimentelor/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitara 
veterinara si pentru siguranta alimentelor emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii 
de finantare 
9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în funcţiune emisa cu cel 
mult un an inaintea depunerii cererii de finantare 
Nota: documentele de la punctul 9 se vor prezenta in copie. Pentru documentele „copie” se 
solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul documentului 
pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte faptul ca 
solicitantul are capital privat 100% �i codul CAEN conform activitatii 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 judiciară sau faliment, 
conform Legii 85/2006, republicata, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii proiectului. 
Nota: documentele de la punctul 10 se vor prezenta in copie. Pentru documentele „copie” 
se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul 
documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
11. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislatiei în 
vigoare 
sau 
Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului 
propriu (in cazul Societatilor agricole) insotita de Statutul Societatii agricole 
şi, daca este cazul Aviz de recunoaştere pentru Grupuri de Producători emis de MADR. 
Nota: documentele de la punctul 11 se vor prezenta in copie.  Pentru documentele „copie” 
se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul 
documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
12. Pentru soiuri nobile de viţă de vie pentru vin: 
a) Declaraţia de sortiment viticol eliberată de DAJ; 
b) Declaraţie de defrişare a viţei de vie si cerere pentru eliminarea parcelei defrişate din 
Registrul plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol ; 
c) Cerere de autorizare a replantării viţei de vie si de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole 
vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol. 
Nota: documentele de la punctul 12 se vor prezenta in copie. Pentru documentele „copie” 
se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul 
documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
13. Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau reabilitarea 
plantaţiilor pomicole, de arbuşti fructiferi şi viţă de vie pentru struguri de masă, eliberată de 
către Direcţia Agricola Judeteana. 
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Nota: documentele de la punctul 13 se vor prezenta in copie. Pentru documentele 
„copie” se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si 
originalul documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
14.  Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de 
investiţie, lista cheltuielilor eligibile costul �i stadiul proiectului, perioada derulării 
proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de 
programe de finanţare nerambursabilă, începand cu anul 2002 pentru acelasi tip de 
activitate. 
Nota: documentele de la punctul 14 se vor prezenta in copie. Pentru documentele 
„copie” se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si 
originalul documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
15 
15.1. Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică aprobată de DAJ 
însoţită de contractul cu un organism de inspectie si certificare aprobat de Ministerul 
Agriculturii �i Dezvoltării Rurale; 
15.2. Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / 
cooperativă agricolă/ organizatie de îmbunătă�iri funciare/ Organiza�ia 
Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare din care să reiasă că solicitantul 
este membru al acesteia însoţit de documentul de înfiinţare al acestora (act 
constitutiv si statut). Documentul privind calitatea de membru: 
� pentru societati agricole in baza Legii.36/ 1991-declaratie scrisa aprobata de 
fondatori sau membrii consiliului de administratie; 
� pentru societăti cooperative în baza Legii nr.1/ 2005 - cerere de înscriere aprobată 
de adunarea generală; 
� pentru cooperativele agricole în baza Legii.566/ 2004 - cerere de aderare avizată 
de consiliul de administratie si aprobată de adunarea generală, 
� pentru organizatii de îmbunătătiri funciare în baza Legii.138/2004-adeziunea la 
statut si la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum si 
dovada platii contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs. 
� pentru Organiza�ia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), 
document avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru 
al acesteia însoţit de statutul organizatiei. 
Nota: documentele de la punctul 15 se vor prezenta in copie. Pentru documentele 
„copie” se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si 
originalul documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
 
16 
16.1. Copie după diploma de studii/ Certificat care să dovedească pregătirea 
profesională în domeniul pentru care solicită finanţarea pentru responsabilul legal/ 
beneficiar, poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta 
document care sa certifice pozitia in societate acţionar, sau: 
Adeverintă care să ateste vechimea în muncă si în specialitate eliberată de 
angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă 
si, 
Extras din Registrul General de Evidentă a Salariatilor care să ateste înregistrarea 
contractului individual de muncă. 
 
16.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul 
legal de proiect/ beneficiarul (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care 
va prezenta document care sa certifice pozi�ia în societate – actionar sau 
Adeverinta care să ateste vechimea în muncă si în specialitate eliberată de 
angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă si Extras din Registrul General de 
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Evidentă a Salariatilor care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă) 
va/ vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, 
înaintea ultimei plăţi a ajutorului. 
Nota: documentele de la punctul 16 se vor prezenta in copie. Pentru documentele 
„copie” se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si 
originalul documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
17 
17.1 Raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un evaluator autorizat. 
17.2 Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza (autorizatie de 
construire sau alt document oficial) 
18 
Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz): 
18.1 Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/ intreprindere individuala în 
termen de 30 de zile lucratoare de la primirea Notificarii privind selectarea cererii de 
finantare. 
18.2 Aviz de gospodărirea apelor în cazul investitiilor privind irigatiile/ notificarea de începere 
a execuţiei 
sau 
Contract multianual de furnizare apă pentru irigatii – ANIF sau alt furnizor. 
Nota: documentele de la punctele 17si18 se vor prezenta in copie. Pentru documentele 
„copie” se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul 
documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul. 
19 Declaratia pe propria răspundere privind cofinantarea conform Anexei 13. 
Nota: documentul de la punctul 19 se va prezenta in original. 
 
7.3. MASURA 41.122 - ”Îmbunatatirea valorii economice a padurii” 
 
1. Memoriul Justificativ, vizat pentru conformitate cu prevederile amenajamentului silvic 
de către �eful ocolului silvic care administrează sau asigură serviciile silvice pentru fondul 
forestier al solicitantului, înso�it de anexe cu extrase din amenajament, 
sau 
Proiectul de împădurire, vizat pentru conformitate cu prevederile amenajamentului silvic 
de către seful ocolului silvic care administrează sau asigură serviciile silvice pentru fondul 
forestier al solicitantului, însotit de anexe cu extrase din amenajament. 
sau 
Studiul de fezabilitate, vizat pentru conformitate de către seful ocolului silvic care 
administrează sau asigură serviciile silvice pentru fondul forestier al solicitantului, numai 
pentru înfiintarea de pepiniere silvice, în cazul în care în cadrul acestora sunt prevăzute 
constructii permanente. 
IMPORTANT! Justificarea tehnică a investitiilor propuse prin proiect trebuie să aibă 
la bază prevederile din amenajamentul silvic în vigoare. În functie de tipul investitiei, 
solicitantul va anexa documentele mentionate mai sus, copii după planurile 
lucrărilor specifice din amenajamentul silvic. 
Justificarea economică a investiţiei privind realizarea obiectivului măsurii 122, de 
cre�tere a valorii economice a pădurii, va avea în vedere aspecte financiare 
(reducerea costurilor lucrărilor silvice necesare în fondul forestier al solicitantului) şi 
aspecte privind cresterea calităţii pădurii, ca urmare a implementării investiţiei. 
ATENTIE: Solicitantii care depun proiecte ce prevăd lucrări de constructii si/sau montaj, care 
vor fi finantate prin Măsura 41, sunt obligati să ata�eze la Cererea de Finantare si Proiectul 
Tehnic  alături de Studiul de fezabilitate. Proiectul Tehnic si Studiul de fezabilitate trebuie să fie 
întocmite în conformitate cu legislatia natională în domeniu. 
2. Documentele care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier care face 
obiectul investitiei (titlu de proprietate, contract de vânzare cumpărare, Hotărârea Comisiei 
Jude�ene de Fond Funciar însoţită de procesul verbal de punere în posesie). 
IMPORTANT! Pentru stabilirea criteriilor de departajare, solicitantul va depune si 
documentele care atestă dreptul de proprietate asupra întregului fond forestier pe 
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care îl detine, în caz contrar se va considera ca si criteriu de departajare numai 
suprafata de fond forestier care face obiectul investitiei. 
3. Certificatul de urbanism/ Autorizatia de construire, numai pentru înfiintarea de 
pepiniere silvice, în cazul în care în cadrul acestora sunt prevăzute constructii permanente. 
4. Acceptul scris al tuturor proprietarilor fondului forestier implica�i în proiect; în cazul 
formelor asociative (obşti, composesorate etc.) este suficient acceptul organului de decizie 
al persoanei juridice constituită ca formă asociativă. 
IMPORTANT! Acest document este obligatoriu numai pentru solicitantii constituiti în 
asocia�ii de proprietari de păduri. 
5. Angajamentul pentru schimbarea categoriei de folosintă a terenului, în cazul 
pepinierelor, până la depunerea primei cereri de plată. 
6. Documente eliberate de autoritatea de mediu 
6.1. Clasarea notificării 
sau 
6.2. Decizia etapei de evaluare ini�ială 
sau 
6.3. Decizia etapei de încadrare 
sau 
6.4. Acord de mediu/ Aviz Natura 2000 
7.1 Pentru solicitan�ii publici 
Hotărârea Consiliului Local/ Consiliilor Locale privind instrumentarea proiectului, cu 
referire la următoarele puncte (obligatorii): 
� necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
� costurile investiţiei sunt/ vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiţiei; 
� angajamentul privind asigurarea cofinan�ării din surse proprii; 
� angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi/ sau reparare a investiţiei; 
� desemnarea reprezentantului legal al proiectului. 
7.2 Pentru solicitan�ii priva�i: 
7.2.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de 
cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele, emise de institu�ii financiar 
bancare): 
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de 
data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) 
sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau 
egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte, 
sau 
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de 
data depunerii cererii de finanţare, în cazul existen�ei unor surse de cofinanţare de tipul: 
granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, 
emis de organizaţia care a acordat-o, 
sau 
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, 
în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de 
data închiderii licitaţiei de proiecte, 
sau 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii 
cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de 
credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o 
bancă, 
sau 
e) scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de 
la data emiterii. 
7.2.2. Pentru persoane juridice: Act/ hotărâre a organului de decizie al persoanei 
juridice proprietare/ deţinătoare de păduri privind instrumentarea proiectului, cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii): 
� necesitatea si oportunitatea investiţiei; 
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� costurile investiţiei sunt/ vor fi prevăzute în bugetul propriu pentru perioada de realizare 
a investiţiei; 
� angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi/ sau reparare a investiţiei; 
� desemnarea reprezentantului legal. 
sau 
7.2.3. Pentru persoanele fizice: Declara�ie pe proprie răspundere, cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii): 
� necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
� costurile investiţiei sunt/ vor fi finanţate din surse proprii pentru perioada de realizare a 
investiţiei; 
� angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi/ sau reparare a investiţiei; 
� se obligă să ţină o evidenţă contabilă în partidă simplă, conform prevederilor “Ordinului nr. 
1040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul 
fiscal”. 
8. Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale 
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al 
contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP). 
9.1. Pentru solicitan�ii publici: 
9.1.1. Certificatul de înregistrare fiscală; 
9.1.2. Actul de înfiintare si statutul ADI (dacă este cazul). 
9.2. Pentru solicitanţii persoane juridice de drept privat: 
9.2.1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, emis cu maximum 
30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanţare; 
sau 
În cazul asociaţiilor/ fundaţiilor/ formelor asociative: 
9.2.2.Certificat de înregistrare fiscală 
şi: 
Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative 
constituite conform Legii 1/ 2000; 
sau 
9.2.3 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor/ Certificat de înregistrare în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, pentru asociaţii. 
10.1. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale şi graficul de ree�alonare 
(dacă este cazul) a datoriilor către bugetul consolidat. 
sau 
10.2 Pentru solicitanţii persoane fizice se solicită doar certificate care să ateste lipsa 
datoriilor la bugetele locale. 
11. Contract de administrare sau contract servicii silvice, în vigoare, încheiat cu 
ocolul silvic autorizat în conditiile legii. 
12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 
solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul 
proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de 
finanţare nerambursabilă începând cu anul 2006 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 
13. Declara�ie �ef ocol silvic privind valorificarea investi�iei în fondul forestier al 
beneficiarului conform contractului de administrare/ servicii silvice. 
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, 
termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
7.4. MASURA 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 
forestiere” 
 
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii si/sau montaj 
sau 
Memoriul justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/sau montaj 
ATEN�IE! 
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În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente / achiziţii 
de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se 
atasează la Studiul de fezabilitate obligatoriu 
Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al 
lucrărilor. 
ATEN�IE! În cazul în care solicitantul realizeaza în regie 
proprie constructiile în care vor amplasa utilajele achizitionate prin investitia FEADR, 
cheltuielile cu realizarea constructiei vor fi trecute in coloana „neeligibile”, va prezenta 
certificatul de urbanism si va întocmi Studiu de Fezabilitate. 
În cadrul documentului se vor regasi obligatoriu urmatoarele elemente: 
� codul CAEN al firmei de consultanta trebuie mentionat in Studiul de fezabilitate/ Memoriu 
Justificativ. Numai în cazul în care este mentionat codul CAEN şi datele de identificare ale 
firmei de consultanta in Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ cheltuielile privind 
consultanta sunt eligibile. 
� devizul general si devizele pe obiect trebuie sa fie semnate de persoana care le�a 
intocmit şi să poarte stampila elaboratorului documentatiei. 
� existenta „foii de capat”, care contine semnaturile colectivului format din specialisti, 
condus de un sef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei si stampila 
elaboratorului. 
� detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering si capitolul 5 – 
organizare de santier prin devize care sa justifice in detaliu sumele respective, pentru a putea 
fi urmarite in etapa de achizitii si autorizare plati. 
� partile desenate din cadrul sectiunii B (planuri de amplasare in zona, planul general, 
relevee, sectiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator. 
ATENTIE! 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 dacă 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 ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”. 
� Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr.experti, 
ore/expert, costuri/ora). Pentru situatiile in care valorile sunt peste limitele prevazute in baza 
de date a Agentiei, sau sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore 
prognozate sau prin natura investitiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu 
informarea solicitantului. 
�În cazul in care investitia cuprinde cheltuiei cu constructii noi sau modernizari, se va prezenta 
calcul pentru investitia specifica in care suma tuturor cheltuielilor cu constructii si instalaţii se 
raportează la mp de construcţie. 
ATENTIE: Solicitan�ii care depun proiecte ce prevăd lucrări de constructii si/sau montaj, care vor fi 
finantate prin Măsura 41, sunt obliga�i să ataseze la Cererea de Finantare si Proiectul Tehnic  
alături de Studiul de fezabilitate. Proiectul Tehnic si Studiul de fezabilitate trebuie să fie întocmite în 
conformitate cu legislatia natională în domeniu. 
2. Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi 
formularele 30 şi 40) precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 
Financiară (în conformitate cu prevederile Normelor de închidere a exercitiului financiar 2011) în 
care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv (inclusiv 0). Exceptie 
fac solicitantii care nu au înregistrat venituri din exploatare 
Se vor prezenta situatiile financiare pentru anii n, n�1 si n�2, unde n este anul anterior depunerii 
Cererii de Finantare. 
sau 
Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 
40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare. 
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale: 
Declaratie specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată 
la Administra�ia Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv 
(inclusiv 0). 
sau 
Declaratia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au 
desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 
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ATENTIE! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii cererii de finanţare trebuie să fie 
pozitiv (inclusiv 0). Nu se va lua în calcul anul înfiinţării în care rezultatul operaţional poate fi 
negativ. 
CLARIFICĂRI: 
a) în cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul 
aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară, solicitantul nu 
va depune nici un document în acest sens. 
b) în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar 
au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va 
depune la dosarul cererii de finanţare Bilanţul anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul 
de profit şi pierdere, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară, prin care 
dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare si deci nu a desfăşurat activităţi de 
producţie. 
c) în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au 
depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior 
depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia de 
inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. 
3. Documente pentru clădiri şi terenurile pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile: 
- actul de proprietate asupra clădirii 
şi 
- document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune 
Pentru construcţiile cu caracter provizoriu: document încheiat la notariat, care să certifice dreptul 
de folosinţă al terenului: contract de închiriere, de comodat pentru terenul pe care este 
amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului 
� pentru toate tipurile de cladiri si terenuri, extrasul de carte funciara 
sau 
documentul emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara teritorial, care dovedeste ca într-
o unitate administrativ teritorială nu au fost finalizate lucrările de cadastru, 
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent, care conţine: 
o situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze 
o suprafaţa concesionată la zi  dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 
acestui proces. 
ATENTIE! Actul de proprietate asupra clădirilor în care se desfasoara activitatea de productie va fi 
prezentat pentru toate tipurile de investitii, inclusiv pentru cele care se refera numai la achizitie de 
utilaje si mijloace de transport. 
ATENTIE! Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să 
certifice „dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit 
prin: contract de vanzare�cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act 
administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune”, definite conform 
Legii nr. 50/ 1991, modificată şi completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza 
investiţia. 
Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificată şi 
completată, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra 
terenului. 
În clauzele contractului de concesiune sau din adresa emisă de concendent trebuie să reiasă 
acordul concendentului pentru realizarea investiţiei şi că, de asemenea, nu este prevazută 
interdicţia de a se construi (inclusiv interdicţia de a schimba destinaţia imobilului). 
Conform legii nr.287/2009 pentru aprobarea Codului Civil, drepturile reale asupra imobilelor 
cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părţi, cât şi faţă de terţi, numai prin înscrierea 
în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea. 
ATENŢIE! În cazul în care solicitan�ii dovedesc că într�o unitate administrativ teritorială nu au fost 
finalizate lucrările de cadastru, printr�un document emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliară teritorial, ace�tia nu vor avea obliga�ia de a prezenta extrasul de carte funciară 
si vor prezenta doar contractul de constituire sau transmitere a dreptului real respectiv în 
forma autentica notarială. 
4. Certificat de urbanism/ autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii. 
5. Clasarea Notificarii, 
sau, 
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Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul se supune/nu se supune 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi porcedurii de evaluare adecvată; 
sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, 
daca este cazul. 
sau 
Decizia etapei de evaluare iniţială � document care să ateste că solicitantul a iniţiat 
procedura pentru obţinerea acordului de mediu; 
Pentru activităţi existente care fac obiectul extinderii sau modernizării, documentul va fi însoţit 
si de Nota de constatare Autoritatea Centrală pentru Protec�ia Mediului �i/sau Garda 
Natională de Mediu. 
6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare 
ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiare bancare). 
6.2. Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează 
operaţiunile cu APDRP). 
7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social si puncte de 
lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi graficul de 
reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul. 
ATENTIE: Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobata a sumelor negative 
solicitate la rambursare prin deconturile de TVA �i/sau exista alte documente aprobate 
pentru solutionarea cererilor de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior 
eliberării certificatului de atestare fiscală pentru compensarea obliga�iilor fiscale de la 
Sect.A. 
8.1. Pentru unităţile supuse avizării sanitare veterinare, conform legislaţiei în vigoare 
Notificare care să ateste conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor şi că prin realizarea investiţiei în conformitate cu 
proiectul unitatea va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. 
Sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care să menţioneze „în urma verificării documentaţiei 
prezentate se certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/notificării pentru 
siguranţa alimentelor/ autorizării/ înregistrării”. 
Document emis de DSVSA, Conform Protocolului de colaborare dintre APDRP şi ANSVSA – 
Formatul documentelor va putea fi descărcat de pe site�ul www.apdrp.ro 
8.2. Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei în vigoare: 
Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 
sau, 
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă. 
9. Pentru unitatile care se modernizeaza: 
9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia 
sanitară, emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare 
9.2 Autorizaţie sanitar�veterinară / Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor / 
Notificare 
de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar veterinară şi siguranţa alimentelor, 
emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanţare. 
9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu emisă cu cel mult un an înaintea depunerii 
cererii de finanţare. 
ATEN�IE! În cazul în care solicitantul prezintă autorizaţii de funcţionare, acestea trebuiesc 
eliberate cu cel mult un an în urmă faţă de data depunerii cererii de finanţare. În caz 
contrar, solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformităţii unităţii în funcţiune, cu 
legislaţia sanitară, sanitar + veterinară, de mediu, în vigoare. Data de emitere a Notelor de 
constatare trebuie să fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare. 
10.1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte faptul că 
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solicitantul are capital privat100% si codul CAEN conform activităţii pentru care solicită 
finanţare, existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de 
lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau 
faliment, conform Legii nr. 85/2006, republicată, Documentul trebuie sa fie eliberat in numele 
solicitantului, semnat, stampilat de catre autoritatea emitenta si sa fie emis cu cel mult o luna 
inaintea depunerii Cererii de finantare 
şi 
10.2. Pentru întreprinderile mici şi mijlocii se va prezenta 
Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, 
Anexa 1 din Legea nr. 346/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare şi, dacă este cazul, 
Anexa nr.2., semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea (mentionata in 
Certificatul constatator de la ORC). 
sau 
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că îndeplineşte condiţiile de 
întreprindere cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri de mai puţin de 200 
de milioane de Euro. 
11. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislatiei în 
vigoare 
sau 
Hotărâre judecătorească definitivă, actul de constituire şi statutul propriu pentru societăţi 
cooperative de valorificare, cooperative agricole de procesare a produselor agricole; 
şi 
Aviz de recunoaştere pentru Grupuri de Producători emis de MADR. 
12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă intocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, 
perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare 
nerambursabila incepand cu anul 2002 pentru acelesi tip de activitate (cod CAEN). 
13. Declaraţie că firma nu este în dificultate. 
Declaraţia referitoare la firma în dificultate va fi dată de toţi solicitanţii, cu excepţia 
PFA�urilor, Ifurilor şi societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali si va fi semnata de persoana 
autorizata sa reprezinte intreprinderea. 
14. Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahăr, emisă de MADR (Departamentele 
de specialitate) pentru întreprinderea prelucrătoare. 
15.1 Copie după diploma de studii /Certificat care sa dovedeasca pregatirea profesionala in 
domeniul pentru care solicita finantarea pentru responsabilul legal/ beneficiar (poate fi si o 
persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in 
societate: 
Adeverin�a care să ateste vechimea în muncă �i în specialitate eliberată de angajator sau 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
şi 
Extras din Registrul General de Eviden�ă a Salaria�ilor care să ateste înregistrarea 
contractului individual de muncă, ac�ionar). 
15.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de 
proiect/ beneficiarul (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta 
document care sa certifice pozitia in societate.  Adeverinta care să ateste vechimea în 
muncă sai în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă 
si 
Extras din Registrul General de Evidentă a Salaria�ilor care să ateste înregistrarea contractului 
individual de muncă, actionar) va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la 
finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului. 
ATENTIE! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institu�ie recunoscută de 
Ministerul Educa�iei, Cercetării, Tineretului si Sportului. 
16. 
16.1 Pentru modernizări: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice 
(materii prime şi produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform Ord. 
688/2007. 
16.2 Pentru investitii noi: 
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a) Fisa de înregistrare ca procesator �i producător în agricultura ecologică 
b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspec�ie �i certificare 
c)Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime �i produse 
finite) emis de un organism de inspectie si certificare, conform Ord. nr.688/2007 (la ultima plată). 
ATEN�IE! Acest document este obligatoriu numai pentru obţinerea de punctaj la criteriul de 
selecţie: „Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice” pentru modernizarea investiţiilor 
existente. 
Pentru investiţiile noi sau, modernizări ale activită�ii existente cu producerea de produse noi 
ecologice, solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate / Memoriul justificativ că 
vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru se 
va verifica la cererile de plată şi în perioada de monitorizare. 
17. 
17.1 Document emis de MADR care să ateste faptul că produsele sunt tradiţionale conform 
Ord.MAPDRP 690/2004 (pentru modernizari). 
17.2 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, pentru investitii noi, prin care se angajeaza 
ca la ultima plata sa prezinte documentul 17.1 pentru produsele traditionale. In caz contrar, 
contractul se va rezilia. 
ATEN�IE! Acest document este obligatoriu numai pentru obţinerea de punctaj la criteriul de 
selecţie: „IMM�uri care procesează produse tradiţionale” pentru modernizarea investiţiilor 
existente. Pentru investiţiile noi sau modernizari ale activitatii existente cu producerea de produse 
noi traditionale, solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ 
că vor procesa produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru se va 
verifica la cererile de plată şi în perioada de monitorizare. 
18. Adeverinţă privind produc�ia de materie primă ob�inută de solicitant (IMM) eliberată de 
DAJ�ul judeţelor aferente zonei (judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe) 
care demonstrează că solicitantul este producator de materie primă, precizandu-se cantitatea 
obţinută în anul in curs, respectiv anul agricol 2011/2012. 
Pentru cei minim 10 producători care de�in păr�i sociale/actiuni: 
Adeverinţă privind produc�ia de materie primă ob�inută în anul în curs, respectiv anul agricol 
2011/2012, eliberată de DAJ-ul judetelor apartinătoare/ Certificat de producator. 
19. Alte documente justificative (se vor specifica după caz). 
1. Document emis de Organiza�ia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) 
avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia cu minim 6 
luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, însoţit de statutul asocia�iei profesionale din 
componenta unei OIPA. 
ATENTIE! Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director 
cât si de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. 
În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al 
acesteia, acesta trebuie să prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a 
Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform 
prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente. 
2. Programul de restructurare avizat de ANSVSA/DSVSA, pentru solicitan�ii din Anexa Deciziei 
2011/898/UE. 
3. Autorizaţie de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu indica�ie geografică/DOC, 
eliberată de ONVPV (Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole). 
4. Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului pentru fiecare din cei minim 10 
producători, care de�in păr�i sociale/ ac�iuni �i care specifică faptul că au capital privat 100%, 
codul CAEN principal agricol în domeniul proiectului, existen�a punctului de lucru si că nu se află 
în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau 
faliment, conform Legii 85/2006, republicată. 
5. Declaratia pe propria răspundere a solicitantului (IMM) referitoare la procesarea/depozitarea 
materiei prime. 
20. Declaratia pe propria răspundere privind cofinantarea conform Anexei 10. 
ATENTIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare si se vor prezenta în copie sau 
în original după cum urmează: 
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Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către ANSVSA menţionează standardele 
care vor fi implementate prin intermediul proiectului, atât pentru întreprinderile cu perioadă de 
tranziţie până la 31 decembrie 2013, menţionate în Anexa I la fişa tehnică a măsurii, cât şi 
pentru microîntreprinderile care primesc sprijin pentru standardele care intră în vigoare după  
1 ianuarie 2007 sau au intrat deja în vigoare, conform Anexei la fişa măsurii. 
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7.5. MASURA 41. 221 -„Prima împadurire a terenurilor agricole” 
 
1.1 Proiect de împădurire avizat de ITRSV întocmit cu respectarea legislaţiei în vigoare în 
domeniu (inclusiv a normelor tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de 
regenerare a padurilor si de impadurire a terenurilor degradate diferentiate pentru 
fiecare zona de campie, deal si munte, aprobate prin OM nr.1648 din 31.10.2000), si cu 
prevederile fisei tehnice a masurii M221, efectuat de persoane fizice si persoane juridice 
de specialitate atestate de autoritatea natională în domeniu silviculurii pentru 
proiectarea si/sau executarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare din domeniu silvic, însotit 
de Fisa rezumativa a proiectului, in care vor fi mentionate explicit urmatoarele puncte: 
a) suprafata propusa spre impadurire de minim 0,5 ha. 
b)pozitia geografica a terenului cu incadrarea intr-una din zonele: campie, deal sau 
munte, inclusiv descrierea vecinatatilor terenului propus spre impadurire 
c) tipul impaduririi: padure sau perdea forestiera* 
* in cazul perdelelor forestiere, latimea acestora trebuie să fie de cel pu�in 20m. 
d)proportia si numarul speciilor propuse pentru formula de impadurire 
e)varsta exploatabilitatii arboretului plantat 
f)descrierea specifica a solurilor cu precizarea nivelului de degradare al solului 
Aceste puncte trebuie sa se refere la suprafata eligibila (pe care au fost respectate 
Bunele Conditii Agricole si de Mediu) 
2. Documente care atesta dreptul de proprietate si/sau de arenda/concesiune (daca e 
cazul) asupra terenului agricol care face obiectul impaduririi: titlu de proprietate/ 
contract de vanzarecumparare/ inventarul domeniului public (aprobat in condiţiile legii) 
ca si contractul de concesionare/arendare (daca este cazul). 
Pentru AUTORITATI PUBLICE LOCALE 
Pentru terenurile din domeniul public 
2.1.Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public. 
În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, atestat prin 
hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, au survenit modificări: 
solicitantul trebuie să depună: 
2.1.1. Hotărârea consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la 
inventar, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al 
Prefectului, în condiţiile legii. 
2.1.2 În cazul în care terenul este proprietatea primăriei/lor, dar nu este trecut în 
Inventarul primăriei/ilor, solicitantul va depune Hotărârea consiliului local de includere a 
terenului, aflat în proprietate în domeniul public, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin 
(7) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă 
controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii. 
Pentru terenurile care fac parte din domeniul privat al autoritatii publice locale 
2.1.3 Actul de proprietate 
2.2. Pentru PERSOANE JURIDICE de drept privat 
- Titlu de proprietate/contract de vanzare-cumparare/etc. avand mentionat ca 
proprietar numele societatii/ asociatiei care solicita sprijinul 
2.3 Pentru PERSOANE FIZICE/PFA - Titlu de proprietate/contract de vanzare-
cumparare/etc. 
2.4 In cazul in care terenul propus pentru impadurire face obiectul unui contract de 
concesionare / arendare se va prezenta contractul de concesionare / arendare sau 
tabelul 
centralizator emis de Primarie semnat de persoanele autorizate conform legii, continand 
sumarul contractelor de arendare cu suprafetele luate in arenda pe categorii de 
folosinta si perioada de arendare. Aceste contracte trebuie să fie încheiate pentru o 
perioadă cel puţin egală cu perioada angajamentelor încheiate pentru măsura 221 (17 
ani) si sa aiba ca scop realizarea impaduririi 
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3. Declaratie notariala a proprietarului terenului (persoană fizică PFA sau, în cazul 
persoanelor juridice de drept privat -a asociaţilor/acţionarilor) sau in cazul persoanelor 
juridice de drept public declaraţia conducătorului instituţiei prin care acesta (aceştia) 
confirmă că terenul respectiv este liber de sarcini, nu se află sub gaj cu deposedare şi nu 
face obiectul unui proces/ litigiu, (conform model), sau extras de carte funciară pentru 
informare (pentru dovedirea faptului ca terenurile nu sunt grevate de sarcini si gajuri cu 
deposedare in favoarea unei terte parti) insotita de declaratia notariala a persoanei 
fizice, PFA sau in cazul persoanelor juridice 
de drept privat - a asociatiilor/actionarilor, sau in cazul persoanelor juridice de drept 
public, declaratia conducatorului institutiei pentru confirmarea faptului ca terenul 
respectiv nu face obiectul unui proces/litigiu. 
4. Documente privitoare la acordul proprietarilor terenului/alţi deţinători pentru 
impadurire si asumarea obligatiilor ce decurg din aceasta 
Pentru solicitanţii care sunt proprietarii terenurilor pentru care se solicită sprijin 
Autorităţi publice locale 
4.1 Hotărârea Consiliului Local/ Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, cu 
referire la următoarele puncte (obligatorii): 
· suprafeţele destinate impaduririi 
· acordul pentru impadurire si asumarea obligatiilor ce decurg din aceasta (intretinerea 
plantatiei, pastrarea padurii cel putin pana la atingerea varstei de exploatare, etc.) 
· Angajament de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor din agricol in silvic in 
cazul in care solicitarea de sprijin va fi acceptata în termen de 5 ani de la înfiinţarea 
plantaţiei. 
Pentru persoane juridice de drept privat 
4.2 Act /hotărâre a organului de decizie al PERSOANEI JURIDICE de drept privat 
proprietare de teren privind instrumentarea proiectului, cu desemnarea reprezentantului 
legal si cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 
· suprafeţele destinate impaduririi; 
· acordul pentru impadurire si asumarea obligatiilor ce decurg din aceasta (intretinerea 
plantatiei, pastrarea padurii cel putin pana la atingerea varstei de exploatare,etc.) 
. Angajament de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor din agricol in silvic in 
cazul in care solicitarea de sprijin va fi acceptata în termen de 5 ani de la înfiinţarea 
plantaţie 
Pentru persoane fizice si PFA 
4.3 Declaratie pe proprie raspundere, pentru PERSOANELE FIZICE, in care sa se 
mentioneze 
cel putin următoarele puncte (obligatorii): 
· suprafeţele destinate impaduririi; 
· acordul pentru impadurire si asumarea obligatiilor ce decurg din impadurire 
((intretinerea plantatiei, pastrarea padurii cel putin pana la atingerea varstei de 
exploatare,etc.) 
· angajament de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor din agricol in silvic in 
cazul in care solicitarea de sprijin va fi acceptata, în termen de 5 ani de la înfiinţarea 
plantaţiei. 
Pentru solicitanţii care au calitatea de concesionar/arendaş (persoane juridice de drept 
privat, persoane fizice, PFA) 
4.4 In cazul terenurilor concesionate sau în arendă, Actul de decizie/Hotărârea organului 
de decizie al concesionarului/arendasului (în cazul persoanelor juridice de drept privat) / 
Declaratie pe proprie răspundere (în cazul persoanelor fizice/Pf), privind instrumentarea 
proiectului care să conţină punctele obligatorii specificate, cu desemnarea 
reprezentantului legal (daca e persoana juridica de drept privat) împreună cu doc. 4.1, 4.2, 
4.3, după caz. În situaţia în care arendatorul 
(proprietarul) este persoana fizica, doc. 4.3 se va prezenta în formă autentificată la notar. 
5.In cazul in care detinatorii de teren agricol au calitatea de FERMIERI (persoane fizice sau 
persoane juridice de drept privat) se solicita urmatoarele documente: 
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5.1 PERSOANE JURIDICE de drept privat 
Prezentarea situatiilor financiare anuale (bilant, inclusiv cont de profit si pierdere) pentru 
ultimul an incheiat, a fişei contului 701 si a altor documente financiar contabile (daca e 
cazul) ca si a unei declaraţii semnate de administrator/conducătorul organizaţiei şi directorul 
economic/contabilul sef al societăţii/care realizează evidenţa contabilă care sa certifice ca 
minim 25% din timpul de lucru este destinat muncii in agricultura si ca minim 25% din veniturile 
totale sunt venituri din agricultura. 
In cazul PFA se solicita Registrul jurnal de incasari si plati pentru ultimul an incheiat, insotit de 
formularul F200, ca si o declaratie care sa certifice ca minim 25% din timpul de lucru este 
destinat muncii in agricultura si ca minim 25% din veniturile totale sunt venituri din agricultura. 
5.2 PERSOANE FIZICE 
Declaratie pe proprie raspundere autentificata de notarul public privind media veniturilor din 
activitatile neagricole pentru ultimii doi ani incheiati si timpul alocat muncii in agricultura, 
care sa certifice ca minim 25% din timpul de lucru este destinat muncii in agricultură 
6.1.Pentru terenuri situate în afara siturilor Natura 2000 
Document de la autorităţile de mediu privind efectuarea lucrărilor de împădurire (decizia 
etapei de încadrare-document final/acord de mediu-dupa caz, sau decizia etapei de 
evaluare initiala – ca dovada a initierii procedurii pentru obtinerea acordului de mediu) 
sau 
6.2 Pentru terenuri situate în situri Natura 2000, 
Acord de mediu eliberat de APM/Aviz Natura 2000/Decizia etapei de încadrare-document 
final, dupa caz, conform protocolului încheiat între APDRP şi ANPM. Acordul de mediu/Avizul 
Natura 2000 trebuie însoţit de studiu de impact//studiu de evaluare adecvata. Acordul de 
mediu va menţiona dacă terenul respectiv face parte din situri Natura 2000. 
Aceste proiecte trebuie să corespundă obiectivelor generale ale planului de management a 
sitului. 
În cazul în care exista document de mediu final se solicita si 
6.3 Acordul pentru împadurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetatie forestiera 
(aprobarea de dezvoltare) emis de structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice 
centrale care raspunde de silvicultura (ITRSV). 
În cazul depunerii deciziei etapei de evaluare initiala ca dovada a initierii procedurii pentru 
obtinerea acordului de mediu, doc. 6.3 va fi prezentat obligatoriu pâna la contractare, 
împreuna cu documentul final de mediu 
7. Document eliberat de Consiliul Judetean pentru confirmarea faptului ca terenurile 
respective nu sunt mentionate în programe sau planuri nationale sau locale de amenajare a 
teritoriului ca deservind un interes public major. 
8. Pentru solicitantii PERSOANE JURIDICE de drept privat se solicita: 
In cazul societatilor comerciale si PFA 
8.1. Certificat constator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului emis cu maxim 30 de zile 
înainte de data depunerii cererii de finantare; 
Sau 
In cazul asociatiilor/fundatiilor 
8.2. Hotarâre judecătoreasca privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative 
sau 
8.3 Incheiere privind inscrierea in Registrul Asociatiilor / Certificat de inregistrare in Registrul 
asociatiilor si fundatiilor; 
si 
8.4 Actul de infiintare si statutul asociatiei (daca e cazul); 
9. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului (persoană fizică/reprezentant legal), 
conform căreia acesta se angajează ca în cazul în care cererea de sprijin în cadrul Măsurii 
221 este acceptată pentru finanţare să renunţe la orice altă formă de sprijin din FEGA 
/FEADR/ Bugetul naţional pentru suprafaţa pentru care se solicită sprijin pentru împădurire, pe 
toata perioada in care beneficiaza de sprijin prin masura 221. 
10 Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale 
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al 
contului în care se deruleaza operatiunile cu APDRP). 



     
 

 
32

11 Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale şi graficul de reesalonare (dacă 
este cazul) a datoriilor către bugetul consolidat si certificatul fiscal privind lipsa datoriilor la 
bugetele locale.Pentru solicitantii neautorizati (persoane fizice) se solicita doar certificate 
care sa ateste lipsa datoriilor la bugetele locale. 
12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă intocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, 
perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare 
nerambursabila incepand cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii si suprafata de 
teren. 
13. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria 
„firme in dificultate” (conform Anexei 15), semnata de persoana autorizata sa reprezinte 
intreprinderea. 
Declaratia va fi data de toti solicitantii societati comerciale, cu exceptia societatilor cu mai 
putin de 2 ani fiscali. 
14. Alte documente justificative (dupa caz) 
 
8. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le 
îndeplinească solicitantul 
 
8.1. MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  

 
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”  
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  tinerilor fermieri »  existent  http://www.apdrp.ro/, 
accesând documentul  „Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M112 - mai 
2012” 
 
8.2. MASURA 41.121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole” 
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 121 « 
Modernizarea exploataţiilor agricole» existent  http://www.apdrp.ro/, accesând documentul 
Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M121 - februarie 2013 
La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 
-eligibilitatea solicitantului 
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-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 CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE - Măsura 
121 « Modernizarea exploataţiilor agricole»  existent  http://www.apdrp.ro/, accesând 
documentul  Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M121 - februarie 2013 
 
8.3. MASURA 41.122 - ”Îmbunatatirea valorii economice a padurii” 
 
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 122 
“Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii” existent  http://www.apdrp.ro/, accesând 
documentul Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M122 - martie 2012 
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 CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE - Măsura 
122 “Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”  existent  http://www.apdrp.ro/, accesând 
documentul  Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M122 - martie 2012 
 
8.4. MASURA 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 
forestiere”  
 
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 123 
«Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere» existent  http://www.apdrp.ro/, 
accesând documentul Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M123 - februarie 
2013 
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 CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE - Măsura 
123 «Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere»  existent  
http://www.apdrp.ro/, accesând documentul  Procedura Evaluare Selectare - Formulare 
Specifice M123 - februarie 2013 
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8.5. MASURA 41. 221 -„Prima împadurire a terenurilor agricole” 
 
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 221 -„Prima 
împadurire a terenurilor agricole” existent  http://www.apdrp.ro/, accesând documentul 
Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M221 - august 2012 
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 CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE - Măsura 
221 -„Prima împadurire a terenurilor agricole”  existent  http://www.apdrp.ro/, accesând 
documentul  Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M221 - august 2012 
 
9. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GALPNB 
 
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie,  în 
baza căruia fiecare proiect este punctat, conform criteriilor de selectie existente in Ghidul 
solicitantului masurii aferente la care se adauga criterii de selectie a GALPNB, dupa cum 
urmeaza:  
 
9.1. MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  
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Punctaj minim necesar ca proiectul sa fie selectat: 20 puncte 
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IMPORTANT!   
1) Pentru implementarea proiectelor pe MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor 

fermieri” In Planul de Dezvoltare Locala  a GALPNB nu sunt criterii de selectie 
locala. 

2) 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. 

 
9.2. MASURA 41.121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole” 
 
ATENŢIE! Cheltuielile neeligibile nu sunt luate în considerare la scorarea criteriilor de 
selecţie. 
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de 
selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de 
selecţie: 
1. Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse 
(Prin standard comunitar nou introdus se înţelege acel standard care nu este încadrat 
ca si standard existent şi pentru caresolicitanţii beneficiază de perioada de graţie de 
36 luni de la data la care standardul a devenit obligatoriu.) 
Se acorda punctaj la acest criteriu de selectie numai pentru implementarea 
urmatoarelor standarde : 
1.1 protec�ia apelor împotriva poluării cu nitraâi din surse agricole care se aplică 
numai pentru 
zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul solicitantului: Zone 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi – Localităţi conform Ord.MM/MADR 
nr.1552/743/2008 
Data la care se încheie perioada de gra�ie pentru acest standard este 14.10.2013. 
1.2.îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai pentru ferme 
existente de bovine (vaci de lapte �i bivolite); 
Data la care se încheie perioada de gra�ie este 31.12.2014. 
Acest criteriu de selectie se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie să 
cuprindă numai investittii referitoare la implementarea standardelor, în propor�ie de 
100%. 
ATEN�IE! Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de gra�ie 
men�ionată 
în Anexa din fi�a măsurii 121, dar plata se poate efectua �i ulterior. 
Standardele minime pentru protec�ia găinilor outoare � Directiva Consiliului 
nr.1999/74/CE cu perioada de gra�ie 31.12.2014 din Anexa fi�ei măsurii 121 nu se 
punctează deoarece, conform prevederilor Directivei 1999/74/CE transpusă în 
legisla�ia românească prin Ordinul ANSVSA 136/2006, toate fermele de gaini outoare 
crescute în cu�ti neâmbunătă�ite, au avut obligatia ca, 
de la 1 ianuarie 2012, să treacă la sistemul de custi îmbunătătite. 
2. Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos 
Se acordă prioritate pentru proiectele care realizează investiţii în: 
Sectorul vegetal: (i) legume; (ii) pepiniere �i plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, 
căpşunării; (iii) culturi de câmp; (iv) pepiniere �i plantaţiile de viţă de vie pentru vin 
(cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) �i struguri de masă; 
Sectorul de creştere a animalelor: (i) bovine; (ii) porcine; (iii) ovine �i caprine. (iv) 
păsări. Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii, iii şi iv, care au investiţii în 
sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecţie. 
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Pentru aceste sectoare prioritare, punctarea se va realiza diferenţiat între categorii de producţie 
în cadrul aceleiaşi specii. 
IMPORTANT! Pentru investiţii referitoare la irigaţii, se acorda punctaj numai daca solicitantul a 
prezentat unul din cele doua documente de la doc. 18.2 (Aviz de gospodarirea apelor în cazul 
investiţiilor privind irigaţiile/ notificarea de începere a execuţiei sau Contract multianual de 
furnizare apa pentru irigaţii – ANIF sau alt furnizor). 
Punctajul pentru proiectele care prevad investitii în sisteme de irigaţii se cumulează cu punctajul 
de la sectorul respectiv �i se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală 
eligibilă a proiectului. 
De exemplu: 
Pentru sectorul legume: 
� cheltuielile aferente sistemului de irigaţii în valoare de 250.000 Euro. 
� valoarea totală eligibilă a proiectului de 1.250.000 Euro. 
250.000 / 1.250.000x10 = 2 
Total punctaj pentru acest criteriu de selecţie: 33+2 = 35 
ATENŢIE! Daca proiectul vizează doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul 
aferent sectorului cu pondere valorică mai mare în cadrul proiectului. 
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea �i utilizarea energiei 
regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului 
De exemplu: 
� cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7.000 Euro. 
� valoarea totala eligibila a proiectului este de 850.000 Euro. 
7.000 / 850.000 x 7 = 0.058 
Punctajul pentru acest criteriu de selectie: 0.058 
3. Exploataţii agricole de semi�subzistenţă 
Sunt exploataţiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează şi 
o parte din producţia realizată. Dimensiunea economică a acestora poate varia între 2 şi 8 unităţi 
de dimensiune economică (UDE). 
Categoriile de solicitanti care pot primi puncatj la acest criteriu de selectie sunt: 
� Persoana fizică; 
� Persoana fizică autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificările si 
completările ulterioare; 
� Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificările si 
completările ulterioare). 
4. Beneficiarul cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca 
forma asociativa sau este membru al unei forme asociative, , recunoscute conform legislaţiei 
naţionale în vigoare. 
Pentru verificarea acestui criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de Finanţare 
documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme 
asociative potrivit următoarelor reglementări:: 
� grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/ 2005, cu modificările �i completările 
ulterioare/ grup de producători in sectorul legume �i fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 
privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar si 
organizaţiilor de producători in sectorul fructe si legume; 
� societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/ 2005 cu modificările 
sicompletările ulterioare; 
� organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/ 
2004, cu modificările şi completările ulterioare 
� cooperativa agricolă, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile şi completarile 
ulterioare. 
� membrii ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). 
Solicitantul poate fi membru al unei organiza�ii profesionale (asocia�ii) din componenta unei 
OIPA. 
sau, 
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări: 
� societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările 
ulterioare 
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� întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificările �i completările 
ulterioare, care aplică în nume propriu.; 
5. Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate 
Exploataţiile agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR sunt solicitanţii care nu 
au mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip de activitate în cadrul celor două programe. 
6. Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Sunt vizate atât exploataţiile vegetale �i de creştere a animalelor care se află în perioadă de 
conversie cât şi cele care sunt înregistrate ca producătoare în agricultura ecologică. 
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în funcţie de 
ponderea suprafeţei sau animalelor inregistrata/ inregistrate in agricultura ecologica/ suprafaţa 
totală din Registrul unic de identificare de la APIA/ numărul total de animale detinut in 
proprietate din Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA. 
În cazul în care solicitantul deţine atât exploataţii vegetale în sistem ecologic cât şi animale în 
sistem ecologic, punctajul nu se cumulează pentru criteriul de selectie 6, ci se acordă în funcţie 
de activitatea principală, respectiv sectorul vegetal sau sectorul de creştere a animalelor. 
De exemplu: 
� suprafaţa propusă în agricultura ecologică = 25 ha 
� suprafaţa totală a exploataţiei din Registrul unic de identificare = 500 ha. 
25 / 500 x 7 = 0.35 
Punctaj pentru acest criteriu de selecţie: 0.35 
ATENŢIE! În cazul unei ferme mixte care realizează o investiţie în sistem ecologic, punctarea 
acestui criteriu de selecţie se realizează în funcţie de încadrarea în sectorul prioritar. Dacă 
investiţia în sistem ecologic nu vizează sectorul prioritar, nu se va acorda punctaj. 
7. Proiectele care au si investiţii pentru procesarea produselor agricole 
“Procesarea unui produs agricol”: orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol (Anexa I 
la Tratatul de Instituire a CE) şi având drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs 
agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a CE), cu excepţia activităţilor realizate în exploataţia 
agricolă, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare. 
Exemple de activitati în cadrul exploataţiilor agricole care vizează pregătirea unui produs agricol 
pentru prima vânzare: recoltare, curatare, sortare, conditionare, uscare cereale, tratare seminte, 
uscare frunze de tutun, ceruire fructe, ambalare, racire lapte, depozitare. 
 
ATENŢIE! 
1. Rezultatul procesării ce face obiectul investiţiei realizate prin proiect poate avea drept scop 
atât comercializarea cât şi utilizarea în cadrul fermei; 
2. În situaţia în care proiectul vizează �i investiţii privind procesarea produselor agricole obţinute în 
cadrul unei ferme mixte se acordă punctaj indiferent de componenta dominantă valoric; 
3. Activitatea prezentată ca procesare trebuie să respecte definiţia procesării de mai sus; 
4. Veniturile din vanzarea produselor obţinute în urma procesării sunt evidenţiate în Anexa B1; 
5. Pentru procesare �i depozitarea produselor obţinute vor fi prevăzute spaţii distincte; 
Numai dacă proiectul de investiţii cuprinde atât investiţii pentru producţia agricolă cât şi investiţii 
pentru procesare (respectând condiţiile de mai sus), poate să primească punctaj la acest criteriu 
de selecţie. 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel putin 
50% din materia primă procesată provine din ferma proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd si investiţii de procesare în cadrul fermei, se acordă în 
funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului. 
De exemplu: 
� valoarea cheltuielilor referitoare la activitatea de procesare = 25.000 Euro 
� valoarea totala eligibila = 500.000 Euro. 
25.000 / 500.000 x 5 = 0.25 
Punctaj pentru acest criteriu de selectie: 0.25 
 
8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanti cu vârsta sub 40 ani cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu 
de selecţie sunt: persoana fizică care se angajează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de finanţare (conform doc. 
18.1), persoană fizică autorizată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008; întreprindere individuală  
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constituită conform OG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare şi societăţile cu 
răspundere limitată înfiinţate conform Legii nr. 31/ 1990 în care solicitantul este persoană fizică 
asociat unic. 
ATENTIE! În cazul societăţilor cu răspundere limitată înfiinţata conform Legii nr. 31/ 1990 în situaţia 
în care reprezentantul legal nu coincide cu asociatul unic este necesar să depuneţi în 
completare copia actului de identitate pentru persoana fizică asociat unic. 
9. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate 
Zone defavorizate: 
- zona montană cu handicap natural conform conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din 
zona Montană defavorizată, prezentate în Anexa 9 la Ghidul Solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor Administrativ 
Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Lista localităţilor din Zonele 
Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în Anexa 9 la Ghidul Solicitantului. 
Întreaga suprafaţă a exploatatiei agricole trebuie să se afle în cel puţin una dintre aceste zone. 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie menţionate mai sus. 
Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal, pentru sectorul zootehnic, 
pentru implementarea standardelor pentru beneficiarii Măsurii 141 punctarea se va face 
distinct. 
ATENTIE! Solicitantii beneficiari ai Măsurii 141 vor fi încadra�i pe sectoare în functie de ponderea 
valorică a investitiei. 
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Masura 41.121-„Modernizarea exploataţiilor agricole” - din 10 proiecte cel putin 3 (trei) sunt 
rezervate pentru tineri (fermieri in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii 
cererii de finantare) 
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STANDARDELE DIN SECTORUL CRE�TEREA ANIMALELOR 
ATENTIE! Aceste criterii sunt numai pentru alocarea financiară pentru implementarea 
standardelor europene în vigoare (lapte crud si protectia apei împotriva poluării cu 
nitrati din surse agricole). 
Aceste criterii de selectie se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie să 
cuprindă numai investitii referitoare la implementarea standardelor, în proportie de 
100%. 
ATENTIE! În cazul în care proiectul prevede si alte tipuri de investitii acest proiect va fi 
încadrat la alocarea pentru SECTORUL ZOOTEHNIC, fiind punctat conform acelor 
criterii de selectie. 
ATENTIE! Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de gra�ie 
mentionată în Anexa din fisa măsurii 121, dar plata se poate efectua si ulterior. 
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ATENTIE! 
1. Pentru standardul lapte crud, solicitantul trebuie să detină în proprietate efective 
mai mari de 
10 capete vaci lapte/bivolite, iar investitia, pentru a implementa standardul, trebuie 
să cuprindă, 
după caz: 
� construc�ia sălii de muls sau modernizarea unei construc�ii existente �i adaptarea 
ei la aceasta destinatie, 
� retea de alimentare cu curent electric a sălii de muls, 
� retea de alimentare cu apă rece si caldă, 
� canalizare a sălii de muls, 
� instalatie de muls propriu zisă cu 4-20 locuri de muls, 
� tanc de depozitare si răcire a laptelui, 
� instalatie spălare si dezinfectie a instala�iei de muls, 
� dozatoare pentru furaje concentrate, 
� sistem de automatizare a procesului de muls. 
Dacă solicitantul de�ine o parte din utilajele/instalatiile mentionate mai sus, le va 
prezenta în studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizările 
necesare referitoare la existenta acestora, starea de functionare. 
2. Pentru standardul protec�ia apelor împotriva poluării cu nitra�i din surse agricole, 
investitia trebuie să cuprindă minim: 
Porcine: 
� realizarea lagunelor pentru depozitarea dejectiilor si a retelei de canalizare de la 
halele de cresterea porcilor până la lagune, 
� instalatii separare a părtii solide de partea lichidă a dejectiilor, 
� mijloace speciale de transport dejectii si incorporare a acestora în sol, 
� realizarea statiilor de biogaz, 
� forarea puturilor de control a poluării apei freatice cu nitati si nitriti. 
Păsări 
�realizarea platformelor de depozitare a dejectiilor, 
�mijloace speciale de transport a dejectiilor si distribuirea lor pe sol, 
� realizarea statiilor de biogaz. 
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Bovine 
� realizarea platformelor de depozitare a dejectiilor solide si a foselor de depozitare a 
dejectiilor lichide, 
� mijloace speciale de transport a dejectiilor ti distribuirea lor pe sol, 
� realizarea statiilor de biogaz. 
Ovine 
� realizarea platformelor de depozitare a dejectiilor solide, 
� mijloace speciale de transport a dejectiilor si distribuirea lor pe sol, 
� realizarea statiilor de biogaz. 
Dacă solicitantul detine o parte din utilajele/instala�iile mentionate mai sus, le va 
prezenta în studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizările 
necesare referitoare la existenta acestora, starea de functionare. 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât 
la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare �i pentru 
care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii. 
În caz că, la verificarea Cererilor de plată sau în perioada de monitorizare, se 
constată că aceste condiţii nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi 
reziliat. Excepţie face criteriul de selecţie privind exploataţiile agricole de 
semisubzistenţă a căror dimensiune economică poate evolua. 
ATENŢIE! Pentru justificarea criteriilor de selectie este necesar să prezentati în cadrul 
Studiului de 
Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate informaţiile necesare punctării acestora şi să 
ataşaţi documente justificative în acest sens. 
ATENTIE! Tinerii fermieri, beneficiari ai Măsurii 112 care realizeaza investitii pentru 
implementarea celor două standarde, beneficiază de o perioada de graţie de 36 de 
luni calculată de la data instalării, pentru finalizarea investiţiei, conform 
Regulamentului 1698/2005, art.26, pct.1 lit.b, ultimul alineat, dar plata se poate 
efectua si ulterior. 
 
Criterii de selectie locala prevazute in Planul de Dezvoltare locala a 
GALPNB pentru Masura 41.121-„Modernizarea exploataţiilor 
agricole” - din 10 proiecte cel putin 3 (trei) sunt rezervate pentru 
tineri (fermieri in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la data 
depunerii cererii de finantare) 
Procedura de selectie este urmatoarea: 
N = N1+N2, unde 
N = numarul total de proiecte depuse, conforme, eligibile si 
punctuate 
N1 = numarul de proiecte depuse, (conforme, eligibile si punctuate) 
de solicitanti tineri (fermieri in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti 
la data depunerii cererii de finantare) 
N2 = numarul de proiecte depuse, (conforme, eligibile si punctuate) 
de solicitanti in varsta de peste 40 de ani impliniti la data depunerii 
cererii de finantare. 
Situatia 1: 
N1 = 0; N2≥1 
In acest caz, proiectele selectate si punctate se vor departaja in 
ordinea descrescatoare a punctajului obtinut si conform 
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prevederilor art.11 din regulamentul Comisiei de Contestatii a 
GALPNB (regulament prezentat mai jos). Vor fi selectate primele 7 
proiecte, iar sumele ramase se vor reporta pentru sesiunea de 
depunere urmatoare. 
Situatia 2: 
N1 =1; N2≥1 
In acest caz, proiectul selectat si punctat a carui solicitant este un 
tanar va fi selectat in conditiile indeplinirii punctajului minim. 
Restul proiectelor se vor departaja in ordinea descrescatoare a 
punctajului obtinut si conform prevederilor art.11 din regulamentul 
Comisiei de Contestatii a GALPNB (regulament prezentat mai jos). 
Vor fi selectate primele 7 proiecte, iar sumele ramase se vor reporta 
pentru sesiunea de depunere urmatoare. 
Situatia 3: 
N1 =2; N2≥1 
In acest caz, proiectele selectate si punctate a caror solicitanti sunt 
un tineri vor fi selectate in conditiile indeplinirii punctajului minim. 
Restul proiectelor se vor departaja in ordinea descrescatoare a 
punctajului obtinut si conform prevederilor art.11 din regulamentul 
Comisiei de Contestatii a GALPNB (regulament prezentat mai jos). 
Vor fi selectate primele 7 proiecte, iar sumele ramase se vor reporta 
pentru sesiunea de depunere urmatoare. 
Situatia 3: 
N1 =3; N2≥1 
In acest caz, proiectele selectate si punctate a caror solicitanti sunt 
un tineri vor fi selectate in conditiile indeplinirii punctajului minim. 
Restul proiectelor se vor departaja in ordinea descrescatoare a 
punctajului obtinut si conform prevederilor art.11 din regulamentul 
Comisiei de Contestatii a GALPNB (regulament prezentat mai jos). 
Vor fi selectate primele 7 proiecte. Daca N2<7  sumele ramase se 
vor reporta pentru sesiunea de depunere urmatoare. 
Situatia 4: 
N1 > 3; N2≥1 
In acest caz, proiectele selectate si punctate a caror solicitanti sunt  
tineri vor fi ordonate in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut 
primele trei clasate vor fi selectate, iar restul se vor alatura 
procesului de selectie final alaturi de celelalte proiecte si se vor 
departaja in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut si 
conform prevederilor art.11 din regulamentul Comisiei de Contestatii 
a GALPNB (regulament prezentat mai jos). Vor fi selectate primele 7 
proiecte. Daca N2<7  sumele ramase se vor reporta pentru sesiunea 
de depunere urmatoare. 
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9.3. MASURA 41.122 - ”Îmbunatatirea valorii economice a padurii” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punctaj minim: 15 puncte 
IMPORTANT! Nu sunt admise la finan�are proiectele care nu întrunesc punctajul minim. 
Punctajul pentru investitiile prevăzute în criteriile de selectie 1 si 2 nu poate fi cumulat. În 
situatia în care un proiect include 2 sau 3 tipuri de investiţii punctate în cadrul criteriilor 1, 
respectiv 2, punctajul pentru criteriul de selectie 1 sau 2 se acordă numai pentru investitia 
majoritară valoric. 
Criterii de departajare: În cazul proiectelor cu punctaj egal, departajarea se va face în 
func�ie de suprafata totală de pădure a solicitantului, în ordine descrescătoare. 
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Criterii de selectie locala prevazute in Planul de Dezvoltare locala a GALPNB 
pentru Masura 41.122 -”ÎMBUNĂTĂŢIREA VALORII  ECONOMICE A PĂDURII” -  din 
2 proiecte, cel putin 1 (unul) este rezervat pentru tineri (fermieri in varsta de 
pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii cererii de finantare). 
Procedura de selectie este urmatoarea: 
N = N1+N2, unde 
N = numarul total de proiecte depuse, conforme, eligibile si punctuate 
N1 = numarul de proiecte depuse, (conforme, eligibile si punctuate) de 
solicitanti tineri (fermieri in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la data 
depunerii cererii de finantare) 
N2 = numarul de proiecte depuse, (conforme, eligibile si punctuate) de 
solicitanti in varsta de peste 40 de ani impliniti la data depunerii cererii de 
finantare. 
Situatia 1: 
N1 = 0; N2≥1 
In acest caz, proiectele selectate si punctate se vor departaja in ordinea 
descrescatoare a punctajului obtinut si conform prevederilor art.11 din 
regulamentul Comisiei de Contestatii a GALPNB (regulament prezentat mai 
jos). Va fi selectat un proiect, respectiv proiectul cu punctaj maxim, iar sumele 
ramase se vor reporta pentru sesiunea de depunere urmatoare. 
Situatia 2: 
N1 =1;  N2≥0 
In acest caz, proiectul selectat si punctat a carui solicitant este un tanar va fi 
selectat in conditiile indeplinirii punctajului minim. 
Restul proiectelor se vor departaja in ordinea descrescatoare a punctajului 
obtinut si conform prevederilor art.11 din regulamentul Comisiei de Contestatii 
a GALPNB (regulament prezentat mai jos). Daca N2≥1, va fi selectat proiectul 
cu punctajul cel mai mare. Daca N2=0 sumele se raporteaza pentru o noua 
sesiune. 
Situatia 3: 
N1 =2; N2=0 
In acest caz, proiectele selectate si punctate a caror solicitanti sunt  tineri se 
vor  departaja in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut si conform 
prevederilor art.11 din regulamentul Comisiei de Contestatii a GALPNB 
(regulament prezentat mai jos).  
Situatia 4: 
N1≥2; N2≥1 
In acest caz, proiectele selectate si punctate a caror solicitanti sunt  tineri vor fi 
ordonate in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut si primul clasat va fi 
selectat. In faza 2, proiectele ramase inclusiv cele ale solicitantilor tineri se vor 
alatura procesului de selectie final alaturi de celelalte proiecte si se vor 
departaja in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut si conform 
prevederilor art.11 din regulamentul Comisiei de Contestatii a GALPNB 
(regulament prezentat mai jos). Va fi selectat primul proiect clasat in acesta a 
doua faza. 
 
9.4. MASURA 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 
forestiere”  
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Criterii de selectie locala  prevazute in  Planul de Dezvoltare locala a GALPNB pentru 
Masura 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” - au 
prioritate solicitantii tineri (solicitanti in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la data 
depunerii cererii de finantare). 
Procedura de selectie este urmatoarea: 
Situatia 1: 
Daca un tanar depune un proiect conform, eligibil si cu punctaj mai mare sau egal 
cu punctajul minim acel proiect va fi selectat si se incheie procesul de selectie. Daca 
nici un tanar nu depune proiect atunci proiectele punctate se vor departaja in 
ordinea descrescatoare a punctajului obtinut si conform prevederilor art.11 din 
regulamentul Comisiei de Contestatii a GALPNB (regulament prezentat mai jos). Va fi 
selectat proiectul cu punctaj maxim. 
 
9.5. MASURA 41. 221 -„Prima împadurire a terenurilor agricole” 
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Punctaj minim: 20 puncte 
Pentru implementarea proiectelor pe MASURA 41.221 - „Prima împadurire a terenurilor 
agricole”, in Planul de Dezvoltare Locala  a GALPNB nu sunt criterii de selectie 
locala. 
În cazul în care proiectul de împadurire vizeaza mai multe parcele, punctajul de selectie se 
acorda, pentru fiecare criteriu, în functie de suprafata cumulata a parcelelor grupate pe 
subcategoriile stabilite de criteriile de selectie, punctajul acordându-se corespunzator 
subcategoriei cu ponderea cea mai mare în total suprafata (de exemplu: pentru zona 
geografica: câmpie/ deal/ munte; pentru gradul de degradare a terenului: terenuri afectate 
de eroziune sau desertificare/ terenuri afectate de alte fenomene de degradare; etc). 
Pentru criteriul 2, punctajul se acorda pentru suprafata totala propusa pentru împadurire. 
Pentru criteriul 4, punctajul se acorda astfel: functie de gradul de degradare a terenului, 
mentionat în Anexa 11 la ghidul solicitantului, se verifica valorile indicilor din coloanele 
"GRAD_EROZ" - coloana H si ("ARID_IND" - coloana G); se acorda punctaj maxim (15 pct.) 
pentru proiectele care vizeaza terenuri situate în UAT cu valori mai mari sau egale cu 3 ale 
gradului de eroziune ("GRAD_EROZ" - coloana H) sau ale indicelui de aridizare ("ARID_IND" - 
coloana G); 
În cazul în care valorile indicilor din coloanele specificate mai sus nu sunt mai mari sau egale 
cu 3, se verifica valorile din coloanele "GRAD_EXCE" - coloana J si "GRAD_SAL" - coloana I. 
Vor fi punctate cu 10 pct. proiectele care vizeaza terenuri situate în UAT cu valori mai mari 
sau egale cu 3 ale gradului de exces de apa ("GRAD_EXCE" - coloana J) sau ale gradului de 
salinizare ("GRAD_SAL" - coloana I). 
Daca pe nici una dintre cele 4 coloane, valorile indicilor nu au valori mai mari sau egale ca 
3, punctajul acordat la acest criteriu este 0. 
 
Atentie! 
În cazul în care proiectul de împadurire vizeaza mai multe parcele cu grade diferite de 
degradare, punctajul la acest criteriu se acorda în functie de tipul de degradare (eroziune, 
desertificare/alte fenomene de degradare) al parcelelor cu suprafata cumulata cea mai 
mare (suprafata majoritara în total suprafata propusa pentru împadurire). 
Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin proiectul tehnic de 
împadurire, atât în faza de implementare a proiectului cât si în perioada de întretinere a 
plantatiei pentru care a primit punctaj la selectie, sunt conditii obligatorii. 
În cazul în care, la verificarea cererilor de plata sau în perioada de monitorizare, se 
constata ca aceste conditii nu se respecta, platile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. În 
cazul în care lucrarile de întretinere nu sunt efectuate sau sunt efectuate defectuos, iar 
viabilitatea plantatiei este afectata, platile efectuate catre beneficiari trebuie rambursate ca 
si în cazul în care plantatia forestiera nu este mentinuta pâna la vârsta exploatabilitatii. 
 
10. Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea 
solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie): In termen de 15 zile lucratoare de la data 
limita de depunere a proiectelor, după încheierea procesului de evaluare și a etapei de 
soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de selecție al GALPNB va întocmi un 
Raport de selecție în care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate și 
eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților. Vor fi evidențiate proiectele 
declarate selectate în urma soluționării contestațiilor. GALPNB va publica Raportul de 
Selecție pe www.galpnb.ro si îl va afișa la sediul GALPNB și la sediul consiliului județean 
Neamt și la sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre în GALPNB si va 
notifica in scris, prin posta, solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 
 
11. 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 
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12. Alte informatii referitoare la procedura de selectie proprie GALPNB 
a) Definiţii:  

 Solicitant / beneficiar – organizaţie publică sau privată care preia responsabilitatea 

realizării unui proiect; 

 Cerere de Finanţare - formularul de cerere de finanţare şi documentele administrative şi 

tehnice care sunt cerute de acest formular; 

 Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea 

obţinerii finanţării prin măsurile finanţate din FEADR; 

 Pista de audit – dă posibilitatea unei persoane să urmărească o tranzacţie din momentul 

iniţierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – reprezintă trasabilitatea 

operaţiunilor 

 Proiect – orice operaţiune întreprinsă de un beneficiar al măsurilor incluse în PNDR - Axa 

IV LEADER finanţate din FEADR. 

 Măsură – termenul se refera la măsurile din Planul de Dezvoltare Locala 

 Apel de selectie / sesiune de depunere a cererilor de finantare - perioada calendaristică în 

cadrul căreia se pot primi cereri de finantare din partea potenţialilor beneficiari ai Planului 

de Dezvoltare Locala. 

 Sesiune de selecţie -  lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii, 

concretizate în Raportul de selecție și Raportul de Contestații conform căruia cererile de 

finanțare vor fi transmise la APDRP în vederea finanțării. 

b) Prescurtări 
 MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale; 

 APDRP – Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit; 

 CRPDRP – Centrul Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit; 

 OJPDRP – Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit; 

 PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

 FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

 SVCF - Serviciul Verificare Cereri de Finanţare din cadrul OJPDRP; 

 APIA – Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură 

 GALPNB - Asociația „GAL Podisul de Nord al Barladului” 

c) Denumirea procedurii: Procedura de selectie, de evaluare si de solutionare a 

contestatiilor pentru  proiectele care urmeaza a fi implementate pe teritoriul asociatiei  

“GAL Podisul de Nord al Barladului (GALPNB)” in conformitate cu Planul de Dezvoltare 

Locala a GALPNB. 

d) Scop: Procedura stabileşte o modalitatea unitară de selectare a cererilor de finanţare, de 

evaluarea a cererilor de finantare, de solutionare a contestatiilor pentru proiectele ce se 
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doresc a fi implementate pe teritoriul GALPNB in conformitate cu Planul de Dezvoltare 

Locala aprobat. 

e) Introducere: GALPNB lansează pe plan local, folosind mijloacele de informare mass-

media, apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în Planul de 

Dezvoltare Locala aprobat. Apelul de selectie se adresează actorilor locali sau altor 

beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GALPNB. 

Informațiile necesare depunerii cererilor de finantare (proiectelor) vor fi prezentate de 

către GALPNB în apelurile de selecție care vor fi publicate pe pagina de internet a 

GALPNB, afișate la sediul GALPNB, publicate în presă, afișate la sediul consiliului 

judetean Neamt, afisate la sediul consiliilor localităților membre în GALPNB. 

f) Modelul si continutul anuntului Apelului de selectie aferent sesiunilor de depunere a 
proiectelor: 

 Antet apel de selectie: 
 

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 101 938  

__________________________________________________________________________ 
 Tittlu: 

Apel de selectie proiecte LEADER masura 41, sub-masura 41......(411-Creșterea 

competitivității sectoarelor agricol și forestier; si/sau 412- Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului 

rural; si/sau 413- Cresterea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice din spatiul 

rural prin implementarea strategiei de dezvoltare locala);  

Data lansarii apelului de selectie: [...] 
 Data limita de depunere a proiectelor: zz.ll/aaaa 

 Număr de referinţă al apelului de selectie: M41..... nr. sesiunii / anul organizarii sesiunii 

de depunere a cerererilor de finantare / data limita de depunere a cererilor de finantare 

(zz.ll/aaaa) 

 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 – 18 pe toata durata anuntata 

a apelului de selectie. 
 Fonduri disponibile pentru submasura / submasurile din apelul de selectie: [se va 

preciza suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui 

proiect (aceasta nu va depasi 200.000 euro)] 
 Suma maxima a unui proiect: 400.000 euro                               
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g) Model de Declaratie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GALPNB 
toate plătile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către 
beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării 
beneficiarului cu privire la confirmarea plătii,  în maximum 5 zile lucrătoare de la 
data efectuării plătii: 

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........................................... solicitant al Masurii 41......, depunator al cerereii de finantare 
pentru proiectul .............................................................................................................. 
 
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........................ 
 
h) Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului: în conformitate cu cerintele fisei măsurii din PNDR si cu Ghidului 

solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selectie, aferente măsurii 

respective;  
i) Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul: solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 

eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri, in vigoare la 

data lansarii apelului de selectie. Se va consulta Ghidul Solicitantului aferent măsurii în 

care se încadrează proiectul propus si Planul de dezvoltare locala a GALPNB. 

(www.apdrp.ro; www.madr.ro; www.galpnb.ro).” Pentru proiectele de servicii, solicitantul 

va respecta cerintele prevăzute pentru proiecte de servicii – specifice Măsurii 41, publicată 

pe site-ul www.apdrp.ro. Proiectele de servicii pot fi acelea care se regăsesc în obiectivele 

Măsurilor 111 si 322 Componenta C: studii privind patrimoniul cultural (material si 

imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la 

dispozitia comunitatii, din PNDR. 

j) Procedura de selectie aplicată de Comitetul de Selectie al GALPNB (descrierea 
criteriilor de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu): 
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 Teritoriul GALPNB: microregiunea delimitata teritorial de unitatile administrativ teritoriale 

partenere in GALPNB respectiv comunele Gadinti, Sagna, Bira, Boghicea, Stanita din 

judetul Neamt si Oteleni din judetul Iasi. 

 Depunerea proiectelor: 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 – 18 pe toata durata anuntata a apelului de selectie. În termen de cel 

mult 5 zile lucratoare de la expirarea termenului pentru primirea proiectelor, lista 

proiectelor depuse va fi disponibilă pe site-ul GALPNB. 

 Documente necesare depunerii cerererii de finantare: Proiectele se vor întocmi in 

conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului in vigoare la data lansarii apelului de 

selectie, aferent fiecărei măsuri, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro. 

Solicitanții care depun proiecte ce prevăd lucrări de construcții și/sau montaj, care vor fi 

finanțate prin Măsura 41, sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare și Proiectul 

Tehnic  alături de Studiul de fezabilitate. Proiectul Tehnic și Studiul de fezabilitate trebuie 

să fie întocmite în conformitate cu legislația națională în domeniu. În Fișele de verificare 

se va controla concordanța între Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic privind datele 

generale ale solicitantului. Valoarea contractată finală va fi cea din bugetul indicativ al 

proiectului corectat, întocmit în urma rectificării devizelor pe obiecte şi devizului general 

din SF/DALI după faza de contractare și în urma verificărilor Proiectului Tehnic. Odată 

finalizată cererea de finanţare împreună cu documentele ataşate, se constituie în „dosarul 

cererii de finanţare”. Se multiplică de către solicitant în trei exemplare pe suport de hârtie 

şi două exemplare în copie electronică (prin scanare): Formatul electronic va conține 

Cererea de finanțare, însoțită de documentația justificativă, Proiectul tehnic (dacă este 

cazul), inclusiv de partea economică a studiului de fezabilitate / memoriului justificativ care 

vor fi folosite la verificarea bugetului indicativ, a planului financiar și a viabilității proiectului. 

Aceste documente sunt depuse la secretariatul GALPNB. Ele sunt depuse personal de 

către reprezentantul legal, aşa cum este precizat în formularul Cerere de finanţare sau de 

un împuternicit, prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal, la GALPNB, 

înaintea datei care figurează în apelul de selectie. Solicitantul se asigură că are un 

exemplar complet al Cererii de finanţare. Solicitantul depune cererea de finanţare în trei 

exemplare la secretariatul GALPNB împreună cu documentele originale (pentru care a 

ataşat copii). Fiecare exemplar va conţine formularul Cerere de finanțare corect completat 

şi anexele tehnice şi administrative. Solicitantul este invitat să revină la sediul GALPNB 

după evaluarea conformităţii (în aceași zi) pentru a fi înştiinţat dacă cererea de finanţare 

este conformă sau i se explică cauzele neconformităţii. La secretariatul GALPNB se 

înregistrează cererea de finanțare în Registrul de Intrări/Iesiri, iar solicitantul primește un 

bon cu acest număr de înregistrare. Numărul de înregistrare alocat este diferit de numărul 
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de înregistrare atribuit cererii de finanțare. După înregistrare, documentaţia primită de la 

solicitant este transmisă, managerului GALPNB care o repartizează pentru verificarea 

conformităţii unui expert tehnic din cadrul GALPNB. Verificarea se efectuează în ziua 

depunerii Cererii de finanţare. Pentru a stabili dacă cererea de finanţare este acceptată 

pentru verificare, expertul tehnic al GALPNB verifică în Registru: verificarea cererilor de 

finanţare neconforme (aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de 

maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte). Expertul va verifica dacă acelaşi 

solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare de două ori în perioada licitaţiei de proiecte 

şi a fost declarată neconformă de fiecare dată. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu 

aceeaşi cerere de finanţare aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă 

solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul verificator va opri 

verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată pentru 

verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. După aceasta vor fi derulate toate 

etapele procedurale specifice pentru cererile de finanţare neconforme. Verificarea cererilor 

de finanţare conforme: solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o 

cerere de finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a 

proiectelor de investiţii. Expertul verifică în Registrul cererilor de finanţare dacă acelaşi 

solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare în perioada licitaţiei de proiecte şi a fost 

declarată conformă. Verifică dacă s-a înregistrat o renunţare sau retragere a cererii de 

finanţare. Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul verificator 

va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată 

pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.  

 Conformitate si eligibilitate: Compartimentul tehnic al GALPNB asigură suportul necesar 

beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanțare privind aspectele de conformitate 

pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Solicitantul va putea să apeleze, dacă 

doreşte, la consultanţi, pentru întocmirea documentaţiei tehnice și completarea Cererii de 

finanţare. Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 

eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri, in vigoare la 

data lansarii apelului de selectie si Planului de dezvoltare locala a GALPNB. „Se va 

consulta Ghidul Solicitantului aferent măsurii în care se încadrează proiectul propus si 

Planul de dezvoltare locala a GALPNB. (www.apdrp.ro; www.madr.ro; www.galpnb.ro).” 

Solicitantii si personalul GALPNB vor utiliza Ghidul Solicitantului si versiunea Manualului 

de Procedură aferente măsurii în cadrul căreia se încadrează proiectele, în vigoare la data 

lansării apelului de selectie de către GAL, disponibile pe   site-ul www.apdrp.ro si 

www.madr.ro. Potentialul beneficiar îsi depune proiectul la secretariatul GALPNB, sub 

forma Cererii de Finantare si a documentelor anexă, atasate Cererii de Finantare. Se vor 

folosi formularele de Cereri de Finantare postate pe site-ul www.apdrp.ro, respectiv 
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www.madr.ro specifice măsurilor din PNDR, în care se regaseste scopul proiectului. 

Pentru proiectele ce se încadrează în obiectivele Măsurii 221, solicitantul trebuie să 

atașeze la Cererea de Finanțare proiectul de împădurire avizat de ITRSV. Pentru 

proiectele ce se încadrează în obiectivele Măsurilor 141 și 142, solicitantul va utiliza 

formularele cadru de Cerere de Finanțare aferente acestor măsuri, disponibile pe site-ul 

www.madr.ro, în vigoare la data lansării apelului de selecție. Pentru proiectele de servicii 

(care se regăsesc în obiectivele măsurilor 111 și 322 Componenta C: studii privind 

patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a 

acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii, din PNDR și atipice de servicii) se 

va utiliza formularul cadru de Cerere de Finanțare pentru servicii, disponibil pe site-ul 

www.apdrp.ro. GALPNB verifică conformitatea proiectului si respectarea criteriilor de 

eligibilitate; Angajatii GALPNB vor completa „Fisa de verificare a conformitătii” si „Fisa de 

verificare a eligibilitătii”, 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 aceleasi măsuri, angajatii GALPNB vor completa 

Fisele de verificare ale conformitătii si eligibilitătii 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. Solicitantii 

proiectelor integrate sunt obligati să completeze si să depună la Cererea de Finantare 

formularele de buget indicativ aferente fiecărui tip de actiune din cadrul proiectului 

respectiv, cât si bugetul indicativ totalizator al proiectului precum si formulare de Plan 

financiar pentru fiecare tip de actiune, respectând procentul de cofinantare impus prin 

submăsura / componenta măsurii în care se încadrează actiunea. În cazul proiectelor 

integrate, care au obiective ce se regăsesc în scopul mai multor submăsuri / componente 

din cadrul aceleași măsuri, angajatii GALPNB vor completa Fișele de verificare ale 

conformității aferente fiecărei submăsuri / componente. În cazul proiectelor integrate, 

angajatii GALPNB vor verifica existența atât a bugetelor indicative aferente fiecărui tip de 

acțiune din cadrul proiectului respectiv, cât și a bugetului indicativ totalizator al proiectului, 

precum și formularele de Plan Financiar completate pentru fiecare tip de acțiune în parte. 

Fiecare Plan Financiar trebuie să respecte procentul de cofinanțare impus prin submăsura 

/ componenta măsurii în care se încadrează acțiunea. Pentru cererile de finanţare 

acceptate, expertul tehnic va proceda la: Verificarea conformităţii Cererii de finanţare: 

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 în formularul Cerere de finanțare sunt prezente în trei exemplare: 

un original şi două copii.Expertul care verifică conformitatea va verifica pe CD formatul 

electronic al documentelor ataşate: Cererea de finanțare, inclusiv documentaţia ataşată 
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acesteia (partea economică a studiului de fezabilitate / memoriului justificativ și proiectul 

tehnic (dupa caz)) și copia electronică a dosarului cererii de finanțare. Expertul tehnic va 

verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi opisat, cu 

toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui 

document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv 

documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea 

documentelor. Dacă cererea de finanţare este incompletă la depunerea anterioară, se va 

dezlega dosarul şi se va adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele 

vechi vor fi tăiate cu o linie orizontală), opisul se va reface şi dosarul va fi legat din nou. 

Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea 

«ORIGINAL». Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura, în cazul 

persoanelor fizice). Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: 

act de proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), trebuie să conţină 

menţiunea „Conform cu originalul” făcută de către expertul care a verificat concordanța 

copiei cu originalul, a semnat și a datat ultima pagină a documentului COPIE. Exemplarul - 

copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea «COPIE». 

Verificarea cererii de finanţare se face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea 

conformităţii, specifice fiecărei măsuri (existentă la sfârşitul Fişei de verificare a 

conformităţii (formulare specifice). GALPNB îşi rezervă dreptul de a solicita beneficiarului 

documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de 

expertul verificator că este necesar. Verificarea codului unic de înregistrare: Toţi solicitanţii 

care depun proiecte în cadrul PNDR – Axa IV. LEADER, proiecte care se încadrează în 

obiectivele vreunei dintre măsurile axei I. din PNDR, trebuie să fie înregistraţi în Registrul 

unic de identificare (RUI), gestionat de APIA. Expertul verifică în Cererea de Finanţare 

dacă solicitantul a completat câmpul aferent Codului unic de identificare (şi anul atribuirii 

codului pentru M112). În cazul în care solicitantul nu a completat acest câmp (nu este 

înscris în RUI), expertul tehnic verifică completarea formularului de înscriere în RUI, 

formular ce trebuie semnat de solicitant.  Erori de formă: În cazul în care expertul tehnic va 

descoperi erori de formă în completarea cererii de finanţare de către solicitant va aplica 

următoarea procedură: taie cu o linie orizontală informaţia greşită şi scrie alăturat 

informaţia corectă; semnează în dreptul modificării şi o datează. Erorile de formă sunt 

erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare care sunt descoperite 

de experţii verificatori, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către 

aceştia din urmă pe baza unor dovezi / informaţii prezentate explicit în documentele 

anexate Cererii de finanţare. În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de 

formă, cererea de finanțare nu este considerată neconformă. Necompletarea unui câmp 

din Cererea de finanțare nu este considerată eroare de formă (cu excepția Codului unic 
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de înregistrare, dacă acesta nu se solicită prin completarea formularului). Expertul va cere 

solicitantului să efectueze corecturile (erori de formă) și pe CD urmând ca CD-ul să fie 

retransmis până la începerea verificării eligibilității. Persoana care verifică munca 

expertului este managerul GALPNB. Toate verificările efectuate de către angajații 

GALPNB vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 

minimum 2 angajați - un expert care completează și un expert care verifică. În urma 

verificării, acesta contrabifează Fişa de verificare a conformităţii. Toate fișele de verificare 

vor fi semnate numai de către angajații GAL. Finalizarea conformităţii: După finalizarea 

verificării conformităţii documentelor, expertul care a verificat cererea de finantare 

înştiinţează solicitantul dacă cererea de finanţare este conformă sau i se explică cauzele 

neconformităţii. Solicitantului i se înmânează documentele originale şi semnează. Fişa de 

verificare a conformităţii (formular specific). Dacă documentele originale au rămas în 

posesia solicitantului, expertul va verifica în prezenţa acestuia conformitatea documentelor 

“copie” cu documentele originale şi va bifa în căsuţele corespunzătoare din Fişa de 

verificare a conformităţii. Fişa de verificare a conformităţii este aprobată de Președintele 

GALPNB.Înregistrarea: După verificare pot exista două variante: a) Cererea de finanţare 

nu este completată corect sau lipseşte unul din documente sau a fost depusă de două ori 

în cadrul aceleași sesiuni, ca urmare, va fi declarată neconformă. Solicitantul semnează 

Fişa de verificare a conformităţii care se multiplică în 2 exemplare, unul va fi dat 

solicitantului, cealaltă copie rămâne la GALPNB, iar exemplarul original se va înainta spre 

OJPDRP. În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fişa de verificare a conformităţii, 

expertul completează în dreptul reprezentantului legal – „refuză să semneze”, semnează 

şi înscrie data respectivă. Solicitantul va pleca cu cererea de finanţare neconformă, 

original şi copiile pe hârtie, şi cu copia după Fişa de verificare care atestă neconformitatea 

documentară. Copiile electronice a dosarului Cererii de finanţare va rămâne la GALPNB. 

b) Cererea de finanţare este declarată conformă. Fişa de verificare a conformităţii si 

împreună cu cele trei exemplare ale cererii de finanţare se înregistrează de către expertul 

care a efectuat verificarea in registrul de la secretariatul GALPNB. Solicitantul semnează 

Fişa de verificare a conformităţii, care se multiplică în două exemplare din care unul va fi 

dat solicitantului, a doua copie se păstrează la GALPNB iar originalul împreună cu cererea 

de finanțare se va depune la OJPDRP. Înregistrarea cererii de finanţare se va consemna 

în registrul de înregistrare a cererilor de finanţare existent la vsecretariatul GALPNB. 

Termen de verificare a conformității cererii de finanțare: O zi pentru fiecare cerere de 

finantare. Renunţarea la cererea de finanţare se poate efectua de către reprezentantul 

legal sau de un împuternicit prin procura legalizată (în original) a reprezentantului legal, în 

orice moment al verificărilor prin întreruperea procesului evaluării.Restituirea cererii de 

finantare: Un exemplar al cererii de finanțare este necesar să rămână în sistem pentru 
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ulterioare verificări (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale 

contestații, etc). Dacă solicitantul renunță la cererea de finanțare, i se restituie originalul 

cererii depuse. Arhivarea: La nivelul GALPNB se va arhiva documentația aferentă a cererii 

de finanțare, conform procedurii interne de arhivare. Transmiterea cererilor de finanţare 

conforme și a documentelor aferente acestora către OJPDRP: După ce s-a finalizat 

selecţia la nivelul GALPNB, cererile de finantare se vor depune (Cererea de Finanţare şi 

anexele acesteia) la OJPDRP, în vederea obţinerii finanţării. GALPNB depune Cererea de 

Finanţare în două exemplare la referentul Serviciului Verificare Cereri de Finanţare 

(SVCF) din cadrul OJPDRP unde proiectul va fi implementat, împreună cu documentele 

originale (pentru care a ataşat copii). Fiecare exemplar va conţine Formularul Cererea de 

Finanţare  corect completat şi anexele tehnice şi administrative ale acesteia. Cererea de 

Finanţare trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de Fişa de verificare a conformităţii. 

Fişa de verificare a eligibilităţii, Fişa de verificare a criteriilor de selecţie  și Raportul de 

Selecție, însoțit de o copie a Declarațiilor pe propria răspundere a angajațiilor GALPNB 

care au participat la procesul de evaluare, al membrilor Comitetului de Selecție și al 

membrilor Comisiei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul) privind evitarea 

conflictului de interes întocmite la nivelul GALPNB. Primirea, acceptarea / neacceptarea, 

verificarea conformităţii şi înregistrarea Cererii de Finanţare se realizează conform 

indicaţiilor şi termenelor de întocmire / transmitere prevăzute în Manualul de procedură de 

evaluare, la nivelul OJPDRP. Transmiterea documentelor la OJPDRP se efectuează în 

termen de: 1 zi lucrătoare  de la completarea acestora conform celor mai sus referite. 

Verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selecție: a) Verificarea criteriilor 

de eligibilitate: Pentru cererile de finanțare care se verifică la nivelul GALPNB, managerul 

GALPNB va repartiza cererile de finanțare conforme la minim  unul sau maxim doi experţi 

si contrasemnează verificările efectuate de aceștia. Verificarea eligibilităţii tehnice şi 

financiare se efectueaza de către GALPNB prin verificarea eligibilităţii solicitantului, a 

criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, a studiului de 

fezabilitate, a proiectului tehnic şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută 

pe baza documentelor provenite de la solicitant. b) Verificarea cererilor de finantare în 

vederea evitării dublei finanţări: În cererea de finanțare, secțiunea C referitoare la 

Finanțările nerambursabile este întrebarea: Dacă „Solicitantul a mai obținut finanțări 

nerambursabile ?” Dacă DA, se completează tabelul cu finanțările. În cazul în care 

solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună următoarele documente: 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă”. Verificarea evitării 

dublei finanţări se efectuează prin următoarele corelări: existenţei bifelor în secțiunea C și 

a datelor din Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă; din 
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Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că „proiectul propus asistenței financiare 

nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare 

nerambursabilă”; Solicitarea de informaţii suplimentare: În situaţia în care sunt criterii de 

eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul întocmeşte o fişă de solicitare a 

informaţiilor suplimentare, în care se solicită documentele suplimentare şi care se va 

transmite la solicitant. Solicitantul trebuie să tramnamita personal la secretariatul GALPNB 

sau prin poștă informaţiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii fișei. 

Informaţiile suplimentare se solicită o singură dată de către entitatea la care se află în 

evaluare cererea de finanțare, doar în următoarele cazuri:a) în cazul în care proiectul 

tehnic sau memoriul justificativ conţin informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu 

de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lor ori faţă de celelalte 

documente anexate cererii de finanțare. Numai în caz de suspiciune se solicită extras de 

Carte funciară pentru documentele care atestă dreptul de proprietate; b) în cazul când 

avizele, acordurile, autorizaţiile nu au fost eliberate de către autoritățile emitente într-o 

formă care respectă protocoalele încheiate între APDRP și instituțiile respective; c) Pentru 

criteriile de selecție se pot solicita numai clarificări, nu și documente suplimentare sau 

corectate. Informațiile nesolicitate transmise de solicitanți nu vor fi luate în considerare; d) 

Dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 

expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin aceeași fișă, cu solicitarea 

de a transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului evaluator. În situații 

excepționale, prin această notificare se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a 

apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. În cazul 

unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ 

corect, solicitantul având opțiunea de a contesta bugetul numai după notificare în urma 

raportului Comitetului de Selecție; e) în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele 

financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de 

cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este făcută corect. Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile 

cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, fără a se detalia în 

devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor / instalaţiilor ce se vor executa. 

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/ 

montajul care sunt neeligibile. 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. Verificarea bugetului indicativ constă în 

asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele 

sunt corecte. Lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile corespunzătoare fiecărei măsuri se 

găseşte în Fişa măsurii şi în Ghidul solicitantului. Verificarea bugetului indicativ se 

efectuează conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate din 
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cadrul Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate, punctul verificarea bugetului indicativ. 

Expertul completează – punctul „Verificarea bugetului indicativ” din formular. 

 Pocedura de selectie: Selectia proiectelor se efectuează de către GALPNB. Criteriile de 

selectie sunt cele din Ghidul Solicitantului măsurilor în care se încadrează proiectele, la 

care se adăugă criteriile de selectie din Strategia de dezvoltare locală dupa cum urmeaza: 

Masura 41.122 -”ÎMBUNĂTĂŢIREA VALORII  ECONOMICE A PĂDURII” -  din 2 proiecte, 

cel putin 1 (unul) este rezervat pentru tineri (fermieri in varsta de pana la 40 de ani 

neimpliniti la data depunerii cererii de finantare). Masura 41.313 - „Încurajarea activităţilor 

turistice” - din 4 proiecte cel putin 2 sunt rezervate pentru tineri (fermieri sau intreprinzatori 

in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii cererii de finantare). Masura 

41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” - au prioritate 

solicitantii tineri (solicitanti in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii 

cererii de finantare). Masura 41.312 -„Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi”-  din 12 proiecte cel putin 4 (patru) sunt rezervate pentru tineri (fermieri in 

varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii cererii de finantare). Masura 

41.121-„Modernizarea exploataţiilor agricole” - din 10 proiecte cel putin 3 (trei) sunt 

rezervate pentru tineri (fermieri in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii 

cererii de finantare). Masura 41.141- „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”- 

din 20 proiecte cel putin 7 (sapte) sunt rezervate pentru tineri (fermieri in varsta de pana la 

40 de ani neimpliniti la data depunerii cererii de finantare). Pentru proiectele de servicii, ce 

se încadrează în obiectivele măsurii 111, GALPNB va utiliza criteriile de selectie 

mentionate în fisa măsurii 111 din PNDR, adaptata la modalitatea de implementare a 

acestor proiecte. Pentru proiectele prin care se finantează studii privind patrimoniul 

cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si 

punerea acestora la dispozitia comunitătii (aferente componentei C din cadrul măsurii 322-

PNDR), GALPNB va utiliza criteriile de selectie mentionate în fisa măsurii 322 din PNDR. 

Criteriile de selectie si punctajul acordat (maxim respectiv minim) pentru fiecare criteriu 

de selectie sunt conform Ghidului solicitantului aferent masurii in care se incadreaza 

proiectul, publicat pe site-ul www.apdrp.ro, după caz www.madr.ro. Aparatul tehnic a 

GALPNB va întocmi și completa o „Fișa de Verificare a criteriilor de selecție”, care va 

cuprinde toate criteriile de selecție prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru măsurile în 

care se încadrează proiectele, la care se adăugă criteriile stabilite la nivelul GALPNB. 

(criteriile stabilite la nivelul GALPNB nu vor fi punctate. Procedura este urmatoarea: Toate 

proiectele se vor puncta conform Ghidului solicitantului masurii respective, se vor ordona 

conform punctajului obtinut dupa care se vor fi selectate, dupa caz si conform criteriilor de 

selectie locala pe doua categorii respectiv solicitanti tineri si restul solicitantilor urmand a 

se definitiva raportul de selectie final pe cele doua categorii, respectandu-se pentru fiecare 
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categorie de solicitanti in parte departajarea in ordinea descrescatoare a punctajului 

obtinut si prevederile art.11 din regulamentul Comisiei de Contestatii a GALPNB).   Fișa de 

verificare a criteriilor de selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele 

declarate eligibile, de către cel puțin 2 angajați ai GALPNB care participă la procesul de 

selecție. Angajații GAL vor utiliza formularele, disponibile 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 vor fi datate și vor prezenta numele și 

semnătura a doi angajați din cadrul GAL, implicați în procesul de evaluare a proiectelor. 

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.  Comitetul de Selecţie a proiectelor este format din 11 membri, 

dintre care:  maximum 4 din sectorul public si 7 parteneri economici si sociali, precum si ai 

societatii civile. 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. 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 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%. Deasemenea, Raportul de Selecție va prezenta semnătura reperezentantului 

CDRJ care participă ca observator la procesul de selecție. Raportul de selecție va fi datat, 

avizat de către președintele GALPNB și va prezenta ștampila GAL. 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 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 GALPNB; 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. 
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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; 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. În 

momentul depunerii la OJPDRP, proiectele selectate vor avea atașat obligatoriu toate 

fișele de verificare și Raportul de selecție emise de GALPNB 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. După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, 

GALPNB va publica pe www.galpnb.ro  Raportul de Selecție Intermediar si îl va afișa la 

sediul GALPNB și la sediul consiliui județean Neamt și sediile unităților administrativ-

teritoiale ale localităților membre în GALPNB si de asemenea GALPNB va înștiința 

solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror 

proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL. Contestațiile primite 

vor fi analizate de GALPNB în baza urmatoarei proceduri: 

Articolul 1 
Dispoziţii generale 
1) Comisia de Contestaţii a GALPNB reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind 

soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selecţie a proiectelor 

pentru finanţare. 

2) Comisia de Contestaţii a GALPNB este organizata şi funcţionează în conformitate cu 

prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare. 

3) Lucrările Comisiei de Contestaţii a GALPNB se desfăşoară pe întreaga perioadă de 

implementare a Planului de dezvoltare Locala 2013 -2015, a GALPNB. 

Articolul 2 
Definiţii 
1) Termenul de „măsură” cuprinde atât măsurile propriu-zise ale PNDR cât şi schemele, 

aferente măsurilor programului, prin care se acordă ajutoare de stat. 

2) Termenul „apel de selectie / sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în 

cadrul căreia GALPNB poate primi proiecte din partea potentialilor beneficiarilor. 

3) Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei 

de Contestaţii, concretizate în decizia finală de finanţare. 

Articolul 3 
Componenţa Comisiei de Contestaţii 
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1) Componenţa Comisiei de Contestaţii a GALPNB se stabileşte prin dispozitie a presedintelui 

GALPNB si este formata din 3 membri parteneri ai GALPNB, din care 1 reprezinta sectorul 

public si 2 reprezinta parteneri economici si sociali, precum si ai societatii civile. Prin aceiasi 

dispozitie a presedintelui GALPNB se stabilesc 3 membri supleanti ai Comisiei de Contestaţii 

a GALPNB precum si presedintele comisiei. Membrii Comisiei de Contestaţii a GALPNB nu 

au facut parte din comitetul de selectie al proiectului care face obiectul contestatiei. Fiecare 

membru al Comisiei de Contestaţii a GALPNB va semna o Declarație pe propria răspundere 

privind 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 GALPNB; 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; 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. 

2) În situaţia în care persoana desemnată în Comisia de Contestaţii a GALPNB nu poate 

participa, din motive obiective, la lucrările comisiei, înlocuirea acesteia se face prin 

convocarea supleantului care va prelua atribuţiile titularului.  

Articolul 4 
Analiza contestatiilor 
1) Reverificările la nivel GALPNB se vor face prin completarea fişelor de eligibilitate / selecţie, 

numai în ceea ce priveşte elementele solicitate spre reverificare. După reverificare, Comisia 

de Contestaţii a GALPNB elaborează un raport asupra rezultatelor reverificărilor pe care îl 

comunică Comitetului de Selecţie. 

2) Dacă pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie, precum şi de soluţionare 

a contestaţiilor se constată greşeli de orice natură, GALPNB are obligaţia de a cerceta 

cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile 

administrative corespunzătoare. 

Articolul 5 
Obligaţiile membrilor Comisiei de Contestaţii a GALPNB 
Membrii Comisiei de Contestaţii a GALPNB, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a 

prezentului Regulament au următoarele obligaţii: 
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a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament, 

b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţii. 

Articolul 6 
Soluţionarea contestaţiilor 
1) Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării 

procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la de la afisarea pe site-

ul www.galpnb a rezultatelor evaluarii, respectiv publicarea raportului intermediar de selectie 

de catre GALPNB. 

2) Pentru activităţile de selecţie din responsabilitatea GALPNB, soluţionarea contestaţiilor se 

efectueaza în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. 

3) In termen de 5 zile, Comisia de contestatii transmite presedintelui GALPNB raportul asupra 

rezultatelor contestaţiei împreună cu o copie a contestaţiei, a notificării şi a documentelor 

justificative aferente acestuia. 

4) Comisia de Contestaţii a GALPNBH se reuneşte în termen de 1 (una) zile lucrătoare de la 

primirea contestaţiei / contestatiilor depuse la GALPNB. 

5) Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestaţii va desfăşura următoarele 

activităţi: 

- analizarea rapoartelor înaintate de GALPNB, precum şi verificarea concordanţei lor cu 

documentele justificative transmise; 

- verificarea rapoartelor Comitetului de Selecţie. 

6) În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de 

specialitate, Comisia de Contestaţii poate solicita în scris opinia unui expert, ce va avea un rol 

consultativ. 

7) În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia 

de Contestaţii poate solicita aparatului tehnic a GALPNB, copii ale unor documente 

justificative suplimentare din dosarul cererii de finanţare. 

8) După reevaluare, comisia întocmeşte o nouă fisă de verificare a criteriilor de 

eligibilitate şi o nouă fişă de evaluare a criteriilor de selecţie numai pentru elementele 

contestate şi elaborează un raport asupra rezultatelor reevaluării pe care îl comunică 

presedintelui GALPNB. 

9) În situaţia în care constatările Comisiei de Contestaţii diferă de cele cuprinse în rapoartele 

de reverificare ale GAL, soluţia finală este cea dată de Comisia de 

Contestaţii, şi consemnată pentru fiecare contestaţie în parte, într-o notă justificativă care va fi 

ataşată la dosarul cererii de finanţare în cauză. 

10) Comisia de Contestaţii va întocmi un raport de contestaţie, pentru fiecare măsură în parte, 

care va cuprinde rezultatul contestaţiilor şi situaţia proiectelor dupa aceleasi reguli de 

evaluare si selectie din cadrul procedurii de evaluare si selectie aprobate de catre GAL. 
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Dacă contestaţia nu este depusă în termenul prevăzut pentru contestatii, Comisia de 

Contestaţii decide respingerea contestaţiei. 

11) Finanţarea proiectelor selectate ca urmare a admiterii contestaţiilor se va realiza în limita 

fondurilor disponibile din cadrul Planului de Dezvoltare Locala, aprobat. 

12) Lucrările şi deciziile Comisiei de Contestaţii se consemnează într-un raport, similar cu cel 

intocmit de comitetul de selectie, semnat de preşedinte si membri. 

13) Raportul de contestaţii se publică pe site-ul GALPNB. 

14) GALPNB răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor raportului de 

contestaţie şi de notificarea solicitanţilor în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea acestuia. 

15) Termenul pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 5 de zile lucrătoare de la 

ultima zi de primire a contestaţiilor. Termenul se poate prelungi cu 5 zile lucrătoare în cazul 

solicitării Comisiei de Contestaţii a unor puncte de vedere ale unor experti externi. 

Articolul 7 
Reportarea proiectelor 
1) Începând cu prima sesiune de depunere a proiectelor organizată de GALPNB, proiectele 

eligibile, dar fără finanţare, proiectele care au fost declarate neeligibile şi, respectiv proiectele 

eligibile dar care nu au îndeplinit punctajul minim pentru măsurile unde este impusă această 

condiţie vor fi returnate beneficiarilor, după finalizarea sesiunii de selecţie. Se vor returna 

beneficiarilor originalele cererilor de finanţare depuse, iar GAL MH, se va asigura că deţine 

copia cererii de finanţare necesară pentru eventualele verificări ulterioare. 

2) Pentru măsurile la care mai exista fonduri disponibile in afara sesiunii respective, proiectele 

eligibile dar fără finanţare, ca urmare a depăşirii sumei alocate pe sesiune, in cazul relocarilor 

de sume intre masurile prevazute in Planul de Dezvoltare Locala, vor fi incluse automat în 

următoarea sesiune de selecţie şi vor participa la procedura normală de selecţie. 

3) GALPNB va evidenţia în listele proiectelor depuse, transmise către CDRJ, proiectele 

reportate din sesiunea anterioară. 

4) După parcurgerea a 2 sesiuni de selecţie, proiectele eligibile care nu au fost selectate 

pentru finanţare vor fi restituite potenţialilor beneficiari. 

Articolul 8 
Suplimentarea alocărilor 
Suplimentarea alocării pe sesiune se va realiza, pentru fiecare măsură în parte, din cadrul 

anvelopei financiare totale a măsurii, în limita fondurilor alocate pe fiecare măsură în parte si 

cu aprobarea Adunarii Generale a GALPNB si respectiv a DGDR- AM PNDR. 

Articolul 9 
Reportarea fondurilor 
1) În cazul în care suma alocată pe măsură în cadrul unei sesiuni nu este acoperită de 

valoarea publică totală a proiectelor depuse, suma rămasă (diferenţa dintre suma alocată şi 
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valoarea publică totală a proiectelor depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de 

depunere. 

2) Pentru fiecare măsură în parte, reportul rezultat în urma sesiunilor de selecţie desfăşurate 

va fi reportat automat in situatia in care GALPNB nu initiaza procedura de realocare. 

3) Sumele disponibile în urma ultimei sesiuni de selecţie desfăşurate în cursul unui an sunt 

reportate în cadrul anvelopei financiare totale a măsurii. 

Articolul 10 
Deciziile Comisiei de Contestaţii 
Deciziile se iau în unanimitate de către membri şi sunt consemnate în minute sau raport de 

evaluare al contestatiei. 

Articolul 11 
Organizarea reuniunilor 
1) Reuniunile Comisiei de Contestaţii se desfăşoară la convocarea comisiei de catre 

GALPNB, cu ocazia primirii de contestatiei / contestatiilor. 

2) Pentru organizarea activităţilor Comisiei de Contestaţii, preşedintele GALPNB convoaca 

comisia. 

3) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 112 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul cererilor de 

finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor priorităţi: 

beneficiarul are în proprietate exploataţia agricolă; beneficiarul este membru al unei forme 

asociative;beneficiarul deţine o fermă de semi-subzistenţă. În cazul în care există proiecte cu 

acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în funcţie de sectorul 

preponderent, după cum urmează: număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducţie / 

păsări;  număr de porcine la îngrăşat / ovine şi caprine; suprafață legume; suprafață 

pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării; suprafață pepiniere şi plantaţii de 

viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţilor de viţă de vie) şi 

struguri de masă; suprafață culturi de câmp; suprafață culturi de specii forestiere cu ciclu de 

producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă. 

4) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 142 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul cererilor de 

finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a 

proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

5) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 122 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul cererilor de 

finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a 

proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 
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6) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 221 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul cererilor de 

finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a 

proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

7) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 322 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul cererilor de 

finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a 

proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

8) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 313 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul cererilor de 

finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a 

proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

9) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 123 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea 

acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine 

descrescătoare. 

10) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 312 selecţia se face în ordine 

descrescătoare a punctajului de selecţie, iar pentru proiectele cu acelaşi punctaj, 

departajarea se va face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în 

ordine descrescătoare. 

11) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 313 selecţia se desfăşoară distinct pentru 

fiecare din cele patru componente ale măsurii în ordine descrescătoare a punctajului de 

selecţie, iar pentru proiectele cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie de 

valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

12) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 123 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea 

acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine 

descrescătoare. 

13) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 121 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea 

acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine 

descrescătoare. 

14) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 41 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie.  

15) Cererile de finanțare neeligibile/neselectate vor fi păstrate în sistem încă max. 60 zile 

urmând ca originalele acestora să fie returnate solicitanților, GALPNB asigurându-se că 

deține copia pentru eventuale verificări ulterioare. 


