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Anunț detaliat privind deschiderea deschiderea apelului de selecție cu depunere continua a 

proiectelor pentru măsura 

 

M2.1/ 2A -  Imbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor 

agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor în special 

a fermelor mici 
 

Numarul de referinta al sesiunii de selectie a proiectelor: M2.1-01/2017- 04.08.2017-05.02.2018 

 

1) Data lansării apelului de selectie: 04/ 08/ 2017 

2) Data limită de depunere a proiectelor: 05 februarie 2018.  

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul acestei sesiuni se opreşte înainte de termenul limită 

respective 05 februarie 2018, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse ajunge la 

nivelul fondurilor disponibile alocate in aceasta sesiune. 

3) Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: sediul  Asociatiei 

“GAL Podișul de Nord al Bârladului” din sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț, CP 617030, in fiecare zi 

lucratoare, in intervalul orar 8,00 – 14,00. 

4) Fondul disponibil – alocat în aceasta sesiune pentru măsura “M2.1/ 2A -  

Imbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole și 

facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor în special a 

fermelor mici”: 50.000,00 euro 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect 

pe măsura „M2.1/ 2A -  Imbunătățirea performanțelor economice a 

exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării 

exploatațiilor în special a fermelor mici”: 12.500,00 euro 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului (intensitatea sprijinului):  
Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru 

măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor 

de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea 

sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul 

antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele 

cuantumului stabilit în PNDR 2014-2020 pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică 

acest tip de sprijin. Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 

de euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă 

acesta este mai mic de 200.000 de euro. De asemenea, conform SDL, ponderea maximă a 

intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de                

12.500 Euro/proiect. 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 

de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 
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Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. Se vor aplica regulile de ajutor de 

minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013. 

Valoarea eligibila a unui proiect: 12.500,00 euro 

Solicitanti (beneficiari) eligibili:Entități private: fermieri cu exploatații agricole care 

intră în categoria de fermă   mică după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția 

persoanelor fizice neautorizate). Beneficiarii directi sunt conform Ghidul solicitantului sM6.3 din 

PNDR 2014-2020, respectiv fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentului (CE) 1307/ 2013, 

ale căror exploataţii se situează pe teritoriul asociației “GAL Podișul de Nord al Bârladului” şi 

care desfășoară o activitate agricolă. 

5) Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții 

(versiune editabilă): 
Nota: Anexa 1 – Cererea de finantare este disponibila in format editabil pe adresa de internet 

www.galpnb.ro, a Asociatiei “GAL Podișul de Nord al Bârladului”, in sectiunea Ghidul 

solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M2.1 si este anexata si prezentului apel de 

selectie detaliat. 
 

6) Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul 

(beneficiarul) odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu 

cerințele fișei măsurii M2.1 din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat 

de către GAL pentru măsura M2.1: 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul (beneficiarul) odată cu depunerea 

proiectului, sunt în conformitate cu cerințele fișei măsurii M2.1/ 2A din SDL  și ale Ghidului 

solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura M2.1/2A, in vigoare la data lansarii apelului de 

selectie, fiind precizate inclusiv in E2.1L- Fisa de conformitate a Cererii de Finantare. Va fi respectat 

conținutul cadrului procedural aferent Sub-măsurii 19.2.   

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea evaluarii conformitatii  

proiectului si in vederea punctării criteriilor de selecție sunt urmatoarele: 

a) Solicitantul este un fermier care are drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o 

exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică? Expertul evaluator verifică dacă 

exploatația agricolă se încadrează în categoria ferma mică și dacă documentele depuse pentru 

dovedirea dreptului de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă sunt emise pe numele 

solicitantului, valabile la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și bazele de date la 

care are acces: 

Documente pentru terenul agricol: 

-documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie 

autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, 

certificat de moştenitor unic autentificat de notar, precum şi alte documente care demonstrează 

terţilor dreptul de proprietate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar), 

şi/sau 

-tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioada de 

arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislației în 

vigoare, (care să conțină sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de 

Finanţare),  

şi/sau 
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-contractul de concesionare valabil la data depunerii Cererii de Finanţare însoţit de adresa emisă de 

concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de 

realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

si/sau 

-contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata de teren a 

fost data temporar in administrare/folosinţă 

- document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectațiune 

-documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare sau contract de concesiune/ contract de arendă/ contract de închiriere/ 

contract de comodat valabile la data depunerii Cererii de finanţare. 

Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare 

pavilion apicol. 

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, expertul 

verifică dacă contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor sunt valabile cel puțin 

15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, cu excepția pepinierelor, culturilor de căpșun, 

zmeur, mur, coacăz și agriș, unde perioada minimă este de 10 ani. 

Expertul verifică în cazul contractelor care conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra 

terenurilor agricole, dacă  acestea  sunt încheiate în numele solicitantului şi sunt valabile la 

momentul depunerii cererii de finanţare.  

Contractele de conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole (arendă, concesiune) trebuie 

să fie încheiate în numele solicitantului și să fie valabile la momentul depunerii cererii de finanțare 

În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și a terenurilor pe 

care se vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă 

dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și monitorizare 

a proiectelor.  

În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, expertul verifică dacă solicitantul 

a prezentat documentele: 

Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 

completările ulterioare: 

-documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, 

uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 

donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 

Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările 

ulterioare: 

-documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, 

uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 

donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 

sau 

-documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, 

locaţiune.  

În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, 

conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie 

să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept. 

 În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și a clădirilor deja existente, sunt 

acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea dedicată documentelor acceptate 

pentru construcții, după cum urmează:  
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- documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: 

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

de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de creanţă asupra construcției dobândit prin: 

concesiune, comodat, locaţiune. 

De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește 

închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform Codului Civil – 

Legea 287/2009, cu modificările şi completările ulterioare). 

Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, cumpărarea 

terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, nu sunt obligați să 

atașeze la depunerea cererii de finanțare documente care să ateste proprietatea/dreptul de 

folosință pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd.  

Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată  pentru 

construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv  propuse  a fi realizate prin planul de afaceri, cât şi 

pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrărilor 

Legii conform 50/1991, cu modificările și completările ulterioare 

Pentru animale, păsări şi familii de albine: 

-Registrul Exploataţiei din care să rezulte efectivul de animale (suine, bovine, ovine, caprine) deţinut 

şi data primei înscrieri a solicitantului în acesta, caz in care expertul va face Print-screen, va printa 

şi anexa la Formularul E1.2, extrasul din Registrul Exploatației  

-documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în 

numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panourile de identificare a stupinelor în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea 

datei depunerii Cererii de finanţare; 

- paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine. 

Pentru exploatațiile vegetale: Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizată în anul depunerii 

cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) al 

terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi 

sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea  "Conform 

cu originalul" 

Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizat cu cel 

mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă 

(proprietate/arendă/concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate 

categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila 

primăriei şi menţiunea  "Conform cu originalul" 

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune 

copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de primărie 

privind situaţia curentă. 

Astfel: 

-în cazul în care din documente rezultă dreptul de proprietate și/sau dreptul de folosinţă pentru o 

exploatație agricolă, expertul bifează căsuța ”DA” și Cererea de finanțare se poate verifica in 

continuare fiind indeplinita aceasta conditie. 

-în cazul în care din documente nu rezultă dreptul de proprietate și/sau dreptul de folosinţă pentru 

o exploatație agricolă, expertul bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este neconforma.  

b) Solicitantul este o persoană juridică română? Expertul evaluator verifică Certificatul constatator 

eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului/ Orice alt document document emis de către 

autorități/entități competente cu valoare probatorie care atesă încadrarea. 
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-în cazul în care rezultă că solicitantul este o persoană juridică română, expertul bifează căsuța 

”DA” și Cererea de finanțare poate fi verificata in continuare, fiind indeplinita aceasta conditie. 

-în cazul în care nu rezultă că solicitantul este o persoană juridică română, expertul bifează căsuța 

”NU” și Cererea de finanțare este neconforma.    

c) Solicitantul acţionează în nume propriu 

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare și documentele anexate acesteia sunt aferente 

solicitantului care accesează măsura M2.1, astfel: 

-în cazul în care rezultă că documentele sunt aferente solicitantului, expertul bifează căsuța ”DA” 

și aceasta conditie este indeplinita, Cererea de finanțare putand fi verificata in continuare. 

-în cazul în care rezultă că documentele nu sunt aferente solicitantului, expertul bifează căsuța 

”NU” și Cererea de finanțare este neconforma    

d) Solicitantul are cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare 

Expertul verifică copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ 

administrator), astfel: 

-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal are cel puțin 18 ani, expertul bifează 

căsuța ”DA”, aceasta conditie este indeplinita și Cererea de finanțare va fi verificata in continuare 

-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal nu are cel puțin 18 ani, expertul bifează 

căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este neconforma    

e) Solicitantul are studii minime de 8 ani (clase) 

Expertul verifică copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certificatului 

de absolvire/  certificatului de competenţele profesionale/ documentului emis în urma absolvirii 

cursurilor de instruire/ documentului care atestă absolvirea unor studii minime de 8 ani (clase), 

astfel: 

-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal are minim 8 ani (clase), expertul bifează 

căsuța ”DA” aceasta conditie este indeplinita și Cererea de finanțare va fi verificata in continuare. 

-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal nu are minim 8 ani (clase), expertul 

bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este neconforma    

f) Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Secțiunea F - Declaraţia pe proprie 

raspundere din Cererea de finanțare? 

Expertul verifica in Cererea de finantare daca Declaratia pe proprie raspundere este datata,  semnata 

şi stampilată. În caz contrar, solicită acest lucru și doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi 

asume Declaraţia expertul bifează nu, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la 

rubrica „Observatii”, iar această condiţie se consideră neîndeplinită  și Cererea de finanțare este 

neconforma.    

g) Solicitantul a depus toate documentele menționate în Secțiunea D – Lista documentelor anexate 

proiectului aferent măsurii M2.1 din Cererea de finanțare? 

Expertul verifica dacă la Cererea de finanțare, solicitantul a depus toate documentele menționate 

în Secțiunea D, astfel: 

-Solicitantul a depus toate documentele menționate în Secțiunea D a Cererii de finanțare, caz în 

care expertul bifează căsuța ”DA” și Cererea de finanțare este verificata in continuare. 

-Solicitantul nu a depus toate documentele menționate în Secțiunea D a Cererii de finanțare, caz în 

care expertul bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este neconforma    

h) Certificate de atestare fiscală emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de Primăriile pe 

raza cărora îşi are sediul social, punctul de lucru beneficiarul si, dupa caz, graficul de reeşalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat pentru beneficiar. Lipsa acestor documente sau depunerea 

acestora în altă formă decât cea specificată conduce la respingerea administrativă.   
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i) Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al beneficiarului, în cazul în care o altă persoană 

decât aceasta depune Cererea de finanțare; Lipsa acestui document sau depunerea acestuia în altă 

formă decât cea specificată conduce la respingerea administrativă.    

j) Declarația specimen de semnătură; Lipsa acestui document sau depunerea acestuia în altă formă 

decât cea specificată conduce la respingerea administrativă.    

7) Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le 

îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 
Cerintele de conformitate, inclusiv metodologia sunt precizate in E2.1L – Fisa de verificare a 

conformitatii, anexata la Ghidul solicitantului disponibil pe www.galpnb.ro, a Asociatiei “GAL Podișul 

de Nord al Bârladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M2.1 si 

este prezentata de mai jos: 

E2.1L - Fișa de verificare a conformităţii administrative a MĂSURII M2.1. „Imbunătățirea performanțelor 
economice a exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor în special a 
fermelor mici” 
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 
MĂSURA DIN SDL: M2.1. „Imbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole și 
facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor în special a fermelor mici” 
Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare* (CF): 
.................................................. 
*Conform AFIR 

Denumire solicitant: …………………………………………………… 

Codul unic de inregistrare: ………………………………………… 
Statutul juridic      PFA           II             IF           SRL          S.R.L. – D            SC 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Numele: …………………………………………… 
Prenumele: …………………………………………. 
CNP: ………………………………………………………….. 
Funcţia reprezentantului legal: ………………………………………………. 
Titlul proiectului: …………………………………………………. 
Amplasarea proiectului: teritoriul GAL 
Obiectivele proiectului: conform Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art.   
 

Cererile de finanţare cu documente justificative lipsă vor fi respinse. 
 

Nr. 

crt. 
Criterii DA NU Observații 

1 A depus Dosarul cererii de finantare în termenul prevăzut în 

Anunțul de lansare a apelului de propuneri de proiecte pentru 

măsura M2.1. 
Expertul evaluator verifică şi dacă CF nu a fost depusa in termenul prevăzut în 

anunțul de lansare a apelului de propuneri de proiecte pentru măsura M2.1, 

Cererea de finanțare este neconforma. 

   

2 Dosarul cererii de finanțare (CF) a fost depus de solicitanți, în 

original şi copie, pe suport de hârtie și 2 (două) CD-uri care cuprind 

scan-ul dosarului complet al CF.  
Expertul evaluator verifică şi dacă sunt diferenţe Cererea de finanțare este 

neconforma. 

   

3 Solicitantul a utilizat ultima versiune a Cererii de Finanțare aferentă 

M2.1, disponibilă pe pagina de internet a GALPNB (www.galpnb.ro) 
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la momentul depunerii. 
Expertul evaluator verifică şi dacă sunt diferenţe Cererea de finanțare este 

neconforma. 

4 Dosarul Cererii de finanţare este îndosariat, opisat iar paginile cu 

documentele pe care le conţine sunt numerotate, semnate pe 

fiecare filă, de către solicitant? Referinţele din Cererea de finanţare 

corespund cu numărul paginii la care se află documentele din 

Dosarul Cererii de finanţare? 
Expertul evaluator verifică şi dacă sunt diferenţe, se solicită refacerea lor. 

   

5 Pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor anexă? 

Expertul evaluator verifică şi dacă sunt diferenţe, se solicită refacerea lor. 

   

6 Dosarul original al Cererii de Finanţare corespunde cu copia pe 

suport hârtie şi cea electronică?  
Expertul evaluator verifică concordanța copiilor pe suport hârtie şi electronică, cu 

originalul şi dacă se constată diferenţe între original şi copii, se solicită remedierea 

neconcordanțelor. 

   

7 Cererea de Finanţare este completată corect şi în cuprinsul ei este 

menţionată: Denumirea solicitantului. 
Expertul evaluator verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat 

în documentele anexate.  

   

8 Cererea de finanţare este însoțită de anexele solicitate prin Ghidul 

Solicitantului aferent măsurii M2.1 
Expertul evaluator verifică şi dupa caz, se solicită remedierea neconcordanțelor. 

   

9 Solicitantul a datat si semnat Cererea de finanțare. 
Expertul evaluator verifică şi dacă Solicitantul nu  a datat si semnat Cererea de 

finanțare, aceasta este declarata neconforma. 

   

10 Solicitantul este un fermier care are drept de proprietate și/sau 

drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în 

categoria de fermă mică? 
Expertul evaluator verifică dacă exploatația agricolă se încadrează în categoria 

ferma mică și dacă documentele depuse pentru dovedirea dreptului de 

proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă sunt emise pe numele 

solicitantului, valabile la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și bazele 

de date la care are acces:  

A) Documente pentru terenul agricol: 
-documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de 
notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi 
irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar, 
precum şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate, 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar), 

şi/sau 
-tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi 
perioada de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform 
prevederilor legislației în vigoare, (care să conțină sumarul contractelor de 
arendare valabile la data depunerii Cererii de Finanţare),  
şi/sau 
-contractul de concesionare valabil la data depunerii Cererii de Finanţare însoţit 
de adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor 

contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract 
şi alte clauze; 
si/sau 
-contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ documentul potrivit caruia 
suprafata de teren a fost data temporar in administrare/folosinţă 
- document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectațiune 
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-documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate 

conform prevederilor legislaţiei în vigoare sau contract de concesiune/ contract de 

arendă/ contract de închiriere/ contract de comodat valabile la data depunerii 

Cererii de finanţare. 

Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp 
pentru fiecare pavilion apicol. 
În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor 

pomicole, expertul verifică dacă contractele care conferă dreptul de folosință 
asupra terenurilor sunt valabile cel puțin 15 ani începând cu anul depunerii cererii 
de finanțare, cu excepția pepinierelor, culturilor de căpșun, zmeur, mur, coacăz și 
agriș, unde perioada minimă este de 10 ani. 

Expertul verifică în cazul contractelor care conferă dreptul de folosință (arendă, 

concesiune) asupra terenurilor agricole, dacă  acestea  sunt încheiate în numele 

solicitantului şi sunt valabile la momentul depunerii cererii de finanţare.  

Contractele de conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole (arendă, 
concesiune) trebuie să fie încheiate în numele solicitantului și să fie valabile la 
momentul depunerii cererii de finanțare 
În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și 
a terenurilor pe care se vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții 

montaj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă 
egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.  
În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, expertul 
verifică dacă solicitantul a prezentat documentele: 
a) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu 
modificările și completările ulterioare: 
-documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-

cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de 
restituire, hotărâre judecătorească); 
b) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu 
modificările și completările ulterioare: 
-documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-
cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de 
restituire, hotărâre judecătorească); 
sau 

-documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: 
concesiune, comodat, locaţiune.  

În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcțiile cu 

caracter provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 

completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al 

proprietarului de drept. 

 În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și a clădirilor deja 

existente, sunt acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea 

dedicată documentelor acceptate pentru construcții, după cum urmează:  

- documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 

(dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat 

de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept 

de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. 

De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile 

se numește închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de 

arendare (conform Codului Civil – Legea 287/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea 

obiectivului, cumpărarea terenului pe care se va construi platforma de 

gestionare a gunoiului de grajd, nu sunt obligați să atașeze la depunerea cererii 

de finanțare documente care să ateste proprietatea/dreptul de folosință pentru 

amenajarea platformei de gunoi de grajd.  

Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de 

plată  pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv  propuse  a fi realizate 

prin planul de afaceri, cât şi pentru cele existente asupra cărora se intervine cu 
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modificări care necesită autorizarea lucrărilor Legii conform 50/1991, cu 

modificările și completările ulterioare 

B) Pentru animale, păsări şi familii de albine: 
-Registrul Exploataţiei din care să rezulte efectivul de animale (suine, bovine, 
ovine, caprine) deţinut şi data primei înscrieri a solicitantului în acesta, caz in care 
expertul va face Print-screen, va printa şi anexa la Formularul E1.2, extrasul din 
Registrul Exploatației  
-documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi 

stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi 
panourile de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare, precum, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii 
de finanţare; 
- paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine. 

C)  Pentru exploatațiile vegetale: Copia Registrului agricol emis de Primărie 

actualizată în anul depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de 

folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) al terenului, dreptul de proprietate 

asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în 

captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea  "Conform 

cu originalul" 

D) Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copia Registrului agricol emis de 

Primărie actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de 

finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) 

al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale 

domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila 

primăriei şi menţiunea  "Conform cu originalul" 

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia 

curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz 

însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 

Astfel: 

-în cazul în care din documente rezultă dreptul de proprietate și/sau dreptul de 

folosinţă pentru o exploatație agricolă, expertul bifează căsuța ”DA” și Cererea de 

finanțare se poate verifica in continuare fiind indeplinita aceasta conditie. 

-în cazul în care din documente nu rezultă dreptul de proprietate și/sau dreptul de 

folosinţă pentru o exploatație agricolă, expertul bifează căsuța ”NU” și Cererea de 

finanțare este neconforma. 

11 Solicitantul este o persoană juridică română? 
Expertul evaluator verifică Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al 

Registrului Comerţului/ Orice alt document document emis de către 

autorități/entități competente cu valoare probatorie care atesă încadrarea. 

-în cazul în care rezultă că solicitantul este o persoană juridică română, expertul 

bifează căsuța ”DA” și Cererea de finanțare poate fi verificata in continuare, fiind 

indeplinita aceasta conditie. 

-în cazul în care nu rezultă că solicitantul este o persoană juridică română, expertul 

bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este neconforma. 

   

12 Solicitantul acţionează în nume propriu 
Expertul verifică dacă Cererea de finanțare și documentele anexate acesteia sunt 

aferente solicitantului care accesează măsura M2.1, astfel: 

-în cazul în care rezultă că documentele sunt aferente solicitantului, expertul 

bifează căsuța ”DA” și aceasta conditie este indeplinita, Cererea de finanțare 

putand fi verificata in continuare. 

-în cazul în care rezultă că documentele nu sunt aferente solicitantului, expertul 

bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este neconforma 

   

13 Solicitantul are cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de 

Finanţare 
Expertul verifică copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect 

(asociat unic/ administrator), astfel: 

-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal are cel puțin 18 ani, 
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expertul bifează căsuța ”DA”, aceasta conditie este indeplinita și Cererea de 

finanțare va fi verificata in continuare 

-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal nu are cel puțin 18 ani, 

expertul bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este neconforma 

14 Solicitantul are studii minime de 8 ani (clase) 
Expertul verifică copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare 

profesională/ certificatului de absolvire/  certificatului de competenţele 

profesionale/ documentului emis în urma absolvirii cursurilor de instruire/ 

documentul justificativ (diploma sau adeverinta) care atestă absolvirea unor studii 

minime de 8 ani (clase), astfel: 

-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal are minim 8 ani (clase), 

expertul bifează căsuța ”DA” aceasta conditie este indeplinita și Cererea de 

finanțare va fi verificata in continuare. 

-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal nu are minim 8 ani 

(clase), expertul bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este neconforma 

   

15 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în 

Secțiunea F - Declaraţia pe proprie raspundere din Cererea de 

finanțare? 
Expertul verifica in Cererea de finantare daca Declaratia pe proprie raspundere 

este datata,  semnata şi stampilată. În caz contrar, solicită acest lucru și doar în 

cazul în care solicitantul refuză să îşi asume Declaraţia expertul bifează nu, 

motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii”, iar 

această condiţie se consideră neîndeplinită  și Cererea de finanțare este 

neconforma. 

   

16 Solicitantul a depus toate documentele menționate în Secțiunea D 

– Lista documentelor anexate proiectului aferent măsurii M2.1 din 

Cererea de finanțare? 
Expertul verifica dacă la Cererea de finanțare, solicitantul a depus toate 

documentele menționate în Secțiunea D, astfel: 

-Solicitantul a depus toate documentele menționate în Secțiunea D a Cererii de 

finanțare, caz în care expertul bifează căsuța ”DA” și Cererea de finanțare este 

verificata in continuare. 

-Solicitantul nu a depus toate documentele menționate în Secțiunea D a Cererii de 

finanțare, caz în care expertul bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este 

neconforma 

   

17 Certificate de atestare fiscală emise de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice şi de Primăriile pe raza cărora îşi are sediul social, 

punctul de lucru beneficiarul si, dupa caz, graficul de reeşalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat pentru beneficiar. 

Lipsa acestor documente conduce la respingerea administrativă a 

Cererii de finantare. 

   

18 Dupa caz, imputernicirea semnată de reprezentantul legal al 

beneficiarului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta depune 

Cererea de finanțare; 

Lipsa acestui document conduce la respingerea administrativă a 

Cererii de finantare. 

   

Notă: în cazul în care solicitantul nu a îndeplinit toate criteriile de conformitate administrativă, dosarul nu 

va trece în etapa de verificare a condiţiilor de eligibilitate si va primi scrisoare de respingere. 

 
 Concluzia verificării conformităţii administrative 
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Cererea de finanţare este:     
CONFORMĂ          
 
RESPINSĂ        
 
Observaţii (Dupa caz, se vor menţiona de către expertul/ expertii verificator(i) toate informaţiile concludente 
pentru stabilirea rezultatului verificării conformităţii Cererii de finantare) 
............................................................... 
Verificat 
Evaluator 2 GAL 
Nume/Prenume... Semnătura    DATĂ... 
 
Intocmit 
Evaluator 1 GAL 
Nume/Prenume... Semnătura    DATĂ... 
 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 
verificare a acestora sunt precizate in E1.2L – Fisa de evaluare generala a proiectului, anexata la 
Ghidul solicitantului disponibil pe www.galpnb.ro, a Asociatiei “GAL Podișul de Nord al Bârladului”, 
in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M2.1 si este prezentata de mai 
jos: 

E1.2L -  FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI AFERENT MĂSURII M2.1 - „Imbunătățirea 
performanțelor economice a exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării 
exploatațiilor în special a fermelor mici” 
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 
MĂSURA DIN SDL: M2.1. „Imbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole și 
facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor în special a fermelor mici” 

Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare* (CF): 
.................................................. 
*Conform AFIR 
Denumire solicitant: …………………………………………………… 

Codul unic de inregistrare: ………………………………………… 
Statutul juridic      PFA           II             IF           SRL            S.R.L. – D         SC 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Numele: …………………………………………… 
Prenumele: …………………………………………. 
CNP: ………………………………………………………….. 
Funcţia reprezentantului legal: ………………………………………………. 
Titlul proiectului: …………………………………………………. 
Amplasarea proiectului: teritoriul GAL 
Obiectivele proiectului: conform Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art.   

Funcţia reprezentantului legal:…………………………............................................................................ 
 

Secțiunea I  

A – Verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului 

B – Verificarea criteriilor de selecție ale  proiectului 

Secțiunea I  
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A – Verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului 

 

 

A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE 

PROIECTULUI 
Documente verificate 

1.Verificarea eligibilităţii solicitantului DA NU 
NU E 

CAZUL 

1.1 Solicitantul este un fermier care are drept de proprietate 

și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care 

intră în categoria de fermă mică conform fisei masurii din 

SDL? 

 

 

 

 

 

1.2 Solicitantul este o persoană juridică română?  

 

 

 

 

1.3 Solicitantul acţionează în nume propriu?  

 

 

 

 

1.4 Solicitantul are cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii 

Cererii de Finanţare? 

 

 

 

 

 

1.5 Solicitantul are  studii minime de 8 ani (clase) ?  

 

 

 

 

1.6 Solicitantul se încadrează într-una din formele de 

organizare eligibile: 

-persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/  
întreprindere familială în conformitate cu prevederile OUG nr. 
44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: 
-societate cu raspundere limitata cu asociat unic/ majoritar 
(majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
societate cu răspundere limitată - debutant sau "S.R.L. - D." în 
baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011, cu modificările și 
completările ulterioare 

 

 

 

 

 

1.7 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, 

atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, și a 

achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și 

majorările de întârziere până la semnarea contractelor de 

finanțare? 
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1.7a. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR 

, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR? 

1.7b Solicitantul  a achitat integral datoria față de AFIR, 

inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la 

semnarea contractelor de finanțare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8  Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul 

măsurilor 141, 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de 

semisubzistenta” si a fost finalizată Decizia de finantare din 

PNDR 2007-2013 (sprijinul a fost incasat de beneficiari pe 

parcusul celor 5 ani de implementare)? 

   

2.1 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul 

măsurilor 112, 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri”, din 

PNDR 2007-2013? 

     

6. 2.2.1  Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul 

submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau 

6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din PNDR 2014-

2020? 

7. 2.2.2 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul 

submăsurii 6.1 ITI „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, 

sau submăsura 6.3 ITI „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici” din PNDR 2014-2020? 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Solicitantul are în derulare un proiect pe submăsura 4.1 

"Investiţii în exploataţii agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii 

pomicole”, 4.2 ”Investiții pentru procesarea/marketingul 

produselor agricole”, 4.2a ”Investiții în 

procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” din 

PNDR 2014-2020 sau masura M2.2 din SDL? 

     

2.4 Solicitantul a creat condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un 

avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 

1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare? 

     

 

 

 

2.5 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în 

Secțiunea F - Declaraţie pe proprie raspundere a solicitantului 

din Cererea de finanțare? 

     

mailto:galpnb@yahoo.ro
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2.6 Solicitantul a depus toate documentele menționate în 

Secțiunea D – Lista documentelor anexate proiectului aferent 

Submăsurii 19.2 – M2.1 din Cererea de finanțare? 

     

2.7 Solicitantul solicită sprijin pentru un proiect care vizează 

zona ITI DD (peste 50% din exploatație în zona ITI DD)? 

      

2.8  În cadrul unei familii (soţ/soţie  doar unul dintre membri  

beneficiază de sprijin ? 

     

 

 

 

 

 

2.Verificarea conditiilor de eligibilitate 

 

DA NU 
NU E 

CAZUL 

EG1 Solicitantul este încadrat în categoria 

microîntreprinderilor și intreprinderilor mici? 

 

 

 

 

 

EG2 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea 

economică cuprinsă între 8.000 şi 11.999 € SO?  

 

 

 

 

 

EG3 Solicitantul are exploataţia agricolă înregistrată, conform 

prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni 

înainte de solicitarea sprijinului?  

 

 

 

 

 

EG4  

 A Solicitantul prezintă un Plan de afaceri? 

B Solicitantul şi-a prevăzut prin planul de afaceri acţiuni 

eligibile prin PNS?  

În vederea evitării dublei finanţări, nu pot fi finanţate prin 
PNDR acţiunile eligibile prin PNS aprobat, în vigoare. 
În cazul proiectelor care vizează exploataţii vitivinicole, pentru 
a demonstra viabilitatea planului de afaceri, vor fi introduse 
alte cheltuieli decât cele specifice PNS. În acest caz, evaluatorii 
vor ţine cont de aria limitată de cheltuieli a solicitanţilor aflaţi 
în această situaţie pentru evaluarea viabilităţii planului de 
afaceri.   
C Solicitantul şi-a prevăzut prin planul de afaceri acţiuni 

eligibile prin PNA?  

În vederea evitării dublei finanţări, nu este permisă 
achiziţionarea aceloraşi produse din PNA 2014-2016/2017-
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2019 şi din PNDR 2014-2020 de către apicultorul care solicită 
sprijin prin PNDR. Aşadar, NU pot fi propuse în Planul de Afaceri 
acele cheltuieli decontate/care urmează a fi decontate prin 
PNA2014-2016/2017-2019, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare care aplică cele două programe, respectiv stipulează 
lista de cheltuieli eligibile.  
 

Nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNS în vigoare, respectiv 

PNA 2014-2016/2017-2019 aceleaşi acţiuni, însă este permisă 

accesarea simultană a proiectelor finanţate din PNDR 2014-2020 cu 

cele două programe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG5 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin prin intermediul 

submasurii 19.2 – M2.1? 

 

 

 

 

 

EG6 Exploataţia agricolă primeşte sprijin o singură dată în 

cadrul acestei sub-măsuri prin SDL, în sensul că exploatația nu 

a fost transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari 

ai sprijinului prin această sub-măsură? 

 

 

 

 

 

EG7 În cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile 

de struguri de vin, sunt eligibile doar exploataţiile de viţă de 

vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul 

nr 397/2003, cu modificările şi completările ulterioare? 

 

 

 

 

 

EG8 În cazul înfiinţării/ reconversiei plantaţiilor pomicole, 

sunt eligibile pentru sprijin doar speciile eligibile și 

suprafeţele incluse în Anexa aferentă Subprogramului 

Tematic Pomicol, exceptând culturile din sectorul pomicol în 

sere si solarii şi pepinierele, care pot fi realizate pe întreg 

teritoriul naţional? 

 

 

 

 

 

EG9 Implementarea Planului de afaceri va începe în termen 

de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului? 

 

 

 

 

 

EG10 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, 

beneficiarul va face dovada creşterii performanţelor 

economice ale exploatației, prin comercializarea producției 

proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei 

tranșe de plată? 

 

 

 

 

 

EG11 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea 

animalelor, Planul de afaceri prevede în mod obligatoriu 

platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform 

normelor de mediu?  
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EG12 Solicitantul are stabilit domiciliul/sediul social în 

Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată 

exploataţia? 

      

EG13 În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate 

salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau 

zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia 

vizată pentru sprijin?  

 

 

 

 

 

 

Observații: 

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..... 

 

3.Verificarea  indicatorilor de monitorizare 

 

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE 

Masura 19 - Submăsura 19.2 – masura M2.1 din SDL 

1. Cod CAEN   

2. Tipul 

beneficiarului 

Solicitanți înființați în baza OUG 44/ 2008 

Bărbaţi 
<40   

>=40   

Femei 
<40   

>=40   

Pesoană juridică   

3. Tipul de zonă 

Zonă normală   

Zonă montană   

Zonă constrângeri specifice   

Zonă constrângeri semnificative   

4. Tipul producţiei 
Ecologică   

Conventionala   
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5.Suprafaţa exploataţiei/ exploataţiilor sprijinite (Ha)  

6. Dimensiunea economica a exploatatiei (intre  8.000 – 11.999 Euro)   

7. Tip ramură 

agricolă 

Culturi de câmp    

Horticultură   

Viticultură   

Culturi permanente (altele decât viticultura)   

Creștere bovine pentru carne   

Creștere bovine pentru lapte   

Creștere ovine și caprine   

Porcine   

Păsări de curte   

Mixte -Culturi mixte   

Mixte – animale mixte  

Mixte – culturi si animale cu exceptia albinelor  

Albine   

Altele   

8. Contribuie la 

Prioritatea 1? 

M01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare    

M02 - Servicii de consiliere    

M16 - Cooperare   

Indic. nr.1 - reprezintă codul CAEN pentru investiţia vizată prin proiect; 

Indic. nr.2, 3, 4, 7 - se va bifa doar o singura categorie/ categoria majoritară; 

Indic. nr.6 - se va completa dimensiunea economica a exploatatiei; 

Indic. nr.8 - se va completa din momentul demararii M01, M02, respectiv M16, cu bifa în dreptul 

măsurii corespunzătoare, dacă va fi cazul. 

 

Observații: 

mailto:galpnb@yahoo.ro
http://www.galpnb.ro/


  

 
 

_______________________________________________________________________________________________  
Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” -  județul Neamț și Iași  

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030 
 e-mail: galpnb@yahoo.ro  web: http://www.galpnb.ro/   - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502 

 Măsura M2.1- Apel de selectie nr. 1/ 2017 - detaliat -  Informaţiile din Apelul de selectie detaliat nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.  Distribuirea acestui Apel 
de selectie detaliat se va realiza în mod gratuit de catre  sau  cu acordul Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. Toate drepturile rezervate.  Page 18 of 92 

 

............................................................................................................................. .....................................................

............................................................................................................................. ..... 

 

 

4. Verificarea domeniilor de intervenţie 

 

DA NU 
NU E 

CAZUL 

DI principal - 2A - „Îmbunătăţirea performanţei economice a 

tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi 

modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii 

participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a 

diversificării activităţilor agricole” 

 

 

  

DI secundar - 3A - “Îmbunătățirea competitivității producătorilor 

primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agrialimentar 

prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a 

produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători și al 

organizațiilor interprofesionale” 

 

 

  

DI secundar - 6A – “Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării 

de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă” 

 

 

  

5. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia 

de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine 

obiectivelor măsurii?  

Plan de afaceri 

Registrul agricol 

Anexa 19 - Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale 

în accesarea PNDR 2014-2020 

 

 

  

Secțiunea A – Indicatori de avertizare 

Obiectul verificarii 

Verificare obiect 

Da Nu 
Documentar 

Pe 

teren 

1. Asociatul/actionarul unic/majortitar este  

asociat/administratori/acționari ai altei/altor 

societăți care are/au același tip de activitate* cu 

cel al proiectului analizat ? 

 

Verificare în 

Certificatul 

constatator  

Nu 

este 

cazul 
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2. Există utilități, spații de producție/ depozitare, 

aferente proiectului analizat,  folosite în comun cu 

alte societăți comerciale ? 

Plan de Afaceri, 

documentele 

care atestă 

dreptul de 

proprietate/folo

sință depuse la 

dosar 

Nu 

este 

cazul 

 

 

*„acelasi tip de activitate” reprezintă acea situație în care două sau mai multe entități economice 

desfășoară activități autorizate identificate prin aceeași clasă CAEN (nivel 4 cifre) și realizează 

produse/servicii/lucrari similare 

 

Observații :  

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

Secțiunea B – Încadrarea într-o situație de creare  de Condiții artificiale.  

( se completează doar în cazul în care există minim o bifă pe coloana „DA” în „Secțiunea A”.  

 

Nr 

crt 
Premisă de  creare Condiții artificiale 

Criteriu/avantaj  vizat de crearea 

condiției artificiale 
Da Nu 

 

 

 

1 

În cadrul exploataţiei agricole există 

supradeclarare/ subdeclarare din 

punct de vedere al suprafeţei/ 

animalelor/ păsărilor pentru ca aceasta 

să se încadraze în dimensiunea 

economică eligibilă pentru sprijin în 

cadrul masurii M2.1 din SDL? 

Criteriu de eligibilitate:  

verificarea criteriilor de eligibilitate a 

proiectului 

Expertul verifică atât documentar în 

Lista coeficientilor de calcul ai 

productiei standard pentru vegetal/ 

zootehnic AP 1.2.2, extrasul din 

IACS/ si Registrul agricol, dacă în 

cadrul exploataţiei agricole există 

supradeclarare/ subdeclarare din 

punct de vedere al suprafeţei/ 

animalelor/ păsărilor pentru ca 

aceasta să se încadraze în 
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dimensiunea economică eligibilă 

pentru sprijin în cadrul M2.1, astfel: 

Expertul verifică dacă solicitantul a 

declarat culturi sau suprafete ocupate 

cu anumite culturi, animale, în mod 

neconform cu realitatea, în scopul 

atingerii dimensiunii minime eligibile 

(8000 SO). 

 

 

 

2 

Beneficiarul a fărâmiţat exploataţia 

agricolă pentru a se încadra în 

dimensiunea economică cuprinsă între 

8.000 și 11.999 € S.O. 

Criteriu de eligibilitate:  

verificarea criteriilor de eligibilitate a 

proiectului 

Solicitantul deține o exploatație 

agricolă cu dimensiunea economică 

cuprinsă între 8.000 și 11.999 € S.O.? 

Expertul verifică atât documentar în 

extrasul din Registrul agricol, dacă 

beneficiarul a fărâmiţat exploataţia 

agricolă pentru a se încadra în 

dimensiunea economică pentru 

care a primit sprijin, , astfel: 

Daca ,,DA” se verifica daca solicitantul 

a preluat/cedat terenuri/ efective de 

animale, de la un terț cu același tip de 

activitate, care i le-a cedat voluntar iar 

cedentul continuă să detina controlul 

asupra solicitantului prin prestarea  

semnificativă a  lucrărilor agricole 

și/sau realizează preluarea 

semnificativă a producției* de la 

societatea careia i-a cedat voluntar 

terenurile/efectivele de animale. 

  

 

 

 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI  

 

DA NU 
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Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate solicitantului/ 

exploatatiei/ proiectului au fost îndeplinite, proiectul este 

eligibil 

  

 

Observații: (Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, 

dacă este cazul) 

Avizat de: Membru in Consiliul Director  GAL 

Nume/Prenume ………………………………………………………….emnătura şi ştampila               DATA……….. 

Verificat de: Expert 2 - GAL 

Nume/Prenume ……………………......................... Semnătura                              DATA……….. 

Întocmit de: Expert 1  - GAL 

Nume/Prenume ……………………............................ Semnătura                              DATA……….. 

 

 

B – Verificarea criteriilor de selecție ale  proiectului 

 

 

B.VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE ALE PROIECTULUI Punctaj 

selectie 

stabilit de 

GAL 

C1 Calificarea beneficiarului în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau 

calificare în domeniul agricol) – maxim 20 puncte 

C1.1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol, 

agro-alimentar, veterinar sau economie agrară – 20 puncte 

 

C1.2. Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/sau liceale în domeniul agricol, 

agro-alimentar, veterinar sau economie agrară – 15 puncte 

 

C1.3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum   

Nivel I în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară finalizat 

cu un certificat de competențe profesionale eliberat de un furnizor de formare 

profesională a adulților recunoscut de către Autoritatea Naţională pentru Calificări 

(ANC) 

sau 

recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor 

dobândite ca urmare a experienţei profesionale – 10 puncte 

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă 

specifică exploatației vizate pentru sprijin  
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C1.4. Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de 

inițiere/instruire/specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau 

economie agrară, care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi 

de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I 

de calificare profesională. Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu 

aria de activitate agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin – 5 puncte 

 

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie un certificat de calificare emis de 

un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări sau 

un certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale 

obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională 

pentru Calificări.  

C2 Existența potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate – maxim 30 puncte 

C2.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat – 30 puncte  

C2.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu – 25 puncte  

C3 Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform 

legislației naționale în vigoare (de exemplu: ferma de familie, grup 

de producători, cooperativa etc.) – 15 puncte 

 

C4 Incadrarea in categoria investitiilor innovative – maxim 20 puncte 

C4.1 Prin proiect beneficiarul propune si prevede în cadrul Planului de 

Afaceri culturi agricole profitabile pe suprafețe mici (Cartoful mov; 

Cătina; Zmeura; Mur; Căpșun; Goji; Merisoare; Aronia; Varza kale; 

Castravetele amar; Plante medicinale (lavandă, porumbul dulce, 

dovleacul plăcintar, etc); Cultivarea florilor in ghiveci. – 10 puncte  

 

C4.2 Prin proiect beneficiarul propune si prevede în cadrul Planului de 

Afaceri actiuni de fabricare si comercializare a dulceturilor, a 

conservelor de legume (murături, tocană de legume sau zacuscă), 

producția de ceaiuri natural, etc.- 5 puncte 

 

C4.3 Prin proiect beneficiarul propune si prevede în cadrul Planului de 

Afaceri actiuni de crestere a animalelor precum prepelite, iepuri, gaini 

Brahma, etc. – 5 puncte 

 

C5 Incadrarea in categoria ivestitiilor cu impact pozitiv asupra mediului 

– 15 puncte 

 

TOTAL – 100 puncte  

Punctajul minim pentru această submasură este de 15 puncte  

 

Evaluarea criteriilor de selectie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului cererii de 
finantare.  
Observații: 
............................................................................................................................. .....................................................
.................................................................................................................................. 
Avizat de: Membru in Consiliul Director  al GAL 
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Nume/Prenume ………………………………………………… Semnătura şi ştampila               DATA……….. 
Verificat de: Expert 2 - GAL 
Nume/Prenume ……………………............................. Semnătura                              DATA……….. 
Întocmit de: Expert 1  - GAL 
Nume/Prenume ……………………............................ Semnătura                              DATA……….. 
FISA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI 

Imbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării 

exploatațiilor în special a fermelor mici 

SECTIUNEA I 

A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate 

1.Verificarea eligibilitatii solicitantului 

OBIECTUL ANALIZEI/ VERIFICARII MODALITATE DE VERIFICARE 

1.1 Solicitantul este un fermier care are drept 

de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru 

o exploatație agricolă care intră în categoria de 

fermă mică? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertul verifică dacă exploatația agricolă se încadrează în 

categoria ferma mică și dacă documentele depuse pentru 

dovedirea dreptului de proprietate/ folosinţă pentru 

exploataţia agricolă sunt emise pe numele solicitantului, 

valabile la momentul depunerii cererii de finanțare , 

precum șibazele de date la care are acces:  

A) Documente pentru terenul agricol: 
-documentul care atestă dreptul de proprietate 
asupra terenului agricol conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare 
autentificat de notar, act de donaţie autentificat de 
notar, hotarâre judecatorească definitivă şi 
irevocabilă cu punere în posesie, certificat de 
moştenitor unic autentificat de notar, precum şi alte 
documente care demonstrează terţilor dreptul de 
proprietate, conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare autentificate la notar), 
şi/sau 
-tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă 
pe categorii de folosinţă şi perioada de arendare, 
emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate 
conform prevederilor legislației în vigoare, (care să 
conțină sumarul contractelor de arendare valabile la 
data depunerii Cererii de Finanţare),  
şi/sau 
-contractul de concesionare valabil la data depunerii 
Cererii de Finanţare însoţit de adresa emisă de 
concedent care conţine situaţia privind respectarea 
clauzelor contractuale, dacă este în graficul de 
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realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte 
clauze; 
si/sau 
-contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ 
documentul potrivit caruia suprafata de teren a fost 
data temporar in administrare/folosinţă 
- document notarial care atestă constituirea 
patrimoniului de afectațiune 
-documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: 

acte de proprietate conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare sau contract de concesiune/ contract de arendă/ 

contract de închiriere/ contract de comodat valabile la 

data depunerii Cererii de finanţare. 

Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este 
de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion 
apicol. 
În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau 
reconversia plantaţiilor pomicole, expertul verifică 
dacă contractele care conferă dreptul de folosință 
asupra terenurilor sunt valabile cel puțin 15 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanțare, cu 
excepția pepinierelor, culturilor de căpșun, zmeur, 
mur, coacăz și agriș, unde perioada minimă este de 10 
ani. 
Expertul verifică în cazul contractelor care conferă dreptul 

de folosință (arendă, concesiune) asupra terenurilor 

agricole, dacă  acestea  sunt încheiate în numele 

solicitantului şi sunt valabile la momentul depunerii cererii 

de finanţare.  

Contractele de conferă dreptul de folosință asupra 
terenurilor agricole (arendă, concesiune) trebuie să 
fie încheiate în numele solicitantului și să fie valabile 
la momentul depunerii cererii de finanțare 
În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine 
cu modernizări/extinderi și a terenurilor pe care se 
vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții 
montaj, contractele care conferă dreptul de folosință 
vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de 
implementare și monitorizare a proiectelor.  
În cazul în care solicitantul își propune prin proiect 
construcții noi, expertul verifică dacă solicitantul a 
prezentat documentele: 
a) Pentru construcții permanente, conform 
prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 
completările ulterioare: 
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-documentul care atestă dreptul real principal asupra 
construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute (dobândit prin: contract de 
vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat 
de moştenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească); 
b) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor 
Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările 
ulterioare: 
-documentul care atestă dreptul real principal asupra 
construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute (dobândit prin: contract de 
vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat 
de moştenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească); 
sau 
-documentul care atestă dreptul de creanţă asupra 

construcției dobândit prin: concesiune, comodat, 

locaţiune.  
În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune 

pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform 

prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 

completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și 

acordul expres al proprietarului de drept. 

În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin 

proiect și a clădirilor deja existente, sunt acceptate toate 

tipurile de documente invocate în secțiunea dedicată 

documentelor acceptate pentru construcții, după cum 

urmează:  

- documente care atestă: drept de proprietate, uz, 

uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de 

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

moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre 

judecătorească) sau drept de creanţă asupra construcției 

dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. 

De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și 

aceea a bunurilor mobile se numește închiriere, iar 

locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de 

arendare (conform Codului Civil – Legea 287/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare). 

Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune 

pentru îndeplinirea obiectivului, cumpărarea terenului 

pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului 
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de grajd, nu sunt obligați să atașeze la depunerea cererii 

de finanțare documente care să ateste 

proprietatea/dreptul de folosință pentru amenajarea 

platformei de gunoi de grajd.  

Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea 

celei de-a doua tranşe de plată  pentru construcţiile cu 

caracter provizoriu/ definitiv  propuse  a fi realizate prin 

planul de afaceri, cât şi pentru cele existente asupra 

cărora se intervine cu modificări care necesită 

autorizarea lucrărilor Legii conform 50/1991, cu 

modificările și completările ulterioare 

B) Pentru animale, păsări şi familii de albine: 
-document emis de veterinar  
-documentul emis de forma asociativă apicolă privind 
înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în 
numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare 
stup şi panourile de identificare a stupinelor în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, 
precum, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei 
depunerii Cererii de finanţare; 
- paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi 

origine. 

C)  Pentru exploatațiile vegetale: Copia Registrului 

agricol emis de Primărie actualizată în anul depunerii 

cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de 

folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) al 

terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor 

(toate categoriile de animale domestice şi sălbatice 

aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu 

ştampila primăriei şi menţiunea  "Conform cu 

originalul" 

D) Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copia 

Registrului agricol emis de Primărie actualizat cu cel 

mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de 

finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă 

(proprietate/arendă/concesiune) al terenului, 

dreptul de proprietate asupra animalelor (toate 

categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în 

captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila 

primăriei şi menţiunea  "Conform cu originalul" 

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia 

Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune 
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copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz 

însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind 

situaţia curentă. 

Astfel: 

-în cazul în care din documente rezultă dreptul de 

proprietate și/sau dreptul de folosinţă pentru o 

exploatație agricolă, expertul bifează căsuța ”DA” și 

Cererea de finanțare se poate verifica in continuare fiind 

indeplinita aceasta conditie. 

-în cazul în care din documente nu rezultă dreptul de 

proprietate și/sau dreptul de folosinţă pentru o 

exploatație agricolă, expertul bifează căsuța ”NU” și 

Cererea de finanțare este neeligibila. 

1.2 Solicitantul este o persoană juridică 

română? 

Expertul verifică informațiile în certificatul constatator, 

astfel: 

-în cazul în care din certificat rezultă că solicitantul este o 

persoană juridică română, expertul bifează căsuța ”DA” și 

Cererea de finanțare poate fi verificata in continuare, fiind 

indeplinita aceasta conditie. 

-în cazul în care din certificat nu rezultă că solicitantul este 

o persoană juridică română, expertul bifează căsuța ”NU” 

și Cererea de finanțare este neeligibila 

1.3 Solicitantul acţionează în nume propriu Expertul verifică dacă Cererea de finanțare și documentele 

anexate acesteia sunt aferente solicitantului care 

accesează Submăsura 19.2 – M2.1, astfel: 

-în cazul în care rezultă că documentele sunt aferente 

solicitantului, expertul bifează căsuța ”DA” și aceasta 

condite este indeplinita, Cererea de finanțare putand fi 

verificata in continuare. 

-în cazul în care rezultă că documentele nu sunt aferente 

solicitantului, expertul bifează căsuța ”NU” și Cererea de 

finanțare este neeligibila 

1.4 Solicitantul are cel puţin 18 ani împliniţi la 

data depunerii Cererii de Finanţare 

Expertul verifică copia actului de identitate al 

reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ 

administrator), astfel: 

-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal 

are cel puțin 18 ani, expertul bifează căsuța ”DA”, aceasta 
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conditie este indeplinita și Cererea de finanțare va fi 

verificata in continuare 

-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal 

nu are cel puțin 18 ani, expertul bifează căsuța ”NU” și 

Cererea de finanțare este neeligibila 

1.5 Solicitantul are studii minime de 8 ani 

(clase) 

Expertul verifică copia diplomei de absolvire/ certificatului 

de calificare profesională/ certificatului de absolvire/  

certificatului de competenţele profesionale/ 

documentului emis în urma absolvirii cursurilor de 

instruire/ documentului justificativ (diploma sau 

adeverinta) care atestă absolvirea unor studii minime de 8 

ani (clase), astfel: 

-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal 

are minim 8 ani (clase), expertul bifează căsuța ”DA” 

aceasta conditie este indeplinita și Cererea de finanțare va 

fi verificata in continuare. 

-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal 

nu are minim 8 ani (clase), expertul bifează căsuța ”NU” și 

Cererea de finanțare este neeligibila 

1.6 Solicitantul se încadrează într-una din 

formele de organizare eligibile: 

-persoană fizică autorizată/ întreprindere 
individuală/  întreprindere familială în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 
44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
-societate cu raspundere limitata cu asociat 

unic/ majoritar (majoritate absolută 50%+1) 

înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

inclusiv societate cu răspundere limitată - 

debutant sau "S.R.L. - D." în baza prevederilor 

OUG nr. 6/ 2011, cu modificările și completările 

ulterioare 

Expertul verifică informațiile certificatul constatator, 

astfel: 

-în cazul în care din certificat rezultă că solicitantul se 

încadrează într-una din formele de organizare eligibile, 

expertul bifează căsuța ”DA” aceasta conditie este 

indeplinita și Cererea de finanțare va fi verificata in 

continuare. 

- în cazul în care din certificat rezultă că solicitantul nu se 

încadrează într-una din formele de organizare eligibile, 

expertul bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este 

neeligibila 

 

1.7 Solicitantul este înregistrat în Registrul 

debitorilor AFIR, atât pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR, și a achitat 

integral datoria față de AFIR, inclusiv 

dobânzile și majorările de întârziere până 

la semnarea contractelor de finanțare? 

1.8a Expertul verifică la evaluare daca solicitantul NU este 

înscris cu debite  în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi 

FEADR, si se va bifa cu NU iar aceast criteriu de eligibilitate 

se consideră îndeplinit. 

Dacă la evaluare in urma verificarii solicitantul este înscris 

cu debite  în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi 
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1.7a. Solicitantul este înregistrat în 

Registrul debitorilor AFIR, atât pentru 

Programul SAPARD cât și pentru FEADR? 

1.7b Solicitantul  a achitat integral datoria față 

de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere până la semnarea contractelor de 

finanțare? 

FEADR, va bifa caseta “DA, iar aceast criteriu de 

eligibilitate se consideră îndeplinit 

1.8b Daca solicitantul si-a achitat integral datoria față de 

AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la 

semnarea contractului de finanțare, criteriul se considera 

indeplinit.  

Daca solicitantul nu si-a achitat integral datoria față de 

AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la 

semnarea contractului de finanțare, criteriul se considera 

neindeplinit. 

1.8 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin 

intermediul măsurilor 141, 411-141 „Sprijinirea 

fermelor agricole de semisubzistenta ”, si a fost 

finalizată Decizia de finantare din PNDR 2007-

2013  (sprijinul a fost incasat de beneficiar pe 

parcusul celor 5 ani de implementare)? 

Expertul  verifica declaratia solicitantului, astfel: 

-Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin prin M 141, 411-

141, caz în care expertul bifează căsuța ”NU ESTE CAZUL” 

și conditia de eligibilitate este indeplinita iar Cererea de 

finanțare este verificata in continuare. 

- Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin 141, 411-141 

și a finalizat Decizia de finanțare prin încasarea celor 5 plăți 

anuale, caz în care expertul bifează căsuța ”DA” și conditia 

este indeplinita iar  Cererea de finanțare este verificata in 

continuare 

-Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin 141, 411-141 și 

nu a finalizat Decizia de finanțare prin încasarea celor 5 

plăți anuale, caz în care cererea de finantare este 

neeligibila si expertul bifează căsuța ”NU” .  

2.1 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin 

intermediul măsurilor 112, 411-112 „Instalarea 

tinerilor fermieri”, din PNDR 2007-2013? 

Expertul  verifica declaratia solicitantului, astfel: 

-Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin prin M 112, 411-

112, caz în care expertul bifează căsuța ”NU” și conditia de 

eligibilitate este indeplinita iar Cererea de finanțare este 

verificata in continuare. 

-Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin 112, 411-112 , 

caz în care expertul bifează căsuța ”DA” și Cererea de 

finanțare este neeligibila. 

În toate cazurile, expertul listeaza print screen-ul si il 

ataseaza la fisa de evaluare. 

2.2.1 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin 

intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri” sau 6.3 „Sprijin 

Expertul  verifica declaratia solicitantului, astfel:  

-Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin prin sM 6.1 , 6.3 

, 6.1 ITI sau 6.3 ITI, caz în care expertul bifează căsuța ”NU” 
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pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 

2014-2020? 

 

2.2.2 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin 

intermediul submăsurii 6.1 ITI „Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri”, sau submăsura 

6.3 ITI „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici” din PNDR 2014-2020? 

și conditia de eligibilitate este indeplinita iar Cererea de 

finanțare este verificata in continuare. 

-Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin sM 6.1, 6.3, 6.1 

ITI sau 6.3 ITI, caz în care expertul bifează căsuța ”DA” și 

Cererea de finanțare este neeligibila 

- În toate cazurile, expertul va face Print-screen, va printa 

şi anexa la Formularul E1.2, extrasul din C1.13 - Registrul 

electronic privind situaţia Contractului de Finanţare/ 

Deciziei de Finantare 

2.3 Solicitantul are în derulare un proiect pe 

submăsura 4.1 "Investiţii în exploataţii 

agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii 

pomicole”, 4.2 ”Investiții pentru 

procesarea/marketingul produselor agricole”, 

4.2a ”Investiții în procesarea/marketingul 

produselor din sectorul pomicol” din PNDR 

2014-2020 sau masura M2.2 din SDL? 

Expertul  verifica declaratia solicitantului, astfel::  

-Solicitantul nu are în derulare un proiect pe submăsura 

4.1/ 4.1a/ 4.2/ 4.2a din PNDR 2014-2020, caz în care 

expertul bifează căsuța ”NU” și conditia de eligibilitate 

este indeplinita iar Cererea de finanțare este verificata in 

continuare. 

- Solicitantul are în derulare un proiect pe submăsura 4.1/ 

4.1a/ 4.2/ 4.2a din PNDR 2014-2020, sau masura M2.2 din 

SDL, caz în care expertul bifează căsuța ”DA” și Cererea de 

finanțare este neeligibila 

2.4 Solicitantul a creat condiţii pentru a obţine 

în mod necuvenit un avantaj, în sensul 

prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 

1306/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare? 

Expertul trebuie sa verifice ca solicitantul nu a creat 
conditii artificiale pentru obtinerea ajutorului, 
precum: 
-nu este admisa fărâmițarea exploatațiilor agricole 
-nu este permis ca solicitantul/ asociatul unic/ 
asociatii sa fie asociati intr-o alta microintreprindere/ 
intreprindere mica agricola care acceseaza/ a accesat 
submasura 19.2-M2.1 etc, 
astfel: 
-Solicitantul nu a creat conditii artificiale pentru 
obtinerea ajutorului, caz în care expertul bifează 
căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este eligibila 
- Solicitantul a creat conditii artificiale pentru 
obtinerea ajutorului, caz în care expertul bifează 
căsuța ”DA” și Cererea de finanțare este neeligibila. 
Este permisă consolidarea exploatațiilor înainte de 
depunerea Cererii de finanțare 

2.5 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate 

angajamentele luate în Secțiunea F - Declaraţia 

pe proprie raspundere din Cererea de 

finanțare? 

 

Expertul verifica in Cererea de finantare daca Declaratia pe 

proprie raspundere este datata,  semnata şi stampilată. În 

caz contrar, solicită acest lucru și doar în cazul în care 

solicitantul refuză să îşi asume Declaraţia expertul bifează 

nu, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la 
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rubrica „Observatii”, iar această condiţie se consideră 

neîndeplinită. 

2.6 Solicitantul a depus toate documentele 

menționate în Secțiunea D – Lista 

documentelor anexate proiectului aferent 

Submăsurii 19.2 – M2.1 din Cererea de 

finanțare? 

Expertul verifica dacă la Cererea de finanțare, solicitantul 

a depus toate documentele menționate în Secțiunea D, 

astfel: 

-Solicitantul a depus toate documentele menționate în 

Secțiunea D a Cererii de finanțare, caz în care expertul 

bifează căsuța ”DA” și Cererea de finanțare este verificata 

in continuare. 

-Solicitantul nu a depus toate documentele menționate în 

Secțiunea E a Cererii de finanțare, caz în care expertul 

bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este neeligibila 

2.7 Solicitantul solicită sprijin pentru un proiect 

care vizează zona ITI DD? 

Expertul verifică dacă exploataţia este amplasată 

predominant (peste 50%) în teritoriul ITI (calculul făcându-

se raportând suprafaţa /efectivul de animale din teritoriul 

ITI la suprafaţa totală/efectivul total de animale din 

exploataţie, în funcție de tipul exploatației. Dacă proiectul 

vizează zona ITI DD, expertul bifeaza casuta DA, caz in care 

proiectul este neeligibil. 

În cazul în care proiectul nu vizează zona ITI, expertul 

bifeaza casuta NU si cererea de finantare este verificata in 

continuare. 

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat 

pe sectorul vegetal/zootehnic (aceasta reprezentând 

componenta majoritară măsurată în SO din total 

exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/animale se va 

face comparativ cu totalul SO al sectorului 

vegetal/zootehnic, nu cu total SO al exploataţiei. 

În acest caz, într-o exploataţie zootehnică se va calcula 

doar efectivul de animale înregistrat în UAT/UAT-uri din 

afara teritoriului ITI şi nu se va ţine cont de terenurile 

agricole, iar în cazul exploataţiilor vegetale, se va calcula 

doar suprafaţa terenurilor agricole amplasate în UAT/UAT-

uri aparţinând teritoriului ITI şi nu se va ţine cont de 

efectivul de animale. Aşadar, pentru încadrarea 

proiectului în afara teritoriului ITI, terenurile sau efectivele 

de animale din teritoriul ITI trebuie să depăşească 50% din 

total terenuri/efective de animale din exploataţia vizată 

pentru sprijin (verificând Anexa  18 -  Lista UAT din zona 
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unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat 

(ITI). 

2.8 În cadrul unei familii (soţ/soţie doar unul 

dintre membri  beneficiază de sprijin? 

 

 

Expertul verifică în baza de date AFIR (SPCDR) dupa CNP-ul 

soţului/soţiei dacă au mai beneficiat de sprijin 

nerambursabil  prin intermediul Măsurii 112 – ”Instalarea 

tinerilor fermieri”, prin intermediul  Submăsurii 6.1 „Sprijin 

pentru instalarea tinerilor fermieri sau prin intermediul 

submăsurii (inclusiv 6.1 ITI) sau sM19.2 – M2.1. In situatia 

in care se regaseste in baza de date GAL, cererea de 

finantare este neeligibila si se va bifa caseta “nu”. În caz 

contrar se va bifa “da”, cererea fiind declarată eligibilă. 

Atenție: Se continuă verificarea condiţiilor de eligibilitate în cazul în care solicitantul se regăseşte în una 

dintre situaţiile prezentate la punctele 1.1-2.8 

 

2.Verificarea conditiilor de eligibilitate 

EG1 Solicitantul este încadrat în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

 

Certificat constatator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertul verifică in certificatul constatator si 

declaratia solicitantului: 

- daca solicitantul  este/nu este: 

 în curs de lichidare, fuziune, dizolvare, divizare 
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
  reorganizare judiciară sau faliment conform 
prevederilor Legii nr. 85/2006, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare  
-daca este 100% privat capitalul social  

-numărul de înregistrare; 

-daca are codul CAEN al activitatii/ activitatilor 

finantate prin proiect 

-daca este inregistrat ca PFA/ II/ IF conform 

prevederilor OUG nr. 44/ 2008 sau societate cu 

raspundere limitata cu asociat unic/ majoritar 

(majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii 

nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, inclusiv societate cu 

răspundere limitată - debutant sau "S.R.L. - D." în 
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baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011, cu modificările și 

completările ulterioare 

Solicitantul poate depăşi categoria de 
microintreprindere/intreprindere mica pe 
perioada de implementare a proiectului. 
Sunt eligibili solicitantii care desfăşoară 
activitate agricolă numai prin intermediul formei 
de organizare în numele căreia solicită sprijinul, 
respectând statutul de 
microîntreprindere/întreprindere mică. 
 

Copiile situaţiilor financiare pentru anii  “n” si “n-
1”, unde “n” este anul anterior anului în care 
solicitantul depune Cererea de Finantare, 
înregistrate la Administraţia Financiară: 
a)Pentru societăţi comerciale:  
 Bilanţul (cod 10); 
 Contul de profit şi pierderi (cod 20); 
 Datele informative (cod 30); 
 Situaţia activelor imobilizate (cod 40) 

ȘI/SAU 
 Declaraţia de inactivitate (pentru 

societățile înființate în anii “n” și/sau “n-
1”, care nu au avut activitate). 
 

Societățile comerciale înființate în anul 2017 nu 
au obligația depunerii acestor documente. 
b)Pentru persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi 
familiale: 
- Declaraţia privind veniturile realizate 
(Formularul 200 - cod 14.13.01.13); 
 SAU 
- Declaraţia privind veniturile din activităţi 
agricole - impunere pe normele de venit 
(Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul 
solicitanților care în anii “n” și “n-1”  sunt 
autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare care au 
optat pentru calcularea venitului net pe bază de 
norme de venit.  
Persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale și întreprinderile familiale înființate 
în anul 2017 nu au obligația depunerii acestor 
documente. 

Expertul verifica incadrarea in categoria de  
microintreprindere sau intreprindere mica  
analizand datele cu privire la numărul mediu 
anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală/ 
activele totale anuale. 
Pentru persoanele juridice in functiune care au 
incheiat un an fiscal si au depus situatii 
financiare se verifică datele din situatiile 
financiare referitoare la cifra de afaceri (cod 20/ 
Formularul 200 - cod 14.13.01.13/ Formularul 
221 - cod 14.13.01.13/9) si numarul mediu de 
salariati (cod 30) 
Întreprinderile care se încadrează în categoria de 

microîntreprinderi sunt întreprinderi care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii, au până 

la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 

netă sau deţine active totale de până la 2 milioane 

euro, echivalent în lei.  

Întreprinderile care se încadrează în categoria de 

întreprinderi mici sunt întreprinderi care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii, au între 10 şi 49 de 

salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 

sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, 

echivalent în lei.  

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de 
profit si pierdere,  conversia se face  la cursul 
BNR din 31 decembrie al anului pentru care s-a 
intocmit situatia financiara.  
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Copia actului de identitate al reprezentantului legal 

de proiect (asociat/ administrator) 

 

Hotărârea Adunării Generale a Asociatilor (AGA) a 

persoanei juridice  

 

Expertul verifică: 

-daca informaţiile menţionate în paragraful din 

Cererea de Finantare sunt în concordanţă cu cele 

menţionate în copia actului de identitate. 

-daca reprezentantul legal detine calitatea de asociat 

unic/asociat majoritar si administrator in acelasi timp 

-Hotărârea Adunării Generale a Asociatilor 
(AGA) a persoanei juridice, prin care se 
desemnează ca reprezentantul legal (asociat 
majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în 
relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe 
intreaga durata de valabilitate a Deciziei de 
finantare în ceea ce priveşte deciziile referitoare 
la gestionare, beneficii, riscuri financiare în 
cadrul exploataţiei respective 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate privind  încadrarea solicitantului în 

categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici, va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va bifa casuta “NU”, 

cererea fiind declarată neeligibilă, și se va continua verificarea acesteia. 

EG2 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 şi 11.999 € SO 

DOCUMENTE  DE PREZENTAT DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

Tabelul privind stabilirea categoriei de ferma – 

Structura culturilor/ animalelor si calculul valorii 

productiei standard (SO) din Cererea de finanţare  

 

Planul de afaceri 

 

Documentul emis de forma asociativă apicolă 
privind înregistrarea stupilor şi stupinelor 
constând în numerele plăcuţelor de identificare 
pentru fiecare stup şi panourile de identificare a 
stupinelor în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare; 
 
A) Documente pentru terenul agricol: 
-documentul care atestă dreptul de proprietate 
asupra terenului agricol conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - 
cumpărare autentificat de notar, act de donaţie 

Expertul verifică în documentele prezentate de 

solicitant, dacă: 

-în urma calculului din Tabelul privind stabilirea 

categoriei de ferma – Structura culturilor/ animalelor 

si calculul valorii productiei standard (SO) din 

Cererea de Finanţare, exploataţia se  încadrează între 

8.000 si 11.999 € SO. În cazul în care ferma are o 

dimensiune economică mai mica de 8.000 € SO, sau 

mai mare de 11.999 € SO Cererea de Finanţare va fi 

declarată neeligibilă.  

-în dimensiunea economică a exploataţiei agricole 

culturile şi animalele care asigură consumul uman şi 

hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din 

total SO în anul ,,0”   

-în dimensiunea economică a exploatației, SO-ul 

format din porumb zaharat și/sau pepeni 

(cumulativ sau separat) nu poate depăși 50% din 

total SO  
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autentificat de notar, hotarâre judecatorească 
definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, 
certificat de moştenitor unic autentificat de 
notar, precum şi alte documente care 
demonstrează terţilor dreptul de proprietate, 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare 
autentificate la notar), 
şi/sau 
-tabelul centralizator cu suprafeţele luate în 
arendă pe categorii de folosinţă şi perioada de 
arendare, emis de Primărie, semnat de 
persoanele autorizate conform prevederilor 
legislației în vigoare, (care să conțină sumarul 
contractelor de arendare valabile la data 
depunerii Cererii de Finanţare),  
şi/sau 
-contractul de concesionare valabil la data 
depunerii Cererii de Finanţare însoţit de adresa 
emisă de concedent care conţine situaţia privind 
respectarea clauzelor contractuale, dacă este în 
graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în 
contract şi alte clauze; 
si/sau 
-contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ 
documentul potrivit caruia suprafata de teren a 
fost data temporar in administrare/folosinţă 
-- document notarial care atestă constituirea 
patrimoniului de afectațiune 
-documentele pentru terenul ce constituie vatra 

stupinei: acte de proprietate conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare sau contract de concesiune/ 

contract de arendă/ contract de închiriere/ contract 

de comodat valabile la data depunerii Cererii de 

finanţare. 

Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei 
este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare 
pavilion apicol. 
În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea 
şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, expertul 
verifică dacă contractele care conferă dreptul de 
folosință asupra terenurilor sunt valabile cel puțin 
15 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanțare, cu excepția pepinierelor, culturilor de 
căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș, unde 
perioada minimă este de 10 ani. 

-la stabilirea dimensiunii economice a 

exploataţiei nu au fost luate în calcul ciupercăriile 

înființate în beciurile/ pivnițele/ magaziile/ alte 

acareturi ale clădirilor, respectiv pe terenurile 

non-agricole  

-la stabilirea dimensiunii economice a 

exploataţiei nu au fost luate în calcul cabalinele 

destinate consumului uman 

-marimea suprafeţelor si structura culturilor 

mentionate in Tabelul privind stabilirea categoriei de 

ferma din Cererea de Finanţare sunt aceleaşi cu cele 

specificate în Planul de afaceri. 

-efectivul de animale/ albine mentionate in Tabelul 

privind stabilirea categoriei de ferma din Cererea de 

Finanţare este acelasi cu cel din Planul de afaceri si 

copia Registrului agricol din anul 0.  

-daca din documentul emis de forma asociativa 

apicola privind înregistrarea stupiilor şi stupinelor 

rezulta numerele plăcuţelor de identificare pentru 

fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor, în 

conformitate cu Ordinul MADR nr.119/ 2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

-daca exploatatia a fost inregistrata in Registrul 

agricol al Primariei comunei pe raza careia îşi 

desfasoară activitatea 

Terenul ce constituie vatra stupinei nu contribuie la 

calculul SO si nu este obligatoriu să fie înregistrat la 

APIA. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra 

stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru 

fiecare pavilion apicol.  

In cazul exploatatiilor zootehnice/ mixte expertul 

verifica documentele pentru justificarea 

adăposturilor animalelor (constructii provizorii și/ 

sau definitive de tipul: grajduri, saivane, padocuri, 

etc).  

În cazul în care proiectul vizează și modernizarea 

clădirilor aceastea se vor face în baza prevederilor 

Legii 50/1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
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Contractele care conferă dreptul de folosință asupra 

terenurilor agricole (arendă, concesiune) trebuie să fie 

încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la 

momentul depunerii cererii de finanţare.   

În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine 

cu modernizări/extinderi și a terenurilor pe care se vor 

realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții 

montaj, contractele care conferă dreptul de folosință 

vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de 

implementare și monitorizare a proiectelor.  

În cazul în care solicitantul își propune prin 
proiect construcții noi, expertul verifică dacă 
solicitantul a prezentat documentele: 
a) Pentru construcții permanente, conform 
prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 
completările ulterioare: 
-documentul care atestă dreptul real principal 
asupra construcției: drept de proprietate, uz, 
uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: 
contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 
donaţie, certificat de moştenitor, act 
administrativ de restituire, hotărâre 
judecătorească); 
b) Pentru construcții provizorii, conform 
prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 
completările ulterioare: 
-documentul care atestă dreptul real principal 
asupra construcției: drept de proprietate, uz, 
uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: 
contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 
donaţie, certificat de moştenitor, act 
administrativ de restituire, hotărâre 
judecătorească); 
sau 
-documentul care atestă dreptul de creanţă 
asupra construcției dobândit prin: concesiune, 
comodat, locaţiune.  
În cazul prezentării contractului de 

comodat/locaţiune pentru construcțiile cu caracter 

provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu 

modificările și completările ulterioare, solicitantul 

trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului 

de drept  

In cadrul fermelor care îsi formează calculul SO din 

animale se verifică modalitatea de asigurare a bazei 

furajere pentru hrana animalelor, dacă este cazul. 

De asemenea, sunt acceptate și adeverințe APIA 

depuse de solicitant, cu situația înscrierilor în 

APIA. 

Datele din Cererea de finanţare trebuie să 

corespundă cu cele menţionate în Registrul 

Agricol. În cazul în care acestea nu corespund, iar 

în urma solicitării de informaţii suplimentare, 

solicitantul nu depune documentele justificative, 

atunci proiectul va fi declarat neeligibil. 

Anul „0” din Planul de Afaceri - reprezintă anul in care 

se realizează înregistrarile în nume propriu din ultima 

perioadă de depunere (înregistrare/actualizare) a 

cererii unice de plată pe suprafaţă stabilită conform 

prevederilor legislatiei nationale în vigoare, şi/sau în 

Registrul agricol, conform situaţiei existente in 

exploataţie la momentul depunerii Cererii de 

Finantare. 
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În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin 

proiect și a clădirilor deja existente, sunt acceptate 

toate tipurile de documente invocate în secțiunea 

dedicată documentelor acceptate pentru construcții, 

după cum urmează:  

- documente care atestă: drept de proprietate, uz, 

uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract 

de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, 

certificat de moştenitor, act administrativ de 

restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de 

creanţă asupra construcției dobândit prin: 

concesiune, comodat, locaţiune. 

De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor 

imobile și aceea a bunurilor mobile se numește 

închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă 

denumirea de arendare (conform Codului Civil – Legea 

287/2009, cu modificările şi completările ulterioare). 

Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune 

pentru îndeplinirea obiectivului, cumpărarea 

terenului pe care se va construi platforma de 

gestionare a gunoiului de grajd, nu sunt obligați să 

atașeze la depunerea cererii de finanțare documente 

care să ateste proprietatea/dreptul de folosință 

pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd.  

Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea 

celei de-a doua tranşe de plată  pentru construcţiile 

cu caracter provizoriu/ definitiv  propuse  a fi 

realizate prin planul de afaceri, cât şi pentru cele 

existente asupra cărora se intervine cu modificări 

care necesită autorizarea lucrărilor Legii conform 

50/1991, cu modificările și completările ulterioare 

B) Pentru animale, păsări şi familii de albine: 
-  
-documentul emis de forma asociativă apicolă 
privind înregistrarea stupilor şi stupinelor 
constând în numerele plăcuţelor de identificare 
pentru fiecare stup şi panourile de identificare a 
stupinelor în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare, precum, actualizat cu cel 
mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de 
finanţare; 
- 
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-paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă 

şi origine. 

C)  Pentru exploatațiile vegetale: Copia 

Registrului agricol emis de Primărie actualizată în 

anul depunerii cererii de finanțare, din care să 

rezulte dreptul de folosinţă 

(proprietate/arendă/concesiune) al terenului, 

dreptul de proprietate asupra animalelor (toate 

categoriile de animale domestice şi sălbatice 

aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu 

ştampila primăriei şi menţiunea  "Conform cu 

originalul" 

D) Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: 

Copia Registrului agricol emis de Primărie 

actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei 

depunerii Cererii de finanţare, din care să rezulte 

dreptul de folosinţă 

(proprietate/arendă/concesiune) al terenului, 

dreptul de proprietate asupra animalelor (toate 

categoriile de animale domestice şi sălbatice 

aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu 

ştampila primăriei şi menţiunea  "Conform cu 

originalul" 

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia 

Registrului agricol cu situaţia curentă, se va 

depune copia ultimei înregistrari a registrului 

agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de 

primărie privind situaţia curentă. 

 
 
-  

 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate privind dimensiunea economică a 

exploataţiei agricole (cuprinsă între 8.000 şi 11.999 € SO), va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va bifa casuta 

“NU”, cererea fiind declarată neeligibilă și se va continua verificarea. 

EG3 Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni 

înainte de solicitarea sprijinului 
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DOCUMENTE  DE PREZENTAT DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

Cererea de finantare si anexele la aceasta 

 

Expertul verifica daca condiția de a fi 

înregistrat cu cel puțin 24 de luni înainte se 

aplică doar primului cod atribuit vreodată 

exploatației fermierului). 

 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate privind inregistrarea exploatatiei agricole 

cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului, va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va bifa casuta “NU”, 

cererea fiind declarată neeligibilă. 

EG4 Solicitantul prezinta un Plan de afaceri  

DOCUMENTE PREZENTATE DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

Planul de afaceri  

 

Cererea de finantare si anexele la aceasta 

 

Conform Cererii de finanțare :  

 

A. Dacă solicitantul şi-a prevăzut prin planul 

de afaceri acţiuni eligibile prin PNS 

 
În vederea evitării dublei finanţări, nu pot fi 
finanţate prin PNDR acţiunile eligibile prin 
PNS  aprobat, în vigoare. 
În cazul proiectelor care vizează exploataţii 
vitivinicole, pentru a demonstra viabilitatea 
planului de afaceri, vor fi introduse alte 
cheltuieli decât cele specifice PNS. În acest 
caz, evaluatorii vor ţine cont de aria limitată 
de cheltuieli a solicitanţilor aflaţi în această 
situaţie pentru evaluarea viabilităţii planului 
de afaceri.   
 

Expertul verifica: 

-daca planul de afaceri respecta structura formularului 

tip 

-concordantele dintre datele din Cererea de finantare si 

cele din Planul de afaceri 

-daca este prezentata situația inițială a exploatației 

agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere 

a activității, forma juridică a solicitantului, abilități 

profesionale, istoricul exploatatiei agricole, facilități de 

producție, dotarea exploatației); 

-daca sunt prezentate acţiunile şi obiectivele 
propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole 
prin respectarea criteriilor de eligilitate si de 
selectie şi rezonabilitatea  
planului de afaceri raportat la exploataţie şi 
cuantumul sprijinului (de ex: obiectivul general, 
obiectivele operaționale, suplimentare – 
planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de 
implementare, standarde și norme europene 
legate de protecția muncii și de mediu și normele 
sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole 
care vizează creşterea de animale, planul de 
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B. Dacă solicitantul a accesat/va accesa PNA 

și  a prevăzut prin planul de afaceri acţiuni 

eligibile prin PNA 

 
 
 În vederea evitării dublei finanţări, nu este 
permisă achiziţionarea aceloraşi produse din 
PNA 2014-2016/2017-2019 şi din PNDR 
2014-2020 de către apicultorul care solicită 
sprijin prin PNDR. Aşadar, NU pot fi propuse 
în Planul de Afaceri acele cheltuieli 
decontate/care urmează a fi decontate prin 
PNA 2014-2016/2017-2019, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare care aplică cele două 
programe, respectiv stipulează lista de 
cheltuieli eligibile.  
 
 

 

 

 

 

 

 

amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, 
(inclusiv dejecţiile de origine animală , conform 
normelor de mediu precum și previziunea 
bugetului de venituri – cheltuieli  
- daca sunt prezentate detaliat acțiunile, inclusiv cele 

legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea 

eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea 

exploatației agricole, formarea sau consilierea 

(îmbunătățirea economică propusă a exploatației, 

planul propus pentru formare şi consiliere – pentru a 

îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea 

exploatației, restructurarea și diversificarea activităţilor 

agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea 

implementării).  

-dacă  acţiunile propuse 

În vederea modernizării/dezvoltării exploataţiei nu 

sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu 

echipamente sau utilaje second-hand. 

A. Expertul verifică în secţiunea C din cererea de 

finanţare, dacă sunt solicitate şi/sau obţinute 

finanţări nerambursabile prin PNS;  

Se verifică dacă în Planul de afaceri, solicitantul a 

prevăzut acțiuni eligibile prin PNS aprobat în vigoare,  

NU pot fi propuse ca și cheltuieli în Planul de Afaceri 

cheltuieli eligibile prin PNS. Pentru a demonstra 

viabilitatea planului de afaceri, vor fi incluse alte 

cheltuieli decât cele specifice PNS. 

Acţiunile sprijinite prin PNS sunt disponibile pe pagina 

oficială de internet a MADR. 

Condiţia se aplică de la momentul solicitării 

sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar lista 

cheltuielilor solicitate spre decontare de viticultor 

prin PNS nu este eligibilă prin PNDR 2014-2020, 

prin urmare nu se poate regăsi ca acțiune pentru 

îndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri de la 

momentul depunerii cererii de finanţare.     

Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care 

accesează sM 6.3 din PNDR pentru cheltuieli care 

nu sunt eligibile prin PNS. 

mailto:galpnb@yahoo.ro
http://www.galpnb.ro/


  

 
 

_______________________________________________________________________________________________  
Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” -  județul Neamț și Iași  

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030 
 e-mail: galpnb@yahoo.ro  web: http://www.galpnb.ro/   - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502 

 Măsura M2.1- Apel de selectie nr. 1/ 2017 - detaliat -  Informaţiile din Apelul de selectie detaliat nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.  Distribuirea acestui Apel 
de selectie detaliat se va realiza în mod gratuit de catre  sau  cu acordul Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. Toate drepturile rezervate.  Page 41 of 92 

 

În cazul în care cheltuielile propuse de viticultor 

prin planul de afaceri sunt dintre cele eligibile prin 

PNS aprobat în vigoare, expertul va solicita 

informații suplimentare, iar în cazul în care după 

solicitarea de informații suplimentare: 

- solicitantul a prevăzut cel putin o acţiune 

prin PNS, expertul bifeaza casuta DA, caz in 

care proiectul este neeligibil. 

- solicitantul nu a prevazut actiuni eligibile 

prin PNS, expertul bifeaza casuta NU si 

cererea de finantare este eligibilă. 

B. Expertul verifică în secţiunea C din cererea de 

finanţare, dacă sunt solicitate şi/sau obţinute finanţări 

nerambursabile prin PNA și angajamentele 

solicitantului privind PNA 

În ceea ce priveşte demarcarea cu Programul 

Naţional Apicol (atât PNA 2014-2016, cât şi PNA 

2017-2019), solicitanţii PNDR şi PNA pot accesa 

simultan sprijin prin ambele programe cu condiţia 

ca acţiunile sprijinite şi/sau planificate şi propuse 

spre finanțare de apicultor prin PNA să nu fie 

solicitate de acesta şi prin PNDR 2014-2020 

(acțiunile pentru îndeplinirea obiectivelor din Planul 

de Afaceri) şi viceversa.  

Expertul verifica în  Anexa 1 la Planul de afaceri  Lista 

acţiunilor prezentate în această secţiune,  alături de 

acţiunile prevăzute în prezentul plan de afaceri vor 

asigura complementaritatea dintre acţiunile finanţate 

din FEGA şi FEADR, aceste elemente asigurând 

verificarea viabilităţii planului de afaceri în cazul 

exploataţiilor apicole.  

Aceste verificări vor ţine cont de protocoalele privind 

demarcarea dintre FEADR şi FEGA, respectiv se vor 

consulta bazele de date APIA şi AFIR urmărind CNP-ul 

solicitantului care a accesat/accesează PNA  (PNA 2014-

2016, cât şi PNA 2017-2019). În cazul în care în planul de 

afaceri și din baza de date APIA reiese că solicitantul 

propune același tip de cheltuială din ambele programe, 

i se vor solicita informații suplimentare. În cazul în care 

acesta nu va modifica planul de afaceri astfel încât să nu 
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solicite cheltuieli decontate/ce urmează a fi decontate 

prin PNA, acesta va fi declarat neeligibil. 

Pentru punctele A si B: evaluarea viabilității planului de 

afaceri pentru apicultori și vitcultori va ține cont de 

ansamblul cheltuielilor (inclusiv cele decontate prin 

PNA/PNS) și de aria limitată de cheltuieli pentru aceștia 

din PNDR. 

Atenție! 

Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii 

zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o asociaţie/ 

cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe 

agricole reprezentând pajişti, în conformitate cu Ordinul 

MADR nr. 619/06.04.2015, vor ţine cont în elaborarea 

planului de afaceri de toate angajamentele luate ca 

urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă 

şi vor prezenta în cadrul acestuia, în secţiunea dedicată 

fluxului tehnologic, detaliile privind modalitatea de 

creştere a animalelor atât în perimetrul gospodăriei cât 

şi în afara acesteia având în vedere că o perioadă 

importantă de timp animalele nu se regăsesc în 

exploataţia solicitantului. În cadrul planului de afaceri 

trebuie demonstrată sustenabilitatea şi viabilitatea 

activităţii pentru care se solicită sprijin (inclusiv 

obţinerea producţiei de către fermier şi comercializarea 

acesteia şi în perioada de păşunat). Atât în planul de 

afaceri cât şi în cadrul cererii de finanţare trebuie 

menţionate codurile ANSVSA (al solicitantului şi 

asociaţiei/cooperativei) în vederea verificării 

transferului animalelor. 

 

 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va 

bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă și se va continua verificarea. 

EG5 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin prin intermediul submasurii 19.2 – M2.1 din SDL si/ sau 

sM6.3, din PNDR 2014-2020 

DOCUMENTE PREZENTATE DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

Cererea de finantare 

 

Expertul verifică declaratia solicitantului 
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Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va 

bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă și se va continua verificarea. 

EG6 Exploataţia agricolă primeşte sprijin o singură dată în cadrul acestei sub-măsuri prin PNDR 2014-

2020, în sensul că exploatația nu a fost transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai 

sprijinului prin această sub-măsură 

DOCUMENTE PREZENTATE DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

Copia Registrului agricol emis de Primării 

care să confirme dreptul de folosinţă 

(proprietate/arendă/concesionare) al 

terenului, dreptul de proprietate asupra 

animalelor (toate categoriile de animale 

domestice si sălbatice aflate în captivitate 

aflate în cadrul exploataţiei), cu ştampila 

primăriei şi menţiunea "Conform cu 

originalul". 

 

Planul de afaceri 

 

Expertul verifică in copia Registrului agricol si in 

Planul de afaceri, istoricul exploatatiei, respectiv 

daca exploatatia nu a fost preluata de la un alt 

beneficiar al Submasurii 19.2- M2.1 si sau sM 6.3 

(cedentul) conform declaratiei solicitantului. 

 

 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că exploataţia agricolă primeşte sprijin o singură dată în cadrul acestei sub-măsuri prin PNDR 

2014-2020, în sensul că exploatația nu a fost transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului 

prin această sub-măsură, va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată 

neeligibilă și se va continua verificarea. 

EG7 În cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin, sunt eligibile doar 

exploataţiile de viţă de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul nr 397/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

DOCUMENTE PREZENTATE DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

Planul de afaceri  

 

Cererea de finantare 

 

Expertul verifica daca solicitantul care are prevazut in 

Cererea de finantare (calculul SO si Secţiunea F) si in 

Planul de afaceri investiţii în exploataţiile viticole pentru 

soiurile de struguri de vin, are exploataţia de viţă de vie 

pentru vin intr-unul din arealele viticole nominalizate 
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  prin Ordinul nr 397/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare  

 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va 

bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă și se va continua verificarea. 

EG8 În cazul înfiinţării/ reconversiei plantaţiilor pomicole, sunt eligibile pentru sprijin doar speciile eligibile și 

suprafeţele incluse în Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol, exceptând culturile din sectorul 

pomicol în sere si solarii (inclusiv tunele joase) şi pepinierele, care pot fi realizate pe întreg teritoriul naţional 

DOCUMENTE PREZENTATE DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

Planul de afaceri  

 

Cererea de finanțare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertul verifica daca solicitantul care are prevazut in 

Cererea de finantare (calculul SO si declaratia F) si in 

Planul de afaceri investiţii privind înfiinţarea/ 

reconversia plantaţiilor pomicole, are speciile eligibile și 

suprafeţele incluse în Anexa aferentă Subprogramului 

Tematic Pomicol exceptând culturile din sectorul 

pomicol în sere si solarii şi pepinierele, care pot fi 

realizate pe întreg teritoriul naţional. 

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea 

şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, precum și a 

pepinierelor, materialul săditor (de plantare)1/ de 

înmulțire utilizat trebuie să fie din categoria 

biologică certificat  sau dintr-o categorie superioară 

, cu excepția nucului și alunului, care poate fi 

material de plantare CAC (conformitas 

agraria  communitatis) condiție care va fi justificată 

la a doua tranșă de sprijin. Acest document va fi 

prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua 

cereri de plată) şi vor respecta condiţiile prevăzute 

prin prezentul Ghid şi Fişa tehnică a submăsurii 

6.3. 

 

N.B. 

În cazul în care prin intermediul planului de afaceri 

solicitantul propune dezvoltarea unei exploatații 

pomicole, se vor respecta condițiile prevăzute în 

Legea pomiculturii nr.348/2003, cu modificările și 

completările ulterioare. 

                                                             

1 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii 
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Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va 

bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă și se va continua verificarea. 

EG9 Implementarea Planului de afaceri va începe în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de 

acordare a sprijinului 

 

DOCUMENTE PREZENTATE DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

Cererea de finantare 

 

Planul de afaceri 

Expertul verifica daca solicitantul a bifat in Secțiunea F - 

Declaraţie pe proprie raspundere a solicitantului din 

Cererea de finanțare respectarea acestei conditii, 

precum si daca este prevazuta aceasta conditie in Planul 

de afaceri. 

 

 
Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va 

bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă și se va continua verificarea. 

EG10 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul va face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de 

minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată 

DOCUMENTE PREZENTATE DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

Cererea de finantare 

 

Planul de afaceri 

Expertul verifica daca solicitantul a bifat in Secțiunea F - 

Declaraţie pe proprie raspundere a solicitantului din 

Cererea de finanțare respectarea acestei conditii, 

precum si daca este demonstrata respectarea acestei 

conditii in Planul de afaceri. In cazul nerespectarii uneia 

din cele doua conditii, proiectul devine neeligibil. 

Atenție! Solicitantul are obligatia de a de a menţine cel 

puţin dimensiunea economică (S.O.) pentru care s-a 
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acordat sprijinul (cu respectarea marjei de fluctuație de 

diminuare de maxim 15% cu excepția pepinierelor 

unde marja de fluctuație de  maximum 15% a 

dimensiunii economice poate fi mai mare și fără a 

scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO 

stabilit prin condițiile de eligibilitate), pentru perioada 

de derulare  a proiectului 

Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație 

de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi 

mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a 

exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub 

pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de 

eligibilitate.  

Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a 

proiectului se va păstra sectorul dominant pentru 

care proiectul a fost selectat şi contractat. 

Dimensiunea economică a exploatației agricole 

prevăzută la depunerea cererii de finanțare poate 

crește pe durata de execuție păstrându-se sectorul 

dominant pentru care proiectul a fost selectat şi 

contractat. 

 
Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va 

bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă și se va continua verificarea. 

 

EG11 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri prevede în 

mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu  

 

DOCUMENTE PREZENTATE DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

Planul de afaceri  

 

Cererea de finantare 

 

Copia Contractului de colectare a gunoiului de 

grajd încheiat între solicitant și deținătorul 

platformei 

Expertul verifica daca: 

-in cazul exploatației agricole care vizează creșterea 

animalelor, solicitantul a detaliat in Planul de afaceri 

modul de respectare a condiţiei obligatorii privind 

platformele de gestionare a gunoiului de grajd, conform 

prevederilor Codului de bune practici agricole pentru 

protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 

agricole. Se va verifica daca sunt asumate 

angajamentele din Secţiunea F a Cererii de finanţare.  
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sau 

Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe 

teritoriul căreia se regăsește platforma 

comunală, din care să rezulte faptul că aceasta 

va prelua gunoiul de grajd din exploatația 

solicitantului 

 

Copia documentului care să certifice dreptul 

real principal (proprietate, uz, uzufruct, 

superficie, servitute)/dreptul de creanță 

asupra construcției, în cazul în care 

solicitantul îşi propune ca obiectiv în Planul 

de afaceri înființarea/ adaptarea platformei de 

gestionare a gunoiului de grajd și are terenul 

pe care se construiește/ există platforma, 

conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

 

-în cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele 

limitrofe există o platformă autorizată de gunoi de grajd 

comunală/ a unui agent economic, există copia 

Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat 

între solicitant și deținătorul platformei/ copia 

Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul 

căreia se regăsește platforma comunală, din care să 

rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din 

exploatația solicitantului. 

-în cazul în care solicitantul îşi propune ca obiectiv în 

Planul de afaceri înființarea/ adaptarea platformei de 

gestionare a gunoiului de grajd și are deja terenul pe 

care se construiește/ există platforma, există pentru 

solicitantul finanțării documentul care să certifice 

dreptul real principal (proprietate, uz, uzufruct, 

superficie, servitute)/dreptul de creanță asupra 

construcției, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu 

modificările şi completările ulterioare 

În cazul nerespectarii primei condiții, și după caz a 

celorlalte două, proiectul devine neeligibil. 

 

 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va 

bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă și se va continua verificarea.. 

 

EG12 Solicitantul are stabilit domiciliul/ sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este 

înregistrată exploataţia 

 

DOCUMENTE PREZENTATE DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

Cererea de finantare 

 

Planul de afaceri 

 

Expertul verifica daca din documente rezulta ca 

solicitantul are stabilit domiciliul/ sediul social în 

Unitatea Administrativ Teritorială în care este 

înregistrată exploataţia. 

In cazul in care la data depunerii cererii de finantare 

aceste conditii nu sunt indeplinite, se verifica daca este 

bifat angajamentul din Secţiunea F a Cererii de finanţare 
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Copia actului de identitate al 
reprezentantului legal de proiect (asociat 
unic/ administrator) 
 

referitor la aceste aspecte privind termenul de maxim 9 

luni de la data semnarii deciei de finantare.  

 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va 

bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă și se va continua verificarea. 

EG13 În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie 

în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin 

 

DOCUMENTE PREZENTATE DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE 

Cererea de finantare 

 

Planul de afaceri 

 

 

Expertul verifica daca din documente rezulta ca 

solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, iar 

locul de muncă este în acelaşi UAT sau zona limitrofă a 

UAT-ului în care este înregistrată exploataţia vizată 

pentru sprijin. 

In cazul in care la data depunerii cererii de finantare 

acesata conditie nu este indeplinita, se verifica daca 

este bifat angajamentul din Secţiunea  F a cererii de 

finanţare referitor la respectarea acestei conditii privind 

termenul de maxim 9 luni de la data semnarii deciei de 

finantare. 

Nu este obligatoriu ca solicitantul să fie încadrat într-o 

activitate salarizată, această condiţie se aplică doar 

solicitanților care se află într-o astfel de situaţie. locul de 

muncă poate fi considerat sediul social sau punctul de 

lucru al angajatorului. 

 
Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in documente”, 

expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuţa “DA”, iar in caz contrar va 

bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă. In cazul in care nu se aplica aceasta conditie, se va  bifa 

casuta “NU ESTE CAZUL”. 

3.Verificarea  indicatorilor de monitorizare 
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Expertul verifica daca Indicatorii de monitorizare, specifici sub-măsurii 19.2 – M2.1 prevazuti in Cererea de 

finantare au fost corect completaţi de catre solicitant 

Încadrarea în tipul de zonă (normală/ montană/ cu constrângeri specifice/ cu constrângeri 

semnificative) menționat la punctul 3 se va face în funcție de localizarea suprafeței majoritare (peste 

50% din suprafața exploatației) a exploatației (Ex: pentru o exploatație pentru care 50,01% din 

suprafață se află într-un UAT din zona montană și 49,99% din suprafață se află într-un UAT din zona 

normală, exploatația se încadrează în zona montană).  

4.Verificarea domeniilor de intervenţie 

Expertul va completa faptul că proiectul se incadreaza in domeniile de intervenţie principal 2A, si respectiv 

secundare 3A si 6A.  

5. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un 

avantaj care contravine obiectivelor măsurii?  

Expertul verifică în cadrul proiectului :  

- Anexa nr.19  - Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020 
II.  Secțiunea B – Încadrarea într-o situație de creare  de Condiții artificiale.  

Premisa 1  

În cadrul exploataţiei agricole există supradeclarare/subdeclarare din punct de vedere al 

suprafeţei/animalelor/ păsărilor pentru ca aceasta să se încadraze în dimensiunea economică eligibilă 

pentru sprijin în cadrul sM19.2-M2.1 

  

Se urmărește identificarea unor elemente care pot conduce la concluzia că, în cadrul exploataţiei agricole 

există supradeclarare/ subdeclarare din punct de vedere al suprafeţei/ animalelor/ păsărilor pentru ca 

aceasta să se încadraze în dimensiunea economică eligibilă pentru sprijin în cadrul sM19.2-M2.1. 

Expertul verifică dacă solicitantul a declarat culturi sau suprafete ocupate cu anumite culturi, animale, în mod 

neconform cu realitatea, în scopul atingerii dimensiunii minime eligibile (8 000 SO). 

Premisa 2   

Beneficiarul a fărâmiţat exploataţia agricolă pentru a se încadra în dimensiunea economică pentru care 

a primit sprijin 

Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între84.000 și 11.999 € S.O.? 

Daca ,,DA” se verifica daca solicitantul a preluat/a cedat terenuri/ efective de animale, de la un terț cu același 

tip de activitate**, care i le-a cedat voluntar iar cedentul continuă să detina controlul asupra solicitantului prin 

prestarea  semnificativă a  lucrărilor agricole și/sau realizează preluarea semnificativă a producției* de la 

societatea careia i-a cedat voluntar terenurile/efectivele de animale. 
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Se verifică dacă din extrasul din Registrul agricol, dacă beneficiarul a fărâmiţat exploataţia agricolă pentru a se 

încadra în dimensiunea economică pentru care a primit sprijin, și rezultă necorelari/ neconcordanțe între 

suprafetele  ocupate cu anumite tipuri de  culturi și descrierea din Planul de afaceri. 

*   se consideră preluarea semnificativă a producției : situația în care solicitantul/beneficiarul desface/prevede 

desfacerea  producției realizată/prevăzută în proportie de peste 75% din Cifra de Afaceri către un singur alt 

agent economic; 

** același tip de activitate reprezintă acea situație în care două sau mai multe entități economice desfășoară 

activități autorizate identificate prin aceeași clasă CAEN (nivel 4 cifre) și realizează produse/servicii/lucrari 

similare. 

III.  Concluzii finale 

În situația în care se constată încadrarea proiectului verificat în oricare dintre cele 2 premise de creare 

condiții artificiale, se va descrie în mod detaliat modul în care au fost create condiții artificale pentru îndeplinirea 

criteriului de eligibilitate sau de selecție si vor fi luate următoarele decizii: 

o În situația în care se constată încadrarea în pemisele de creare condiții artificiale de la pct. 1 la 
pct. 2: 

Declararea Cererii de Finanțare ca fiind neeligibilă  și retragerea acesteia din procesul de selecție 

 
Ca urmare, expertul verifica in cadrul proiectului daca solicitantul a incercat crearea unor conditii artificiale 

necesare pentru a beneficia de plati și a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.  

III.  Concluzii finale 

În situația în care se constată încadrarea proiectului verificat în oricare dintre cele 2 premise de creare 

condiții artificiale, se va descrie în mod detaliat modul în care au fost create condiții artificale pentru îndeplinirea 

criteriului de eligibilitate sau de selecție si vor fi luate următoarele decizii: 

o În situația în care se constată încadrarea în pemisele de creare condiții artificiale de la pct. 1 la 
pct. 2: 

Declararea Cererii de Finanțare ca fiind neeligibilă  și retragerea acesteia din procesul de selecție 

Ca urmare, expertul verifica in cadrul proiectului daca solicitantul a incercat crearea unor conditii artificiale 

necesare pentru a beneficia de plati și a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.  

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
 
Daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite, proiectul este eligibil. 

Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în 

casutele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei 

linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.  

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selectie 

C1. Criteriul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau calificare în 

domeniul agricol) – maxim 20 puncte 
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DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. Copie după certificat/diplomă de studii in 

domeniul agricol 

 

sau, 

Document care atesta nivelul de calificare în 
domeniul agricol de cel puţin Nivel 1 de 
calificare profesională.  
Nivelul I de calificare profesională are o durată 

de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate 

până la 1 ianuarie 2016, și 80 ore pentru cele 

eliberate ulterior, conform prevederilor legale 

în vigoare.  

 

Expertul va acorda punctaj proiectului, in functie de 

tipul documentului prezentat: 

 diploma de absolvire care se ataşează în cazul 
studiilor superioare (diploma de doctor, 
diploma de disertație, diploma de licenţă) -20 
puncte 

 diploma de absolvire a studiilor postliceale 
(diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale 
(diploma de bacalaureat) în domeniul agricol/ 
agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare -
15 puncte 

 certificatul de calificare profesională care se 
ataşează în cazul cursurilor de calificare/ 
recalificare în domeniul în domeniul agricol/ 
agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare 
realizate de către furnizori de formare 
profesională a adulţilor autorizaţi pentru 
respectivul program de formare profesională 
(minim Nivelul I). De asemenea sunt 
acceptate și certificate de absolvire a cursului 
de calificare emis de ANCA în domeniul 
agricol, agro-alimentar, veterinar sau 
economie agrară – 10 puncte 

 document de recunoaștere a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele 
formale, care trebuie de asemenea să fie 
autorizat de Autoritatea Națională pentru 
Calificări - 10 puncte 

 certificatul de absolvire care se ataşează în 
cazul cursurilor de perfecţionare/ 
specializare/ iniţiere în domeniul în domeniul 
agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei 
agrare realizate de către furnizori de formare 
profesională a adulţilor autorizaţi pentru 
respectivul program de formare profesională. 
(sub numărul de ore aferent Nivelului I de 
calificare profesională) - 5 puncte 

Documentul care atestă formarea profesională a 

adulților, trebuie să fie un certificat de calificare emis 

de un furnizor de formare profesională a adulților 

recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări 

sau un certificat de competențe emis de un centru de 

evaluare si certificare  
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C2. Criteriul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de 

specialitate - maxim 30 puncte 

1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat (conform studiului ICPA) 30 puncte 
2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu (conform studiului ICPA) 25 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. Cererea de Finantare, 

Doc.1. Planul de afaceri 

 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va 
face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT-
ul unde figurează cultura predominantă existentă/ 
înființată raportat la total valoare SO exploataţie), în baza 
Studiului ICPA - „Sinteza studiului privind Zonarea 
potențialului de producție agricolă şi a potenţialului de 
dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro-
alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare 
pe zone” din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului 
Se va ține cont de precizările din legenda menţionată în 

Metodologia de realizare a Studiului, , prin care se face 

corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, 

mediu = culoarea galben, scăzut = culoarea rosu - pentru care 

nu se acordă punctaj). 

In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foaia de 

lucru ”Vegetal„ din Anexa nr 11 la Ghidul solicitantului, 

solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „Asimilari culturi” 

pentru incadrarea pe potential.  

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei 

de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului 

din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate 

evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul 

solicitantului utilizând studiile existente conform metodologiei 

actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa nr 11 la 

Ghidul solicitantului. Studiul OSPA județean privind nota de 

bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de avizul ICPA.  

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin 

proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra 

în potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă 

culturilor pentru terenurile irigate. 

Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării se va acorda 

punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat. În cazul 
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exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda 

punctajul aferent zonelor cu potențial ridicat. 

Pentru reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele 

cu nota de favorabilitate potențată între 2,5 şi 3,5, acestea vor 

fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din 

zonele cu nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 vor 

fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat. 

Pentru exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin 

din soiuri nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată 

(DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi 

identificate în Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului, conform 

prevederilor Ordinului nr 247/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, acestea vor fi încadrate în investiţii din 

zonele cu potenţial agricol ridicat. 

Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de 

potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr.11 la Ghidul 

solicitantului se va face ținând cont de nota de bonitare 

acordată   UAT-ului în care este amplasat punctul de lucru vizat 

de proiect, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în 

sistem închis sau liber2, şi de  existenţa sau nu a acţiunii de 

procesare în cadrul fermei.  Se va lua în calcul specia de animale 

predominantă din total efectiv de animale, exprimate în 

SO.  (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea 

galben, culoarea rosu reprezinta potențial scăzut și nu se acordă 

punctaj). 

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat 

pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând 

componenta majoritară măsurată în SO din total 

exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/ speciei de 

animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului 

vegetal/ zootehnic, şi nu cu totalul SO al întregii 

exploataţii. 
În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în 

Anexele la Ghidul solicitantului menţionate anterior şi pentru 

care nu sunt aduse precizări suplimentare nu se acordă punctaj 

la acest principiu de selecţie.  

Exemplu de calcul al punctajului pentru sectorul vegetal:  

                                                             

2 dacă animalele sunt crescute doar în sistem închis, sistemul de creştere este considerat „închis”, iar dacă pentru o 

anumită perioadă din an  animalele sunt crescute în sistem liber, sistemul de creştere este considerat „liber” 
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Se identifica conform planului de afaceri potentialul 

suprafetelor, respectiv: 

A = suprafetele cu potential ridicat 

B = suprafetele cu potential mediu  

C = suprafetele cu potential scazut 

Se calculeaza conform planului de afaceri ponderea SO pe cele 

3 suprafete identificate: 

X% SO (suprafata A) + Y% SO (suprafata B) + Z% SO (suprafata 

C) = 100% SO plan de afaceri 

Pentru calculul punctajului se aplica formula: 

Punctaj = X% x 30puncte + Y% x 25 puncte + Z% x 0 puncte = X% 

x 30puncte + Y% x 25 puncte ≤ 30 puncte 

 

 

C3. Criteriul asocierii (solicitantul apartine unei forme asociative recunoscută conform legislației 
naționale în vigoare (de exemplu: ferma de familie, grup de producători, cooperativa etc.) – 15 
puncte  
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de finantare si anexele la 

aceasta 

Expertul va acorda punctaj proiectului aferent solicitantului care se 

incadreaza in categoria „fermei de familie” conform definiției din PNDR 

2014-2020, asa cum se regaseste in Cererea de finantare si anexele la 

aceasta. 

 

C4. Criteriul incadrarii in categoria investitiilor inovative – 20 puncte 

C4.1. culturi agricole profitabile pe suprafețe mici (Cartoful mov; Cătina; Zmeura; Mur; Căpșun; Goji; 

Merisoare; Aronia; Varza kale; Castravetele amar); Plante medicinale (lavandă, porumbul dulce, 

dovleacul plăcintar, etc); Cultivarea florilor in ghiveci – 10 puncte 

C4.2. actiuni de fabricare si comercializare a dulceturilor, a conservelor de legume (murături, tocană 

de legume sau zacuscă), producția de ceaiuri natural, etc. - 5 puncte 

C4.3. actiuni de crestere a animalelor precum prepelite, iepuri, gaini Brahma, etc. - 5 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
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Doc.1. Planul de afaceri 

 

Expertul verifică daca solicitantul își propune prin proiect sa: 

1. culturi agricole profitabile pe suprafețe mici (Cartoful mov; 

Cătina; Zmeura; Mur; Căpșun; Goji; Merisoare; Aronia; Varza 

kale; Castravetele amar); Plante medicinale (lavandă, 

porumbul dulce, dovleacul plăcintar, etc); Cultivarea florilor 

in ghiveci  - 10 puncte 

2. actiuni de fabricare si comercializare a dulceturilor, a 

conservelor de legume (murături, tocană de legume sau 

zacuscă), producția de ceaiuri natural, etc. – 5 puncte 

3. actiuni de crestere a animalelor precum prepelite, iepuri, gaini 

Brahma, etc.  - 5 puncte  

 

C5. Criteriul incadrarii in categoria investitiilor cu impact pozitiv asupra mediului -15 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc.1. Planul de afaceri 

 

Expertul verifică daca solicitantul își propune prin proiect minim 

una din urmatoarele actiuni: 

 reciclare diferite tipuri de deseuri (ex. Noi tehnologii pt. 
deseuri lemnoase, alimentare, chimice (recup. alpha-
celuloza), biodegradabile din constructii) 

 apa sigura pentru mediul rural (ex. crearea de sisteme de 
tratare si distributie locala in mediul rural; Utiliarea 
rezervoarelor septice) 

 bioenergie - biogaz, biomasă, biocombustibil, Construcții 
eco, etc 

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie punctajul total 

acordat.  

Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt mediate/rezolvate 

de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură 

SECTIUNEA II 

C.Verificarea conformitatii si eligibilitatii documentelor la acordarea deciziei de finantare (Contractare) 

Document de verificat DA NU NU este 

cazul 

1. Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale 

emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, iar în cazul în care 

solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune Certificat 
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emis de Primăria de pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de 

lucru; 

 

2. Cazierul judiciar al reprezentantului  legal  

 

 

 

 

 

 

 

3. Document emis de ANSVSA, prin care se certifică înregistrarea 

exploatație comercială de tip A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 

16.03.2010. 

 

 

 

 

 

 

4. Documentul emis de instituţia financiar-bancară în care să se 

menţioneze denumirea şi adresa instituţiei financiar-bancare, 

titularul contului, CUI-ul titularului şi codul IBAN al contului prin care 

se derulează proiectul FEADR; 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma verificării documentelor de mai sus proiectul poate fi încadrat cu statut: 

 eligibil; 

 neeligibil. 

Dacă în urma verificării se constată că sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, respectiv, proiectul este declarat 

eligibil, se trece în etapa următoare în vederea încheierii contractului de finanțare; 

În cazul nedepunerii unui document din categoria documentelor obligatorii pentru care solicitantul și- a asumat 
angajamentul depunerii la momentul înregistrării cererii de finanțare sau/și care au fost precizate expres și în 
cuprinsul notificarii de selecție sau nedepunerea acestora în termenele specificate în notificare sau se constată 
că în cuprinsul documentului sunt înscrise menţiuni care conduc la încălcarea criteriului/criteriilor de eligibilitate 
proiectul va fi încadrat cu statut de contract neîncheiat., solicitantul fiind notificat în acest sens.  

 
Observaţii................................................................................................................... .................... 

.......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 

Avizat de: Membru in Consiliul Director  al  GAL 
Nume/Prenume ……………………………………………………… Semnătura şi ştampila               DATA……….. 
Verificat de: Expert 2 - GAL 
Nume/Prenume ……………………............................... Semnătura                              DATA……….. 
Întocmit de: Expert 1  - GAL 
Nume/Prenume ……………………............................... Semnătura                              DATA……….. 
Metodologia de verificare pentru documentele prezentate in vederea contractarii 

 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 
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1.Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante 

fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul 

este proprietar asupra imobilelor, se va depune 

Certificat emis de Primăria de pe raza cărora îşi au 

sediul social şi punctele de lucru 

 

 

1.Expertul verifica  daca solicitantul a prezentat in 

vederea contractarii  urmatoarele documente: 

- Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscal. 

Certificatele trebuie sa mentioneze clar lipsa 

datoriilor prin mentiunea “nu are datorii” sau bararea 

liniei in care ar trebui sa fie mentionte.  

Sau, dupa caz graficul de esalonare a datoriilor in 

cazul in care ANAF a permis esalonarea acestora in 

urma efectuarii unui control. 

- Certificat de la Primariile pe raza carora isi au sediul 

si/sau punctual de lucru  

Daca solicitantul are datorii catre ANAF / primărie, 

acesta devine neeligibil pentru sprijin, iar expertul va 

bifa NU. In caz contrar expertul bifeaza casuta DA.  

2. Cazierul judiciar al reprezentantului  legal  

 

2.Cazierul judiciar al reprezentantului  legal – 

expertul verifica ca persoana desemnata nu are 

inscrise infractiuni de natura economico-financiara.  

Daca solicitantul nu are inscrise infractiuni de natura 

economico-financiara acesta este eligibil pentru 

sprijin, iar expertul va bifa DA. In caz contrar 

expertul bifeaza casuta NU iar cererea devine 

neeligibila. 

3.Document emis de ANSVSA, prin care se certifică 

înregistrarea exploatație comercială de tip A, 

conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010. 

3.Document obligatoriu pentru solicitantii care detin 

in exploatatie animale la momentul depunerii  

cererii de finantare. 

Expertul verifica existenta acestuia pentru solicitantii 

care si-au format dimensiunea economica (SO) din 

animale, conform CF. Daca solicitantul nu are 

animale expertul va bifa „nu este cazul”. Daca 

solicitantul detine animale si prezinta documentul 

acesta va bifa DA, iar CF este eligibila pentru sprijin. 

In caz contrar expertul bifeaza casuta NU iar CF 

devine neeligibila. 

4. Document de la banca din care sa rezulte 

urmatoarele: denumirea solicitantului, a unitatii 

bancare, adresa, codul IBAN. 

4. Expertul verifica existenta acestui document sa fie 

emis pe numele solicitantului de catre a institutie 

bancara cu sediul in Romania. Documentul este 

obligatoriu de prezentat. 
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Daca toate documentele aplicabile proiectului au fost prezentate, CF este eligibila, iar contractul poate fi 

incheiat.  Expertul completeaza si dateaza fisa de evaluare generala a proiectului.  

D: Verificarea conformitatii copiei cu originalul pentru documentele atasate la cererea de finantare la 

acordarea deciziei de finantare (Contractare) 

Documente 

Existenta documentului, 

daca este semnat, daca 

are toate rubricile 

completate pt.CF,daca se 

respecta valabilitatea 

conform legislatiei in 

vigoare sau precizarilor 

din Ghid 

Concordanţă copie cu 

originalul 

 DA NU 
Nu este 

cazul 

 

1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia 

agricolă;  

a) Documente pentru terenul agricol: 

-documentul care atestă dreptul de proprietate asupra 

terenului agricol conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de 

notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre 

judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în 

posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar, 

precum şi alte documente care demonstrează terţilor 

dreptul de proprietate, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare autentificate la notar), 

şi/sau 

-tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe 

categorii de folosinţă şi perioada de arendare, emis de 

Primărie, semnat de persoanele autorizate conform 

prevederilor legislației în vigoare, (care să conțină sumarul 

contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii 

de Finanţare),  

şi/sau 

-contractul de concesionare valabil la data depunerii 

Cererii de Finanţare însoţit de adresa emisă de concedent 

care conţine situaţia privind respectarea clauzelor 

contractuale, dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 
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si/sau 

-contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ 

documentul potrivit caruia suprafata de teren a fost data 

temporar in administrare/folosinţă. 

si/sau 

- document notarial care atestă constituirea patrimoniului 

de afectațiune 
si/sau-documentele pentru terenul ce constituie vatra 

stupinei: acte de proprietate conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare sau contract de concesiune/ contract de arendă/ 

contract de închiriere/ contract de comodat valabile la data 

depunerii Cererii de finanţare. 

Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de 

minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 

În cazul în care solicitantul își propune prin proiect 

construcții noi, documentele solicitate sunt următoarele: 

a Pentru  construcții permanente, conform prevederilor 

Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările 

ulterioare: 

- documentul care atestă dreptul real principal asupra 

construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, 

servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, 

de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act 

administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 

 b) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor 

Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările 

ulterioare: 

 

 documentul care atestă dreptul real principal 

asupra construcției: drept de proprietate, uz, 

uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: 

contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 

donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ 

de restituire, hotărâre judecătorească); 

sau 

 documentul care atestă dreptul de creanţă asupra 

construcției dobândit prin: concesiune, comodat, 

locaţiune.  

În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune 

pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform 

prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 

completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și 

acordul expres al proprietarului de drept. 

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra 

terenurilor agricole (arendă, concesiune) trebuie să fie 

încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul 

depunerii cererii de finanţare.   
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În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu 

modernizări/extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza 

proiecte de presupun lucrări de contrucții montaj, contractele 

care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă 

egală cu perioada de implementare și monitorizare a 

proiectelor.  

În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și 

a clădirilor deja existente, sunt acceptate toate tipurile de 

documente invocate în secțiunea dedicată documentelor 

acceptate pentru construcții, după cum urmează:  

- documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, 

superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-

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

administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept 

de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, 

comodat, locaţiune. 

De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și 

aceea a bunurilor mobile se numește închiriere, iar locațiunea 

bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform 

Codului Civil – Legea 287/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Documente pentru animale, păsări şi familii de albine: 

 

 document emis de forma asociativă  apicolă privind 
înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în 
numerele  plăcuţelor de identificare pentru fiecare 
stup şi panouri de identificare a stupinelor în 
conformitate cu legislaţia în vigoare;  

 PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele  cu rasă şi 
origine 

    

C. Pentru exploatații vegetale: Copie din Registrul 

agricol emis de Primării actualizată în anul depunerii 

cererii de finanţare care să confirme dreptul de folosinţă 

(proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei 

zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate 

pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi 

menţiunea  "Conform cu originalul". 

D) Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie din Registrul 

agricol emis de Primării actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea 

depunerii cererii de finanţare care să confirme dreptul de 

folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ 

fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate 
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pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea  

"Conform cu originalul". 

3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii “n” și , “n-1”, unde 

“n” este anul anterior anului în care solicitantul depune 

Cererea de Finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară: 

a) Pentru societăţi comerciale:  

- Bilanţul (cod 10); 

- Contul de profit şi pierderi (cod 20); 

- Datele informative (cod 30); 

- Situaţia activelor imobilizate (cod 40); 

SI/SAU 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 

Financiară (pentru societățile înființate în anii “n” și/sau “n-1”, 

care nu au avut activitate). 

Societățile comerciale înființate în anul 2017 nu au 

obligația depunerii acestor documente. 

 
b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale 

şi întreprinderi familiale: 

- Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 

14.13.01.13)  

Sau 

 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - 
impunere pe normele de venit (Formularul 221 - cod 
14.13.01.13/9), în cazul solicitanților care sunt autorizaţi 
conform OUG. 44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare care au optat pentru calcularea venitului net pe 
bază de norme de venit. 

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale înființate în anul 2017 nu au obligația 
depunerii acestor documente. 

    

4. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de 

proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator); 

    

5. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) 

persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul fermier 

(actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia 

cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru 

cel putin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la 
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gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei 

respective 

6. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între 

asociaţi/ membrii familiei din cadrul microîntreprinderii/ 

întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte 

documente relevante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare 

profesională/ certificatului de absolvire/  certificatului de 

competenţe profesionale/ documentului emis în urma 

absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atestă 

absolvirea învăţământului minim: 

Pentru eligibilitate:  

 documentul care atestă absolvirea învăţământului 
minim de 8 clase se ataşează în cazul în care solicitantul 
nu are studii superioare/ postliceale/ liceale în 
domeniul agricol/ agro-alimentar/ 
veterinar/economiei agrare; 

Pentru selecție: 

 diploma de absolvire care se ataşează în cazul studiilor 
superioare (diploma de doctor, diploma de disertație, 
diploma de licenţă) -20 puncte 

 diploma de absolvire a studiilor postliceale (diploma/ 
certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de 
bacalaureat) în domeniul agricol/ agro-alimentar/ 
veterinar/economiei agrare -15 puncte 

 certificatul de calificare profesională care se ataşează 
în cazul cursurilor de calificare/ recalificare în domeniul 
în domeniul agricol/ agro-alimentar/ 
veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori 
de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru 
respectivul program de formare profesională (minim 
Nivelul I). De asemenea sunt acceptate și certificate de 
absolvire a cursului de calificare emis de ANCA în 
domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau 
economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la 
momentul acordării certificatului – 10 puncte 

 document de recunoaștere a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, 
care trebuie de asemenea să fie autorizat de 
Autoritatea Națională pentru Calificări - 10 puncte 

 certificatul de absolvire care se ataşează în cazul 
cursurilor de perfecţionare/ specializare/ iniţiere în 
domeniul în domeniul agricol/ agro-alimentar/ 
veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori 
de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru 
respectivul program de formare profesională. (sub 
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numărul de ore aferent Nivelului I de calificare 
profesională) - 5 puncte 

Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 

360 ore, pentru certificatele eliberate până la 1 ianuarie 

2016, și 80 ore pentru cele eliberate ulterior, conform 

prevederilor legale în vigoare.  

Furnizorii de formare profesională a adulţilor autorizaţi se 

regăsesc în Registrul Național al Furnizorilor de Formare 

Profesională a Adulților (RNFFPA) publicat la adresa  

http://www.anc.edu.ro/?page_id=34. 

Centrele de evaluare şi certificare a competenţelor 

profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale 

autorizate se regăsesc în Registrul naţional al centrelor de 

evaluare şi certificare a competenţelor profesionale 

obţinute pe alte căi decât cele formale publicat la adresa 

http://www.anc.edu.ro/?page_id=222. 

În cazul în care solicitantul care a absolvit în ultimele 12 

luni până la data depunerii Cererii de finanţare, nu poate 

prezenta la Cererea de finanțare copia diplomei de studii 

superioare (diploma de doctor, diploma de disertație, 

diploma de licenţă)/ postliceale (diploma/ certificatul de 

absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) sau a 

certificatului de absolvire a cursului/ documentului 

echivalent în domeniul agricol/ agro-alimentar/ 

veterinar/economiei agrare, acesta poate atașa copia 

adeverinţei de absolvire a studiilor respective, însoţită de 

situația școlară (sau după caz foaia matricolă), emise de 

catre institutia de învățământ absolvită, cu condiţia 

prezentării diplomei de studii/ certificatului de absolvire 

sau documentului echivalent în original în vederea 

acordării celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar 

acesta, va fi declarat neeligibil, si se vor recupera sumele 

plătite în prima tranșă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică 

utilizarea resurselor genetice autohtone 

 în cazul  soiurilor de plante de cultură autohtone se vor 
ataşa copiile: 

 facturii fiscale de achiziție a seminței certificate  

 documentului oficial de certificare a lotului de sămânță 
cu mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ 
buletinului de analiză oficial cu mențiunea "sămânţă 
admisă pentru însămânţare"/ buletinului de analiză 
oficial cu mențiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă 
comercializarea"/ documentului de calitate şi 
conformitate al furnizorului/ oricărui alt document 
echivalent documentelor menţionate emis într-un stat 
membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care 
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are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 
2003/17/CE/ etichetei oficiale 

 Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea 
criteriului de selecţie privind soiurile autohtone, 
(conform Secțiunii F din Cererea de finanțare) 

sau 

 Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea 
criteriului de selecţie privind soiurile autohtone până 
la momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin, 
pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de soiuri 
(conform Secțiunii F din Cererea de finanțare) 

Soiurile se regăsesc în Catalogul Oficial al soiurilor și plantelor 

de cultură din Romania - ISTIS. 

9. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat 

între solicitant și deținătorul platformei 

        sau 

Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul 

căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte 

faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația 

solicitantului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, 

sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul 

    

11. Alte documente justificative (după caz). 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Observaţii: 

.......................................................................................................................................................................  

(Se vor preciza neconcordantele care afecteaza criteriile de selectie… sau conditiile de eligibilitate…, cererea de 
finantare este neselectata pentru finantare si nu se semneaza contractul de finantare). 
Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt 
conforme 
neconforme 
Avizat de: Membru in Consiliul Director  al  GAL 
Nume/Prenume ……………………………………………………… Semnătura şi ştampila               DATA……….. 
Verificat de: Expert 2 - GAL 
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Nume/Prenume ……………………............................... Semnătura                              DATA……….. 
Întocmit de: Expert 1  - GAL 
Nume/Prenume ……………………............................... Semnătura                              DATA……….. 

8) Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este anexata la Ghidul solicitantului 

disponibil pe www.galpnb.ro, a Asociatiei “GAL Podișul de Nord al Bârladului”, in sectiunea Ghidul 

solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M2.1 si este prezentata de mai jos: 

„Procedura de evaluare și selecție”  

aplicabilă măsurilor „ M1- Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”; “M2.1- Imbunătățirea 

performanțelor economice a exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării 

exploatațiilor în special a fermelor mici”; „M2.2-Imbunătățirea performanțelor economice a 

exploatațiilor agricole”; „M2.3-Reînnoirea generației de agricultori”; M3.1- Dezvoltarea de 

întreprinderi mici”; „M3.2-Dezvoltare locală în zonele rurale”; „M3.3- Sprijinirea incluziunii 

sociale”; „M3.4-Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural” din Strategia de Dezvoltare Locală a 

asociației “GAL Podișul de Nord al Bârladului” 

Articolul 1  

Dispoziţii generale 

(1) Selecția pentru finanţarea proiectelor depuse în cadrul măsurilor prevazute in Strategia de 

Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” se desfășoară în conformitate cu  

prevederile capitolului XI - ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” 

din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”.  

(2) Soluționarea contestațiilor este realizată de către Comisia de Soluționare a Contestaţiilor, 

denumită în continuare Comisia, care reprezintă structura administrativă constituită la nivelul 

Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor privind 

rezultatele procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse pentru finanţare.  

(3) Activitatea aferentă procesului de selecție pentru finanţarea proiectelor depuse în cadrul 

măsurilor prevazute in Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al 

Bârladului” şi cea de soluționare a contestaţiilor, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, 

se desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei 

GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. 

(4) „Procedura de evaluare și selecție” aplicabilă măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a 

asociației “GAL Podișul de Nord al Bârladului” este un material de informare a potenţialilor 

beneficiari ai Strategiei  de Dezvoltare Locală a teritoriului Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al 

Bârladului”.  

(5) „Procedura de evaluare și selecție” aplicabilă măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a 

asociației “GAL Podișul de Nord al Bârladului” prezintă regulile pentru modalitatea de verificare, 

selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. 

(6) „Procedura de evaluare și selecție” aplicabilă măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a 

asociației “GAL Podișul de Nord al Bârladului” poate suferi rectificări din cauza modificărilor 

legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de 

internet www.galpnb.ro.  

(7) „Procedura de evaluare și selecție” aplicabilă măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a 

asociației “GAL Podișul de Nord al Bârladului” nu este opozabilă legislației naționale și europene, 

respectiv procedurilor de lucru sau alte documente oficiale emise de Direcţia Generală Dezvoltare 

Rurală - Autoritatea de  Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală sau Agenţia 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.  
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(8) „Procedura de evaluare și selecție” aplicabilă măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a 

asociației “GAL Podișul de Nord al Bârladului” stabileste criteriile de selecție în baza principiilor de 

selecție din fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală a asociației “GAL Podișul de Nord al 

Bârladului”, astfel încât sprijinul financiar sa fie canalizat către acele proiecte care corespund cu 

necesitățile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală 

a asociației “GAL Podișul de Nord al Bârladului”. 

(9) „Procedura de evaluare și selecție” aplicabilă măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a 

asociației “GAL Podișul de Nord al Bârladului” are în vedere următoarele aspecte: 

 promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei 

discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală; 

 stabilirea unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite 

conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50 % din voturile privind deciziile de 

selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite 

selecția prin procedură scrisă;  

Articolul 2 

Definiții și abrevieri 

(1) Expresia „măsură” cuprinde măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL „Podișul 

de Nord al Bârladului” cât şi schemele, prin care se acordă ajutoare de minimis/de stat si setul de 

operațiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre prioritățile Uniunii în materie 

de dezvoltare rurală. 

(2) Expresia „sesiune continuă de depunere” reprezintă perioada determinată în cadrul căreia se pot 

depune proiecte de către potenţialii beneficiari ai Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL 

„Podișul de Nord al Bârladului” la la sediul Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. 

(3) Expresia ”raport intermediar de selecție” reprezintă actul procedural elaborat, după caz, pentru 

etapa lunară/trimestială de depunere a proiectelor. 

(4) Expresia „raport de selecție /intermediar/ lunar/final/aferent etapei pentru care au fost 

finalizate contestaţiile” reprezintă actul procedural elaborat în urma finalizării procesului de 

selecție ce cuprinde situația evaluării tuturor proiectelor. 

(5) Expresia „raport de contestație” reprezintă actul procedural elaborat în urma finalizării 

procesului de soluționare de către Comisie a contestațiilor ce fac obiectul rezultatului evaluării 

proiectelor consemnat în raportul lunar/ intermediar/final de selecție, ce conține decizia finală de 

admitere/respingere a contestațiilor.  

(6) Expresia „ Punctajul minim admis la finanțare” reprezintă punctajul minim sub care un proiect 

eligibil nu poate intra la finanţare. 

(7)  Expresia „domeniu de intervenţie” reprezintă realizarea unui obiectiv prin intermediul  măsurilor 

din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” . 

(8) Expresia ”lunar” reprezintă perioada determinată în cadrul sesiunii continue de depunere, 

potrivit notei de lansare/prelungire a sesiunii. 

(9) Expresia ”proiecte neconforme” reprezintă proiectele încadrate greșit din punct de vedere al 

alocării financiare aferente unei măsuri din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL „Podișul 

de Nord al Bârladului”. 

(10) Expresia ”rata sprijinului” înseamnă rata contribuției publice la o operațiune. 

(11) Expresia ”operațiune” înseamnă un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte 

selectate, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente; 

(12) Expresia ”beneficiar/ solicitant” înseamnă un organism public sau privat care inițiază și 

implementează operațiunile; 
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(13) Expresia ”indicator specific” înseamnă rezultatul la care contribuie o prioritate de investiții sau 

o prioritate a Uniunii într-un context local specific prin acțiuni sau măsuri luate în cadrul unei astfel 

de priorități; 

(14) Expresia ”rata de eroare a proiectelor” reprezintă raportul dintre proiectele declarate eligibile 

la AFIR și proiectele selectate la Asociaţia GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. 

(15) Abrevierea “FEADR” inseamna Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(16) Abrevierea “PNDR” inseamna Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

(17) Abrevierea “MADR” inseamna Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

(18) Abrevierea “DGDR AM PNDR” inseamna Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de  

Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

(19) Abrevierea “CDRJ” inseamna Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean 

(20) Abrevierea “GAL” inseamna Grup de Acţiune Locală 

(21) Abrevierea “GALPNB” inseamna Asociaţia GAL „Podișul de Nord al Bârladului” 

(22) Abrevierea “Teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” inseamna teritoriul 

delimitat  de UAT Bîra, Boghicea, Doljești, Gâdinți, Sagna, Stănița, Tămășeni din județul Neamț și 

Oțeleni și Răchiteni din județul Iași” 

(23) Abrevierea “SDL” inseamna Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al 

Bârladului” 

(24) Abrevierea “CF” inseamna Cerere de Finantare 

(25) Abrevierea “CS” inseamna Comitet de selecție a proiectelor depuse la GAL 

(26) Abrevierea “DI” inseamna Domeniu de intervenție 

(27) Abrevierea “AFIR” inseamna Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

(28) Abrevierea “OJFIR” inseamna Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  

(29) Abrevierea “CRFIR” inseamna Centre Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

(30) Abrevierea “SLIN” inseamna Serviciul LEADER şi Investiții Nonagricole 

(31) Abrevierea “M19” inseamna Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER (DLRC - Dezvoltarea locala 

plasata sub responsabilitatea comunita|ii) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) 

(32) Abrevierea “LEADER” inseamna un instrument important pentru Romania in sporirea dezvoltarii 

economice si sociale a zonelor rurale, reducerea disparitatilor dintre urban-rural si promovarea 

incluziunii sociale. 

Articolul 3 

(1) Flux procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile din planul de finanțare al 

Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” aprobat de DGDR AM PNDR 

Pasul 1 

GAL realizează activități de animare si elaborează documentele de accesare.  

GAL lansează apel de selecție pentru măsurile din cadrul SDL folosind mijloacele de 

informare mass‐media 

Pasul 2 

Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL menționat în anunțul de lansare 

Pasul 3 

Proiectul este evaluat din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate și selecție la nivel de 

GAL, utilizând criterii elaborate de GAL si precizate în SDL-ul selectat de MADR 

Pasul 4 

Proiectele selectate (după soluționarea contestațiilor ‐ dacă este cazul) sunt depuse la AFIR 

Pasul 5 

AFIR verifică respectarea criteriilor de eligibilitate 

Pasul 6 
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AFIR notifică GAL‐ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare 

Pasul 7 

Beneficiarul semnează contractul de finanțare cu AFIR 

Pasul 8 

Beneficiarul depune cererea de plată la GAL 

Pasul 9 

GAL verifică conformitatea cererilor de plată si beneficiarul le depune la AFIR 

Pasul 10 

AFIR verifică cererile de plată și efectuează plățile 

Articolul 4 

Perioada de depunere a proiectelor 

(1) GALPNB elaboreaza, cu respectarea procedurilor de lucru sau alte documente oficiale emise de 

DGDR AM PNDR sau AFIR, Calendarul estimativ anual al lansării măsurilor prevăzute în SDL. Calendarul 

estimativ anual al lansării măsurilor prevăzute în SDL este postat pe pagina www.galpnb.ro și este 

afișat, la sediile primăriilor partenere GALPNB. 

(2) GALPNB elaboreza Ghidurile Solicitantului pentru măsurile din SDL. Aceste Ghiduri sunt aprobate 

de Adunarea Generală a GALPNB.  

(3) Ghidurile Solicitantului pentru măsurile din SDL sunt postate pe pagina de internet a GALPNB 

(www.gapnb.ro).  

(4) Ghidul Solicitantul, pentru fiecare masura din SDL, cuprinde informaţii detaliate privind: 

depunerea proiectelor, procesul de selecţie, categoriile de beneficiari, costurile eligibile şi 

neeligibile, termene-limită şi condiţii pentru depunerea cererilor de plată a avansului şi a celor 

aferente tranşelor de plată, tipurile de documente, avize, autorizaţii sau studii, după caz, pe care 

solicitanţii sau beneficiarii trebuie să le prezinte. 

(5) În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor GALPNB lansează, pe plan local 

apel/apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în SDL.  

(6) Forma, continutul, publicitatea precum si alte conditii necesare conformitatii apelului / 

apelurilor de selectie, vor respecta procedurile de lucru sau alte documente oficiale emise de DGDR 

AM PNDR sau AFIR. 

(7) Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea 

și depunerea acestora.  

(8) Înainte de lansarea apelului de selecție, acesta trebuie să fie avizat de reprezentantul CDRJ, care 

se asigură de corectitudinea informațiilor conținute în apel, informații care trebuie să fie în 

concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată și prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv 

prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă. 

(9) Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor la GAL numai în situația în care acest apel de selecție va conține toate 

prevederile și informațiile care au facut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura respectivă, 

inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare, fiind astfel respectat 

principiul transparenței. 

(10) Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. 

(11) Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al GAL. Anunțul privind 

prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a 

acestei sesiunii. Atunci când se prelungește apelul de selecție, alocarea financiară pe sesiune și/sau 

valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect nu pot fi 
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modificate (în sensul creșterii/diminuării lor). De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare 

în conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata 

prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de șanse între solicitanți. Suplimentarea 

alocării financiare pe sesiune se va realiza numai în situația în care, în cadrul aceleiași măsuri, s-au 

constituit fonduri disponibile/măsură, provenite din sumele aferente proiectelor selectate de GAL 

care au fost retrase, declarate neconforme sau neeligibile de către AFIR, cu respectarea prevederilor 

,,Utilizarea fondurilor nerambursabile” din Ghidul sM19.2. 

(12) În cazul în care GAL-urile solicită modificarea SDL, acestea pot lansa apelurile de selecție 

conform noii forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PNDR a modificărilor 

solicitate. Modificarea strategiei se realizează conform indicațiilor DGDR AM PNDR. După primirea 

aprobării de la DGDR AM PNDR, GAL-urile solicită modificarea Acordului – cadru de finanțare aferent 

Sub-măsurii 19.4, ce vizează revizuirea SDL – Anexa nr. III la Acordul – cadru de finanțare. Este 

obligatoriu ca proiectele selectate în urma apelului lansat conform strategiei modificate să fie 

depuse la OJFIR la o dată ulterioară datei de modificare a Acordului – cadru de finanțare. 

(13) În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere versiunea în 

vigoare a Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2, disponibil pe pagina de internet a AFIR 

(www.afir.madr.ro) la momentul publicării apelului de selecție. 

(14) Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma cererii de finanțare și a 

documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. Pentru proiectele de investiții sau cu sprijin 

forfetar se vor folosi formularele-cadru de cereri de finanțare postate pe www.afir.ro,  

www.madr.ro, www.galpnb.ro (anexe la Ghidul solicitantului). Pentru proiectele de servicii, se va 

utiliza formularul - cadru de cerere de finanțare postat pe www.afir.ro, www.madr.ro, 

www.galpnb.ro (anexa la Ghidul solicitantului). 

Articolul 5 

Durata apelului de selectie 

(1) Apelurile de selectie se pot desfasura pe o perioada de timp determinata sau pot fi cu depunere 

continua pana la epuizarea alocarilor financiare disponibile. 

(2) Durata unui apel de selectie care se desfasoara intrun interval de timp determinat este de minim 

30 de zile lucratoare. 

Apelurile de selectie se adresează solicitanților eligibili, care sunt 

interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte care 

răspund obiectivelor și priorităților din SDL. 

În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GALPNB 

are în vedere versiunea în vigoare a Ghidului de implementare a 

Sub-măsurii 19.2, disponibil pe pagina de internet a AFIR 

(www.madr.ro)  la momentul publicării apelului de selecție. 

Articolul 6 

Punctajul minim admis la finanțare 

(1) In Ghidul Solicitantul, pentru fiecare masura din SDL, este capitolul “Selecția proiectelor - 

Criteriile de selecție ale proiectului. In acest capitol este precizat punctajul, minim aferent masurii 

din SDL. Punctajul minim reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finanțare. 

Articolul 7 

Primirea și evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite 

(1) Primirea proiectelor (Cererile de Finantare) va fi la sediul GALPNB (precizat in apelul de selectie, 

respectiv sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030). Un angajat al GALPNB, cu atributii specificate 

in fisa postului, va inregistra Cererea de finantare in registrul E2.3L (registru pentru inregistrare 

Cereri de Finantare si documente aferente Cererilor de Finantare) existent la GALPNB.  
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Solicitanții vor putea să redepună o singură dată proiectul în cadrul 

sesiunii de depunere, doar dacă acesta a fost retras. 

Articolul 8 

Perioada de elaborare a raportului de evaluare 

(1) Conform Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”, 

angajatii GALPNB, cu atributii specificate in fisa postului, elaboreaza o propunere de proiect de 

Raport intermediar de selectie a CF (proiectelor) conforme si eligibile (fisa E6.0L – Raport de selectie 

a cererilor de finantare), astfel:   

(2) Pentru apelurile de selectie care se desfasoara intr-un interval de timp determinat (minim 30 de 

zile calendaristice): 

a) In termen de maximum 10 zile calendaristice, dupa expirarea termenului de depunere a 

proiectelor, angajatii GAL cu atributii specificate in fisa postului, elaboreaza si prezinta 

presedintelui GALPNB fisa E6.0L – Raport de selectie a cererilor de finantare. 

b) In termen de maximum 5 zile calendaristice, de la elaborarea E6.0L – Raport de selectie a 

cererilor de finantare,  Presedintele GALPNB convoaca Comitetul de Selectie. 

c) In aceiasi zi se notifica, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, beneficiarii in legatura cu 

rezultatele Raportului intermediar de selectie a proiectelor. 

d) In termen de 2 zile lucratoare Raportul intermediar de selectie se publica pe www.galpnb.ro si 

se afiseaza la sediile UAT partenere GAL. 

e) In termen de 5 zile lucratoare de la notificare, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la 

publicarea Raportului intermediar de selectie pe www.galpnb.ro,  se pot depune contestatii de 

catre beneficiari. 

f) Dupa caz, in termen de 5 zile calendaristice de la inregistrarea contestatiei, Presedintele GALPNB 

convoaca Comisia de Contestaţii. 

g) In termen de 5 zile calendaristice, de la convocarea de catre Presedintele GALPNB, Comisia de 

Contestaţii elaboreaza E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei. 

h) In aceiasi zi, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, se notifica beneficiarul(rii), prin transmiterea 

formularului E6.8.2L – Notificarea beneficiarului in legatura cu contestatia depusa. 

i)  In termen de 2 zile lucratoare, raportul E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei, se publica pe 

www.galpnb.ro.  

j) In termen de maximum 5 zile lucratoare Presedintele GALPNB convoaca Comitetul de Selectie, 

care in urma analizei raportului E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei, in sedinta publica, 

elaboreaza Raportul de selectie final. 

k) In aceiasi zi se notifica, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, beneficiarii in legatura cu 

rezultatele Raportului final de selectie a proiectelor. 

l) In termen de 2 zile lucratoare Raportul final de selectie se publica pe www.galpnb.ro si se 

afiseaza la sediile UAT partenere GAL. 

m)  In termen de 15 zile lucratoare de la Raportul de selecție final întocmit de GALPNB, toate 

proiectele selectate de GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR/CRFIR pe 

raza căruia se va realiza proiectul. 

ATENTIE: In cazul in care nu sunt contestatii inregistrate in termen de 5 zile lucratoare de la 

notificare dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea Raportului intermediar de 

selectie pe www.galpnb.ro , acesta (Raportul intermediar de selectie) devine Raport final de selectie 

si se republica pe www.galpnb.ro sub denumirea de Raport final de selectie fara a se mai convoca 

Comitetul de selectie al proiectelor.  

(3) Pentru apelurile de selectie cu depunere continua: 
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a) Lunar, pana in data de 26 a lunii respective, dupa minim 30 de zile calendaristice de la 

deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor, angajatii GAL cu atributii specificate in fisa 

postului, elaboreaza si prezinta presedintelui GALPNB fisa E6.0L – Raport de selectie a 

cererilor de finantare depuse pana in data de 20 a lunii respective.  

b) In termen de maximum 5 zile calendaristice, de la elaborarea E6.0L – Raport de selectie a 

cererilor de finantare, Presedintele GALPNB convoaca Comitetul de Selectie. 

c) In aceiasi zi se notifica, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, beneficiarii in legatura cu 

rezultatele Raportului lunar intermediar de selectie a proiectelor. 

d) In termen de 2 zile lucratoare Raportul lunar intermediar de selectie se publica pe 

www.galpnb.ro si se afiseaza la sediile UAT partenere GAL. 

e) In termen de 5 zile lucratoare de la notificare dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la 

publicarea Raportului lunar intermediar de selectie pe www.galpnb.ro  se pot depune 

contestatii de catre beneficiari. 

f) Dupa caz, in termen de 5 zile calendaristice de la inregistrarea contestatiei, Presedintele 

GALPNB convoaca Comisia de Contestaţii 

g) In termen de 5 zile calendaristice, de la convocarea de catre Presedintele GALPNB, Comisia 

de Contestaţii elaboreaza E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei. 

h) In aceiasi zi, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, se notifica beneficiarul(rii), prin 

transmiterea formularului E6.8.2L – Notificarea beneficiarului in legatura cu contestatia 

depusa. 

i) In termen de 2 zile lucratoare, raportul E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei, se publica 

pe www.galpnb.ro.  

j) In termen de maximum 5 zile lucratoare Presedintele GALPNB convoaca Comitetul de 

Selectie, care in urma analizei raportului E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei, in sedinta 

publica, elaboreaza Raportul lunar de selectie final. 

k) In aceiasi zi se notifica, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, beneficiarii in legatura cu 

rezultatele Raportului lunar final de selectie a proiectelor. 

l) In termen de 2 zile lucratoare Raportul lunar final de selectie se publica pe www.galpnb.ro 

si se afiseaza la sediile UAT partenere GAL. 

m) In termen de 15 zile lucratoare de la Raportul lunar final de selecție întocmit de GALPNB, 

toate proiectele selectate de GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la 

OJFIR/CRFIR pe raza căruia se va realiza proiectul.   

ATENTIE: In cazul in care nu sunt contestatii inregistrate in termen de 5 zile lucratoare de la 

notificare dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea Raportului lunar intermediar de 

selectie pe www.galpnb.ro , acesta (Raportul lunar intermediar de selectie) devine Raport lunar final 

de selectie si se republica pe www.galpnb.ro sub denumirea de Raport lunar final de selectie fara a 

se mai convoca Comitetul de selectie al proiectelor. Depunerea continuă a proiectelor, se oprește 

dupa epuizarea alocarii financiare disponibile in Strategia de Dezvoltare Locala a asociaţiei              

GAL „Podișul de Nord al Bârladului” pentru masura din SDL prevazuta in apelul de selectie.  

Articolul 9 

Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor 

(1) GALPNB trebuie să se asigure că proiectele sunt selectate pentru finanţare cu respectarea 

principiului transparenţei, în baza unui set de criterii elaborate în concordanţă cu obiectivele şi 

specificul SDL si în concordanţă cu reglementările naţionale şi comunitare.  

(2) Selecţia proiectelor se face pe bază de competiţie.  

(3) Conformitatea si respectiv selecția proiectelor conforme se efectuează de către GALPNB și 

parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și 
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selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de 

soluționare a contestațiilor, respectiv: 

a) Verificarea conformitatii cererilor de finantare (CF): se efectueaza, in ziua depunerii proiectului 

la GALPNB,  de catre angajatii GALPNB cu atributii specificate in fisa postului respectiv, numai 

in conditiile in care acestia au semnat o declaratie pe propria raspundere privind evitarea 

conflictului de interese. 

b) Un angajat GALPNB, cu atributii specificate in fisa postului, verifica in registrul E2.3L (registru 

pentru inregistrare Cereri de Finantare si documente aferente Cererilor de Finantare) existent 

la GALPNB daca CF a mai fost inregistrata/ depusa (fara sa fi fost retrasa) in cadrul sesiunii de 

depunere afata in desfasurare si dupa caz, declara CF apta pentru verificarea conformitatii  sau 

o declara neconforma daca CF a mai fost depusa in aceiasi sesiune, situatie care se aduce la 

cunostinta solicitantului, in aceiasi zi, prin transmiterea formularului E6.8.0L – Notificarea 

cererilor de finantare conforme/ neconforme.  

c) Pentru CF (care nu a mai fost depusa in acesiasi sesiune), in aceiasi zi se emite de catre 

responsabilii respectivi (angajati ai GALPNB cu atributii specificate in fisa postului), E2.1L - Fisa 

de verificare a conformitatii CF si se notifica beneficiarul cu privire la conformitatea CF sau 

neconformitatea CF si motivele neconformitatii,dupa caz, utilizandu-se formularul E6.8.0L – 

Notificarea cererilor de finantare conforme/ neconforme.  

d) Numarul notificarii E6.8.0L a CF conforme sau neconforme se inregistreaza (de catre angajatii 

GAL cu atributii in domeniu) in registrul E2.3L existent la GALPNB. 

e) Transmiterea, formularului E6.8.0L – Notificarea cererilor de finantare conforme/ neconforme, 

se face cu confirmare de primire, prin posta, curier sau e-mail.  

În Ghidul Solicitantul, pentru fiecare măsură din SDL, este anexata fisa 

E2.1L de verificare a conformitatii CF. Punctele de verificare a 

conformității proiectelor stabilite de GALPNB în baza unei analize 

proprii, au în vedere și cerințele de conformitate prevăzute de fișele de 

verificare completate la nivelul AFIR, urmărindu-se evitarea situațiilor 

în care la nivelul structurilor Agenției un proiect poate fi declarat 

neconform din lipsă de corelare a procedurii GALPNB cu procedurile 

Agenției. Codificarea specifică a Cererii de finanțare, nu intră în 

atribuțiile GALPNB. 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul 

de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți - un 

expert care completează și un expert care verifică. 

Fiecare persoană implicată în procesul de verificare a conformitatii 

proiectelor de la nivelul GALPNB (expert evaluator) are obligația de a 

respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de 

interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de 

evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației 

naționale”. 

În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele 

de la nivelul GALPNB, implicate în acest proces, vor completa  declarații 

pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care 

trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte: 

- Numele și prenumele declarantului; 

- Funcția deținută la nivel GAL; 

- Rolul în cadrul procesului de evaluare;  
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- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de 

interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 

66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes; 

- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această 

declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în 

declaraţii. 

De asemenea, în situația existenței unui conflict de interese, expertul 

GAL este obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la 

luarea unei decizii și să solicite managerului sau presedintelui GAL 

înlocuirea sa cu un alt expert evaluator. 

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele 

AFIR/DGDR AM PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile de 

evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în 

vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va 

proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

(4) Eligibilitatea/Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite. Conform Cap. XI al SDL 

– ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”, pentru CF conforme, 

angajatii GAL cu atributii specificate in fisa postului, care in prealabil au semnat o declaratie pe 

propria raspundere privind evitarea conflictului de interese, completeaza fise de verificare a 

eligibilitatii CF si fise ale criteriilor de selectie a CF si elaboreaza o propunere de proiect de Raport 

intermediar de selectie a CF (proiectelor) conforme (fisa E6.0L – Raport de selectie a cererilor de 

finantare). 

(5) Verificarea eligibilitatii, a criteriilor de selectie si a punctajului obtinut de o CF conforma: 

GALPNB va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în 

SDL, în cadrul unui proces public de selecție. Pentru toate măsurile din SDL, GALPNB va aplica criterii 

de selecție adecvate specificului local, precizate în SDL și care au fost stabilite în conformitate cu 

obiectivele acesteia. GALPNB va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție 

specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa 

cum au fost acestea aprobate de către DGDR AM PNDR: 

a) Verificarea eligibilitatii, a criteriilor de selectie si a punctajului obtinut de o CF conforma se  

efectueaza, in maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii acesteia la GALPNB, de catre 

angajatii GALPNB cu atributii specificate in fisa postului respectiv, numai in conditiile in care 

acestia au semnat o noua declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictului de 

interese. Angajatii GALPNB cu atributii specificate in fisa postului respectiv vor elabora, (in 

maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii CF conforma la GALPNB) fisa E1.2L de  

evaluare generala a proiectului.  

b) Dupa minim 35 de zile calendaristice de la deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor,  

Presedintele GALPNB convoaca Comitetul de Selectie. In cazul sesiunilor cu depunere continua a 

proiectelor, cu respectarea termenului de minim 30 de zile calendaristice de la deschiderea 

sesiunii de depunere a proiectelor, lunar, in termen de maximum 5 zile calendaristice (de la 

finalizarea fisei E1.2L)  Presedintele GALPNB convoaca Comitetul de Selectie. 

c) In aceiasi zi se notifica, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, beneficiarii in legatura cu 

rezultatele Raportului  intermediar de selectie a proiectelor, utilizandu-se formularul E6.8.1L – 

Notificarea cererilor de finantare eligibile si selectate/ neeligibile. 

d) In termen de 2 zile lucratoare Raportul intermediar de selectie se publica pe www.galpnb.ro si 

se afiseaza la sediile UAT partenere GAL. 
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e) In termen de 5 zile lucratoare de la notificare dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la 

publicarea Raportului intermediar de selectie pe www.galpnb.ro  se pot depune contestatii de 

catre beneficiari. 

f) Dupa caz, in termen de 5 zile calendaristice de la inregistrarea contestatiei, Presedintele GALPNB 

convoaca Comisia de Contestaţii 

g) In termen de 5 zile calendaristice, de la convocarea de catre Presedintele GALPNB, Comisia de 

Contestaţii elaboreaza E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei. 

h) In aceiasi zi, prin grija aparatului tehnic al GALPNB se notifica beneficiarul(rii), prin transmiterea 

formularului E6.8.2L – Notificarea beneficiarului in legatura cu contestatia depusa. 

i) In termen de 2 zile lucratoare, raportul E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei, se publica pe 

www.galpnb.ro.  

j) In termen de maximum 5 zile lucratoare Presedintele GALPNB convoaca Comitetului de Selectie, 

care in urma analizei raportului E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei, in sedinta publica, 

elaboreaza Raportul de selectie final. 

k) In aceiasi zi se notifica, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, beneficiarii in legatura cu 

rezultatele Raportului final de selectie a proiectelor. 

l) In termen de 2 zile lucratoare Raportul final de selectie se publica pe www.galpnb.ro si se 

afiseaza la sediile UAT partenere GAL. 

m) In termen de 15 zile lucratoare de la Raportul final de selecție întocmit de GALPNB, toate 

proiectele selectate de GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR/CRFIR pe 

raza căruia se va realiza proiectul.   

n) ATENTIE: In cazul in care nu sunt contestatii inregistrate in termen de 5 zile lucratoare de la 

notificare dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea Raportului intermediar de 

selectie pe www.galpnb.ro , acesta (Raportul intermediar de selectie) devine Raport final de 

selectie si se republica pe www.galpnb.ro sub denumirea de Raport final de selectie fara a se 

mai convoca Comitetul de selectie al proiectelor.  

În Ghidul Solicitantul, pentru fiecare măsură din SDL, este anexata fisa 

E1.2L de  evaluare generala a proiectului. Evaluarea eligibilitatii si a 

criteriilor de selectie a proiectelor adecvate specificului local si precizate 

în SDL, au în vedere și cerințele de evaluare prevăzute de fișele de 

evaluare generala a proiectelor la nivelul AFIR, urmărindu-se evitarea 

situațiilor în care la nivelul structurilor Agenției un proiect poate fi 

declarat neeligibil din lipsă de corelare a procedurii GALPNB cu procedurile 

Agenției. Codificarea specifică a Cererii de finanțare, nu intră în 

atribuțiile GALPNB. 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de 

verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți - un 

expert care completează și un expert care verifică. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor 

de la nivelul GAL (expert evaluator) are obligația de a respecta prevederile 

OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. 

XII al SDL –”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de 

interese conform legislației naționale”. 

În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele 

de la nivelul GAL, implicate în acest proces, vor completa  declarații pe 

proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care 

trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte: 
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- Numele și prenumele declarantului; 

- Funcția deținută la nivel GAL; 

- Rolul în cadrul procesului de evaluare;  

- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, 

așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea 

II – Reguli în materia conflictului de interes; 

- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această 

declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în 

declaraţii. 

De asemenea, în situația existenței unui conflict de interese, expertul GAL 

este obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea 

unei decizii și să solicite managerului sau presedintelui GAL înlocuirea sa 

cu un alt expert evaluator. 

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele 

AFIR/DGDR AM PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile de 

evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în 

vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va 

proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GALPNB, evaluatorii, stabiliți 

cu respectarea prevederilor SDL, vor verifica eligibilitatea proiectelor și 

vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate 

verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de 

verificare elaborate la nivelul GALPNB si prevazute in Ghidurile 

Solicitantului pentru măsurile din SDL. Fișele de verificare (E1.2L) vor fi 

datate și semnate de experții evaluatori. 

Criteriile de eligibilitate și de selecție sunt preluate din fișa tehnică a 

măsurii din SDL aprobată de către DGDR AM PNDR. Punctajele acordate 

fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și metodologia de punctare se stabilesc de către GALPNB si sunt 

precizate in Ghidul Solicitantul, pentru fiecare măsură din SDL . 

Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a 

proiectului, experții GALPNB pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră 

necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru 

cererile de finanțare, pentru care s-a decis verificarea pe teren, se va 

formula numai după verificarea pe teren. 

În Ghidul Solicitantul, pentru fiecare măsură din SDL, sunt precizate 

punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, și metodologia de 

punctare conform importanței lor, permițând ierarhizarea cererilor de 

finanțare și derularea corespunzătoare a activității de evaluare/selectare. 

În Ghidul Solicitantul, pentru fiecare măsură din SDL si pentru fiecare 

criteriu de selecție este descrisă modalitatea de acordare a punctajului, 

indiferent dacă punctajul se acordă integral sau proporțional. Pentru acele 

situații în care punctajul este același pentru mai multe proiecte, in Ghidul 

Solicitantul, pentru fiecare măsură din SDL, este detaliată modalitatea de 

departajare a proiectelor depuse. 
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În Ghidul Solicitantul, pentru fiecare măsură din SDL, este precizat 

punctajul minim admis la finanțare. 

 

 

 

 

Articolul 10 

Componența și obligațiile comitetului de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor 

(1) Componența și obligațiile comitetului de selecție: Comitetul de Selectie al proiectelor 

functioneaza conform prezentei proceduri de selectie aprobata de Adunarea Generala a Asociatilor 

(AGA). Aceasta procedura permite selecția nediscriminatorie și transparenta și utilizeaza criterii 

obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, astfel incat sa se evite conflictele de interese. 

In acelasi timp, procedura de selectie a proiectelor garantează că cel puțin 51% din voturile privind 

deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite 

selecția prin procedură scrisă. 

(2) Componența Comitetului de Selecție (CS): 

PARTENERI PUBLICI 42,85% Functia in CS 

1 Comuna Tamaseni jud. Neamt membru 

2 Comuna Doljesti judetul Neamt membru 

3 Comuna Stanita jud. Neamt membru 

a Comuna Sagna judetul Neamt membru supleant 

b Comuna Boghicea jud. Neamt membru supleant 

c Comuna Gadinti jud. Neamt membru supleant 

PARTENERI PRIVATI 57,15% Functia in CS 

4 IRONIM SRL membru 

5 PETROEMY SRL membru 

6 PFA CIOBANU CONSTANTIN membru 

7 II NASTASE VASILE membru 

d HORLESCU CONSTRUCT SRL membru supleant 

e PFA DRAGAN SORIN membru supleant 

f II NASTASE D ELENA membru supleant 

g DAIADE SRL membru supleant 

(3) Obligațiile comitetului de selecție  

a) Sa respecte întocmai regulile stabilite în cadrul prezentei proceduri 

b) Sa respecte confidenţialitatea lucrărilor Comitetului de Selecție (CS). 

c) Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii Comitetului de 

Selectie, Comisiei de contestatii sau a unuia dintre angajatii GAL implicati în evaluarea 

proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entităti juridice în care acesta persoană are 

implicatii/interese, în conformitate cu prevederile legale nationale (Legea 161/2003, OUG 

66/2011) si comunitare (Regulamentul CE 1605/2002, Regulamentul 2342/2002 etc.) aplicabile, 

persoana în cauză nu va participa la procesul de verificare, nu are drept de vot şi nu va participa 

la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie / contestatie în cauză. 

d) Comitetul de Selectie (CS), asigura, cu ocazia selecționării operațiunilor, coerența SDL, prin 

acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și 

țintelor SDL.  
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e) CS al CF conforme, analizeaza, in cadrul lucrarilor CS, declaratiile personalului implicat in 

elaborarea propunerii de Raport intermediar de selectie (fisa E6.0L – Raport de selectie a 

cererilor de finantare), privind evitarea conflictului de interese. 

f) CS analizeaza propunerea de proiect de Raport intermediar de selectie, astfel:  

 analizeaza fiecare CF conforma,  

 analizeaza fiecare fisa de eligibilitate (E1.2L) a fiecarei CF   

 analizeaza fiecare fisa a criteriilor de selectie (E1.2L) a fiecarei CF si in urma lucrarilor,  

 aproba Raportul intermediar de selectie in care sunt specificate CF eligibile si punctajul 

obtinut si CF neeligibile si motivele neeligibilitatii (dupa caz).  

g) In aceiasi zi, prin grija aparatului tehnic al GALPNB se notifica beneficiarii, prin transmiterea 

formularului E6.8.1L – Notificarea cererilor de finantare eligibile/ neeligibile, in legatura cu 

eligibilitatea si punctajul sau neeligibilitatea CF si motivele neeligibilitatii, dupa caz. 

h) Numarul notificarii E6.8.1L a CF eligibile si selectate sau neeligibile si neselectate se 

inregistreaza (de catre angajatii GAL cu atributii in domeniu) in registrul E2.3L existent la 

GALPNB. 

i) Transmiterea, formularului E6.8.1L – Notificarea cererilor de finantare eligibile/ neeligibile, se 

face cu confirmare de primire, prin posta, curier sau e-mail. 

j) Pentru asigurarea transparentei activitatii de selectie, Raportului intermediar de selectie, prin 

grija aparatului tehnic al GAL, se publica si se afisaza;  

k) Dupa publicarea Raportului de selectie intermediar si notificarea beneficiarilor se inregistreaza 

contestatiile (dupa caz) si presedintele GALPNB convoaca Comisia de Solutionare a Contestatiilor 

(CSC), care in conformitate cu prevederile prezentei proceduri, elaboreaza raportul CSC; 

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că 

proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse 

în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și de asemenea, de 

faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea 

implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și 

priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor 

fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 

Selecția proiectelor în cadrul asociația “GAL Podișul de Nord al 

Bârladului” va fi realizată de către un Comitet de Selecție stabilit de 

către organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților), format 

din 7 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului 

de selecție este stabilit de asemenea, un membru supleant. La selecția 

proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie 

prezenți cel puțin 50% din membrii comitetului de selecție, din care 

peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. Dacă unul dintre 

membrii comitetului de selecție constată că se află într-o situație de 

conflict de interese în raport cu unul dintre solicitanții proiectelor 

depuse pentru selecție, acesta nu are drept de vot și nu va participa la 

întâlnirea comitetului respectiv. 

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. 
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Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a 

proiectelor de la nivelul GAL (membrii Comitetului de Selecție) are 

obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea 

conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea 

mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform 

legislației naționale”. 

În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, 

persoanele de la nivelul GAL, implicate în acest proces, vor completa  

declarații pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de 

interese, în care trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte: 

- Numele și prenumele declarantului; 

- Funcția deținută la nivel GAL; 

- Rolul în cadrul procesului de evaluare;  

- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de 

interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 

66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes; 

- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această 

declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în 

declaraţii. 

In situația existenței unui conflict de interese, membrul/membrii 

Comitetului de Selecție este/sunt obligat(i) să se abțină de la luarea 

deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să solicite 

presedintelui GALPNB înlocuirea sa cu un alt membru al CS. 

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele 

AFIR/DGDR AM PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile 

de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația 

în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat 

se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

(4) Componența și obligațiile comisiei de soluționare a contestațiilor: Comisia de solutionare a 

contestatiilor functioneaza conform prezentei proceduri de selectie aprobata de Adunarea Generala 

a Asociatilor (AGA). 

(5) Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor: 

 PARTENERI PUBLICI 0,00%  

PARTENERI PRIVATI 100% Functia in CSC 

1 SC LUCE TOUR SRL  membru 

2 PFA Vasiliu  Daniela membru  

3 S.C. TONY COM SRL membru  

a SPICUL – SOCIETATE AGRICOLA SA membru supleant 

b II Stirbu M Veronica membru supleant 

c SC NALCO FERINOX SRL membru supleant 

Articolul 11 

Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de depunere a 

contestațiilor 

(1) Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi în soluţionarea 

contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selecţie a proiectelor ce solicită finanţare. 
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(2) Reevaluarea Cererilor de Finanțare în urma contestaţiilor se realizează doar în baza documentelor 

depuse odată cu Cererea de Finanțare, nu şi pe baza celor depuse ulterior la contestaţii.  

Toate verificările efectuate de către evaluator (membri ai comisiei de 

contestatii) vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor 

fi semnate de către doi membri - un membru al comisiei de contestatii 

care completează și un membru al comisiei de contestatii care verifică. 

Membrii comisiei de contestatii pot, prin vot majoritar, decide ca 

reevaluarea sa se efectueze de catre experti evaluatori externi GALPNB. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a 

proiectelor de la nivelul GAL (membrii Comisiei de soluționare a 

contestațiilordau evaluator exteri, dupa caz,) are obligația de a 

respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de 

interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de 

evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației 

naționale”. 

În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele 

de la nivelul GAL, implicate în acest proces, vor completa  declarații pe 

proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care 

trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte: 

- Numele și prenumele declarantului; 

- Funcția deținută la nivel GAL; 

- Rolul în cadrul procesului de evaluare;  

- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de 

interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 

66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interese; 

- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această 

declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în 

declaraţii. 

De asemenea, în situația existenței unui conflict de interese, 

membrul/membrii CSC/evaluatorul extern dupa caz, este/sunt 

obligat(i) să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea 

unei decizii și să solicite presedintelui GALPNB înlocuirea sa cu un alt 

membru CSC/ alt evaluator extern, dupa caz. 

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele 

AFIR/DGDR AM PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile de 

evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în 

vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va 

proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

(3) Procedura de soluționare a contestațiilor: 

a) Perioada de depunere a contestatiilor: 5 zile lucratoare de la confirmarea primirii notificarii dar 

nu mai mult de 10 zile de la data publicarii pe www.galpnb.ro a Raportului de selectie 

intermediar. 

b) Locația de depunere a contestațiilor: la sediul asociației “GAL Podișul de Nord al Bârladului” din 

localitatea Bîra, comuna Bîra, judeţul Neamţ, cod poştal 617030 

c) Contestatia se inregistreaza (de catre angajatii GAL cu atributii in domeniu) in registrul E2.3L 

existent la GALPNB. 
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d) In termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea contestatiei, Presedintele GALPNB convoaca 

Comisia de Contestaţii 

Articolul 12 

Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor și a raportului de selecție. 

(1) Analiza contestatiei 

In termen de 5 zile calendaristice, de la convocarea de catre Presedintele GALPNB, Comisia de 

Contestaţii elaboreaza E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei: 

I. Obiectul contestatiei: 
Apelul de selectie……………………… 

Masura ……………………………… 

Solicitant (Se va consemna numele, prenumele din cererea de 

finantare) 

 

Numarul cererii de finantare (inregistrat la GALPNB in ziua 

depunerii proiectului in registrul cereririlor de finantare) 

 

Amplasare proiect (UAT-ul din teritoriul GALPNB)  

Cerere de Finantare întocmita de: solicitant/ diversi (consutanti, 

etc) 

 

Statutul Cererii de finanare (Se va consemna dupa caz – eligibil sau 

neeligibil asa cum este 

publicat în raportul de selectie) 

 

Data publicarii raportului de selectie pe site-ul GALPNB  

Data primirii notificarii de catre solicitant  

Data depunerii si înregistrarii contestatiei la GALPNB  

Valoarea totala a proiectului (euro)  

Valoarea eligibila a proiectului (euro)  

Valoarea cofinantarii publice (euro)  

Obiectul contestatiei: 

 

Conditiile minime de eligibilitate contestate 

EG1 

…… 

Valoare publica, contestata  

Valoare eligibila, contestata  

Vizita pe teren  

 

Criteriile de selectie contestate 

S1 

… 

 

Punctajul total din Raportul de selectie 

S1 

S2 

… 

Punctajul solicitat la criteriile de selectie contestate (Se va 

consemna pentru fiecare criteriu de selectie contestat) 

S1 

… 

II. Analiza contestatiei: 

1. Primul criteriu contestat: Ex. EG1 

Modul de evaluare conform procedurii: se va preciza numai versiunea de procedura folosita, fara citate din metodologia de verificare 

Justificarea analizei pentru propunerea de admitere/respingere a contestatei, cu mentionarea paginilor sau a documentelor relevante 

din proiect. Documentele nominalizate se vor anexa Raportului de analiza a Contestatiei. Nu vor fi luate în considerare la analizarea 

contestatiei decat documentele existente în proiect la data depunerii dosarului Cererii de finantare. 

Rezultatul propus: admis/partial, admis sau respins – cu mentionarea criteriilor propuse a fi admise si/sau respinse 

2. Al doilea criteriu contestat: Ex. S 5: 

                                             -punctaj obtinut la evaluare: ... 

                                             -punctaj pe care solicitantul considera ca trebuia sa îl obtina: ... 

Modul de evaluare conform procedurii: se va preciza numai versiunea de procedura folosita, fara citate din metodologia de verificare 

Justificarea analizei pentru propunerea de admitere/respingere a contestatei, cu mentionarea paginilor sau a documentelor relevante 

din proiectul depus odata cu Cererea de finantare. Documentele nominalizate se vor anexa Raportului de analiza a Contestatiei. 

Ex.: Nu s-a acordat punctaj deoarece solicitantul nu a precizat _________ sau nu s-au atasat documentele doveditoare, etc. Nu vor fi 

luate în considerare la analizarea contestatiei decat documentele existente în proiect la data depunerii dosarului Cererii de finantare. 

Rezultatul propus: admis/partial                                                            , admis sau respins cu mentionarea criteriilor propuse a fi 

admise si/sau respinse 

Punctaj acordat în urma analizarii: pentru criteriu/criteriile contestate precum si punctajul total final al proiectului - 

III. OBSERVATII: 

Daca este cazul se se faca si alte comentarii referitoare la alte aspecte, se vor mentiona la acest punct. Comisia de contestatii va decide 

asupra elementelor semnalate. 

IV. CONCLUZIE FINALA: 
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Urmare a analizei contestatiei depusa de___________ aceasta este propusa a fi admisa/partial admisa sau respinsa (fiind nominalizate 

elementele admise, partial admise sau respinse) proiectul fiind eligibil cu punctajul total de……. /neeligibil. 

Prezentul raport de analiza a contestatiei a fost realizat pe baza Ghidului solicitantului pentru masura M…., procedurii aferente valabile 

în sesiunea de depunere proiecte din perioada __________, dosarului cererii de finantare si contestatiei depuse de solicitant. 

Semnaturile membrilor comisiei de contestatii 

(2) In aceiasi zi, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, se notifica beneficiarul(rii), prin transmiterea 

formularului E6.8.2L – Notificarea beneficiarului in legatura cu contestatia depusa. 

(3) Numarul notificarii E6.8.2L se inregistreaza (de catre angajatii GAL cu atributii in domeniu) in 

registrul E2.3L existent la GALPNB. 

(4) Transmiterea, formularului E6.8.2L – Notificarea beneficiarului in legatura cu contestatia depusa, 

se face cu confirmare de primire, prin posta, curier sau e-mail. 

(5) Pentru asigurarea transparentei activitatii de selectie, raportul E4.2L - RAPORT de analiza a 

contestatiei, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, se publica pe www.galpnb.ro.    

(6) In termen de maximum 5 zile lucratoare, de la elaborarea E4.2L, Presedintele GALPNB convoaca 

Comitetul de Selectie, care in urma analizei raportului E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei, in 

sedinta publica, elaboreaza Raportul de selectie final, raport in care selecţia proiectelor se 

realizeaza functie de punctaj, selectate fiind proiectele cu punctajul total mai mare. În cazul 

proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face  în conformitate cu precizarile din 

Ghidul masurii. 

(7) In aceiasi zi se notifica, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, beneficiarii in legatura cu 

rezultatele Raportului final de selectie a proiectelor. 

(8) In termen de 2 zile lucratoare Raportul final de selectie se publica pe www.galpnb.ro si se 

afiseaza la sediile UAT partenere GAL. 

(9) In termen de 15 zile lucratoare de la Raportul de selecție final întocmit de GALPNB, toate 

proiectele selectate de GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR/CRFIR pe raza 

căruia se va realiza proiectul. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul final de selecție. 

Acesta va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de 

Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea 

precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%. De 

asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, 

care participă în calitate de observator la procedura de selecție. Avizarea 

Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului 

că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au 

respectat criteriile de eligibilitate și principiile de selecție din fișa măsurii din 

SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. 

Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către un  membru al Consiliului 

Director al GALPNB mandatat în acest sens. Dacă unul dintre parteneri  - persoană 

juridică membră în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul legal, noul 

reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul 

respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări. 

Anexe:  

DECLARAȚIE pe propria raspundere privind conflictul de interese, confidențialitatea si 

imparțialitatea  

E2.3L Registru pentru inregistrare Cereri de Finantare si documente aferente Cererilor de Finantare  

E2.1L Fisa de verificare a conformitatii CF – este anexa la Ghidul solicitantului 

E6.8.0L – Notificarea cererilor de finantare conforme/ neconforme 

E1.2L Fisa de evaluare generala a proiectului- este anexa la Ghidul solicitantului  

E6.0L Raport selectie CF  

E6.8.1L Notificare privint CF eligibile/ neeligibile  
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E6.8.2L Notificarea beneficiarilor privind rezultatul contestatiei 

E6.8.4L Notificarea GALPNB privind retragerea CF 

Nr. de înregistrare la GALPNB…………………. 

DECLARAȚIE 

privind conflictul de interese, confidențialitatea si imparțialitatea 

Subsemnatul(a)…………………………………………………………………………… 

Funcția deținută la nivel GAL:………………………………………………………….. 

Rolul în cadrul procesului de evaluare:…………………………………………………  

Am luat la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta 

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

Imi asum faptul că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu 

realitatea, subsemnatul(a) sunt pasibil(ă) de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul 

în declaraţii, 

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declarajii, urmatoarele: 

a) nu detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

beneficiarii supusi procedurii de selectie; 

b) nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia 

dintre beneficiarii supusi procedurii de selectie; 

c) nu am calitatea de sot/sotie sau ruda de gradul I cu persoane care fac parte din consiliul de 

administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre beneficiarii supusi 

procedurii de selectie; 

d) nu am nici un interes de natura sa afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de 

selectie. 

Totodata, ma angajez ca voi pastra confidentialitatea asupra lucrarilor Comitetului de 

Selectie al proiectelor/Comisiei de Contestatii, precum si asupra altor informari prezentate in cadrul 

acestora. 

Semnatura…………………………….. 

E2.3L - REGISTRU DE INREGISTRARE A DOCUMENTELOR 

Nr 

ctr 

Nr. de 

inregistrare 

document 

Data 

inregistrarii 

Codul/ 

denumirea 

documentelor 

Destinatar Intocmit 

Nume/ 

prenume 

semnatura 

Verificat si 

aprobat 

Nume/prenume 

semnatura 

       

       

E6.8.0L - NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANTARE CONFORME / NECONFORME 

Nr. de înregistrare la GALPNB/Data: ………………….. 
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Numele solicitantului:………………………………….  

Adresa solicitantului:…………………………………….  

Stimata Doamna/Stimate Domnule, 

…………………………………………… 

 (nume reprezentant legal) 

Ca  raspuns la  licitatia  de  proiecte  ……………………    ati depus la asociația “GAL Podișul de 

Nord al Bârladului” CUI 31253631 - autorizaţia de funcţionare nr. 176 / 22.09.2016, cu sediul în 

localitatea Bîra, comuna Bîra, judeţul Neamţ, cod poştal 617030, 

CEREREA  DE FINANTARE cu titlul „ ................................................” înregistrata la 

GALPNB cu nr………./…………………………..  

Va informam ca în urma verificarii conformitatii cererii de finantare de catre asociația “GAL 

Podișul de Nord al Bârladului” CUI 31253631 proiectul dumneavoastra este: 

 conform si va fi supus procedurii de evaluare si selectie 

 neconform, din urmatoarele motive:……………………………………………………….. 

Va  comunicam  ca,  dupa  data  primirii  prezentei  notificari,  aveti posibilitatea de a 

contesta decizia în termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii. Contestatia va fi depusa la 

sediul asociației “GAL Podișul de Nord al Bârladului” din localitatea Bîra, comuna Bîra, judeţul 

Neamţ, cod poştal 617030 

 

 

Cu stima, 

GHERASIM  MIMI 
Presedinte / reprezentant legal   
Asociaţia  GAL „Podișul de Nord al Bârladului”  
Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 

Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030 

Telefon reprezentant legal: 0768101930 
Telefon manager: 0766314220  

e-mail: galpnb@yahoo.ro  

web: http://www.galpnb.ro/ 

E6.0L - RAPORTUL DE SELECTIE A CERERILOR DE FINANTARE 
Numar de înregistrare:………………….. din …………………………… 

Apelul de selectie/sesiune de depunere……………………… 

Măsura ………. “…………………………………………” 

Punctaj minim al masurii:………………………. 

Alocarea financiara nerambursabila prevazuta in SDL pentru aceasta masura : .... Euro 

Numarul proiectelor depuse: …. 

Numarul proiectelor selectate: …. 

Valoarea sprijinului public a proiectelor selectate: …. 

 1.   Cererea de proiecte 

Cererea de proiecte a fost organizata in perioada /sistemul sesiunilor continue de depunere a cererilor de finantare. 

2.    Evaluarea cererilor de finantare. Situatia Procesului de Evaluare a Cererilor de Finantare 
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Numar de proiecte 

selectate 

pentru evaluare 

(Cereri de finantare 

conforme) 

Verificare conditii de 

eligibilitate 

Verificare criterii de 

selectie 

Nr. proiecte 

retrase 

Eligibile Neeligibile Punctaj mai mic decat 

punctajul minim 

Punctaj mai mai mare sau 

egal cu  punctajul minim 

      

 
3.Situatia fondurilor disponibile:……………………….. 

4. Propunem pentru analiza in CS  prezentul Raportul de selectie, care cuprinde: 

4.1. CF conforme, fiecare cu fisa E2.1L de conformitate a CF  si fisa E1.2L de  evaluare generala a proiectului 

4.2. CF neeligibile si motivele neeligibilitatii. 

5. E6.1L-Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare  

 
Nr 

ctr 

Nr 

ordine 

in 

E2.3L 

Data Titlu 

proiect 

Solicitant Localizare proiect Criterii de selectie Punctaj Valoare 

eligibila 

Valoare 

publica 

Total 

cumulat 

(valoare 

publica) 

an luna zi 

ju
d
e
t 

lo
c
a
li
ta

te
 

CS1 CS2 CS3 CS… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  16 17 18 19 

                 

 

 

Verificat de: Manager GALPNB 

Nume/Prenume …………………… 

Semnatura…………………………………. 

DATA……….. 

 

Întocmit de: Expert evaluare proiecte - GALPNB 

Nume/Prenume…………………… 

Semnatura…………………………… 

DATA……….. 

E6.8.1L - NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANTARE ELIGIBILE / NEELIGIBILE 

Nr. de înregistrare la GALPNB/Data: ………………….. 

Numele solicitantului:………………………………….  

Adresa solicitantului:…………………………………….  

Stimata Doamna/Stimate Domnule, 

…………………………………………… 

 (nume reprezentant legal) 

Ca  raspuns la  licitatia  de  proiecte  ……………………    ati depus la asociația “GAL Podișul de Nord al 

Bârladului” CUI 31253631 - autorizaţia de funcţionare nr. 176 / 22.09.2016, cu sediul în localitatea Bîra, 

comuna Bîra, judeţul Neamţ, cod poştal 617030, 

CEREREA  DE FINANTARE cu titlul „ ................................................” înregistrata la GALPNB cu 

nr………./…………………………..  

mailto:galpnb@yahoo.ro
http://www.galpnb.ro/


  

 
 

_______________________________________________________________________________________________  
Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” -  județul Neamț și Iași  

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030 
 e-mail: galpnb@yahoo.ro  web: http://www.galpnb.ro/   - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502 

 Măsura M2.1- Apel de selectie nr. 1/ 2017 - detaliat -  Informaţiile din Apelul de selectie detaliat nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.  Distribuirea acestui Apel 
de selectie detaliat se va realiza în mod gratuit de catre  sau  cu acordul Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. Toate drepturile rezervate.  Page 85 of 92 

 

Va informam ca în urma evaluarii eligibilitatii si a criteriilor de selectie a cererii de finantare, de catre 

asociația “GAL Podișul de Nord al Bârladului” CUI 31253631 si si dupa aprobarea de catre Comitetul de Selectie 

a  Raportului  de selectie  intermediar/final  din  data  de …………………,   proiectul dumneavoastra este: 

 eligibil si selectat pentru finantare 

punctajul obtinut este…………… ≥ decat punctajul mimim: 

(precizaţi punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au fost sau după caz,  

nu au fost punctate criteriile de selecţie, precum şi precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii 

publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul) 

 neeligibil si neselectat pentru finantare, din urmatoarele motive:………………………………………….. 

(precizaţi criteriile de eligibilitate care nu sunt îndeplinite precum şi cauzele care au condus la 

neeligibilitatea proiectului) 

Va  comunicam  ca,  dupa  data  primirii  prezentei  notificari,  aveti posibilitatea de a contesta decizia 

în termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii. Contestatia va fi depusa la sediul asociației “GAL 

Podișul de Nord al Bârladului” din localitatea Bîra, comuna Bîra, judeţul Neamţ, cod poştal 617030 

Cu stima, 

GHERASIM  MIMI 
Presedinte / reprezentant legal   
Asociaţia  GAL „Podișul de Nord al Bârladului”  
Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 

Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030 

Telefon reprezentant legal: 0768101930 

Telefon manager: 0766314220  
e-mail: galpnb@yahoo.ro  

web: http://www.galpnb.ro/ 

 

E6.8.2L - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND CONTESTATIA DEPUSA 

Nr. de înregistrare la GALPNB/Data: ………………….. 

Numele solicitantului:………………………………….  

Adresa solicitantului:…………………………………….  

Stimata Doamna/Stimate Domnule, 

…………………………………………… 

 (nume reprezentant legal) 

Ca urmare a contestaiei depusa de dumneavoastra la asociația “GAL Podișul de Nord al Bârladului” CUI 31253631 

- autorizaţia de funcţionare nr. 176 / 22.09.2016, cu sediul în localitatea Bîra, comuna Bîra, judeţul Neamţ, cod poştal 

617030  si inregistrata la GALPNB in data……………..cu nr…………….  referitoare la cererea de finantare nr………………. cu   

titlul  ,, ..................... ”, va informam ca în urma analizei în cadrul Comisiei  de Contestajii aferente  licitatiei de  

proiecte  ………….,    contestatia        dumneavoastra    a    fost: 

 admisa conform E4.2L - RAPORT de analiza a CONTESTATIEI nr………./…………………………….. 

punctajul obtinut este…………… ≥ decat punctajul mimim: 

(precizaţi punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au fost sau după caz,  nu au fost 

punctate criteriile de selecţie, precum şi precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a 

intensităţii sprijinului, dacă este cazul) 

 admisa/partial conform E4.2L - RAPORT de analiza a CONTESTATIEI nr………./…………………………….. 

punctajul obtinut este…………… ≥ decat punctajul mimim: 

mailto:galpnb@yahoo.ro
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(precizaţi punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au fost sau după caz,  nu au fost 

punctate criteriile de selecţie, precum şi precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a 

intensităţii sprijinului, dacă este cazul) 

 respinsa, din urmatoarele motivele precizate in E4.2L - RAPORT de analiza a CONTESTATIEI nr………./…………………………….., 

pe care le mentionam mai jos: 

(precizaţi criteriile de eligibilitate care nu sunt îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea 

proiectului) 

Va informam ca puteti decide asupra redepunerii proiectului in sesiunile urmatoare. Va multumim pentru interesul 

pe care îl manifestati în legatura cu implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a asociația “GAL Podișul de Nord al 

Bârladului”. 

Cu stima, 

GHERASIM  MIMI 
Presedinte / reprezentant legal   
Asociaţia  GAL „Podișul de Nord al Bârladului”  
Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 

Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030 

Telefon reprezentant legal: 0768101930 
Telefon manager: 0766314220  

e-mail: galpnb@yahoo.ro  

web: http://www.galpnb.ro/ 
E6.8.4L - NOTIFICAREA GALPNB PRIVIND RETRAGEREA CF 

Nr. de la Solicitant/Data: …………………..             Nr. de înregistrare la GALPNB/Data: ………………….. 

Catre 

Asociația “GAL Podișul de Nord al Bârladului” CUI 31253631 - cu sediul în localitatea Bîra, comuna 

Bîra, judeţul Neamţ, cod poştal 617030 

Stimata Doamna/Domnule Presedinte/Reprezentant legal 

Subsemnatul…………………………………..,identificat cu BI/CI seria………nr……………in calitate de 

reprezentant legal de proiect, va solicit retragerea cererii de finantare cu   titlul  ,, ..................... 

”, in vederea refacerii documentatiei si redepunerii acesteia spre evaluare.  

Solicitant……………………………….. 

Reprezentant legal 

Nume/ prenume……………………………….. 

Data…………………………… 

9) Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru 

selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același 

punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.  
Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilt cu aprobarea Adunării Generale a 

Asociaților GAL Podișul de Nord al Bârladului”, sunt precizate in Ghidul solicitantului disponibil pe 

www.galpnb.ro, a Asociatiei “GAL Podișul de Nord al Bârladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, 

subsectiunea Ghidul solicitantului M2.1. Metodologia este prezentata detaliat, mai sus, in E1.2L- Fisa 

de evaluare generala a proiectului si de asemenea in tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

1 Criteriul calificarii beneficiarului în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau 

calificare în domeniul agricol):                                              maxim 20 puncte 

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar sau economie agrară 

20 puncte 
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2. Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/sau liceale în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar sau economie agrară 

15 puncte 

3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum   Nivel I în 

domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară finalizat cu un 

certificat de competențe profesionale eliberat de un furnizor de formare profesională 

a adulților recunoscut de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) 

sau 

recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor 

dobândite ca urmare a experienţei profesionale 

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă 

specifică exploatației vizate pentru sprijin. 

10 puncte 

4. Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de 

inițiere/instruire/specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau 

economie agrară, care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de 

către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de 

calificare profesională. Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de 

activitate agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin. 

5 puncte 

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie un certificat de calificare emis de un 

furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări sau un 

certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe 

alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru 

Calificări. În cazul acordării de punctaj la criteriul de selecţie nr. 2, se acceptă şi un certificat de absolvire a 

cursului de calificare emis de ANCA. 

2 Criteriul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor 

de specialitate:                                                                           maxim 30 puncte 

1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat 30 puncte 

 2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu 25 puncte 

 Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din 

UAT-ul unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată raportat la total valoare SO, în baza Studiului 

ICPA - „Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a 

investiţiilor în activităţile de procesare agro-alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” 

din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului. Se va ține cont de precizările din legenda menţionată în Metodologia 

de realizare a Studiului, din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului, prin care se face corelarea dintre culoare și 

potențial (ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, scăzut = culoarea roșu - pentru care nu se acordă 

punctaj). In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foaia de lucru „Vegetal din Anexa” nr. 11 la 

Ghidul solicitantului, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „Asimilări culturi” pentru încadrarea pe potențial. 

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de 

producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare 

medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de 

modificare a notei de bonitare din Anexa nr 11 la Ghidul solicitantului. Studiul OSPA județean privind nota de 

bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de avizul ICPA. Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații 

sau prin proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potențialul agricol conform notei de 

bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 11. Pentru spaţiile protejate (sere, 

solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat. În cazul exploataţiilor 

ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul maxim aferent zonelor cu potențial ridicat. Pentru 

reconversia/ înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de favorabilitate potențată între 2,5 şi 3,5, 

acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate 

potențată mai mare de 3,5 vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat. Pentru exploataţiile viticole 

pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi 

Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi identificate în Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului, 

conform prevederilor Ordinului nr. 247/ 2012, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi 

încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat. Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în 

tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr.11 la Ghidul solicitantului se va face ținând cont de 

nota de bonitare acordată UAT-ului în care este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de modul 
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de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber9, şi de existenţa sau nu a acţiunii de procesare în cadrul 

fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total efectiv de animale, exprimate în S.O. 

(potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se 

acordă punctaj). În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic 

(acesta reprezentând componenta majoritară măsurată în S.O. din total exploataţie), analiza S.O. a grupei de 

cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul S.O. al sectorului vegetal/ zootehnic, şi nu cu 

totalul S.O. al întregii exploataţii. În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele la 

Ghidul solicitantului menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu se acordă 

punctaj la acest principiu de selecţie. 

3 Criteriul asocierii (solicitantul apartine unei forme asociative recunoscută 

conform legislației naționale în vigoare (de exemplu: ferma de familie, grup 

de producători, cooperativa etc.) 

15 puncte 

4 Criteriul incadrarii in categoria investitiilor inovative:               maxim 20 puncte 

4.1 Prin proiect beneficiarul propune si prevede în cadrul Planului de 

Afaceri culturi agricole profitabile pe suprafețe mici (Cartoful mov; Cătina; 

Zmeura; Mur; Căpșun; Goji; Merisoare; Aronia; Varza kale; Castravetele amar); 

Plante medicinale (lavandă, porumbul dulce, dovleacul plăcintar, etc); 

Cultivarea florilor in ghiveci;  

10 puncte 

4.2 Prin proiect beneficiarul propune si prevede în cadrul Planului de 

Afaceri actiuni de fabricare si comercializare a dulceturilor, a conservelor 

de legume (murături, tocană de legume sau zacuscă), producția de ceaiuri 

natural, etc. 

5 puncte 

4.3 Prin proiect beneficiarul propune si prevede în cadrul Planului de 

Afaceri actiuni de crestere a animalelor precum prepelite, iepuri, gaini 

Brahma, etc.  

5 puncte 

5 Incadrarea in categoria ivestitiilor cu impact pozitiv asupra mediului 
Prin proiect beneficiarul propune si prevede în Studiul de fezabilitate investitii cu impact 

pozitiv asupra mediului: 

 Reciclare diferite tipuri de deseuri (ex. Noi tehnologii pt. deseuri lemnoase, 

alimentare, chimice (recup. alpha-celuloza), biodegradabile din constructii) 

 Apa sigura pentru mediul rural (ex. crearea de sisteme de tratare si distributie locala 

in mediul rural; Utiliarea rezervoarelor septice) 

 Bioenergie - biogaz, biomasă, biocombustibil, Construcții eco, etc 

15 puncte 

TOTAL 100 puncte 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 

ATENŢIE!: 

 Pragul minim de punctaj pentru ca proiectele depuse să fie selectate este de 15 puncte  

(15 puncte reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finanțare). 

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor 

criterii de departajare: 

 CD.1 - Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS1; 

 CD.2 - Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS4. 

 CD.3 – Descrescator, in ordinea datei depunerii proiectului pentru evaluare, pana la epuizarea 

alocarii financiare disponibile in SDL. 

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selectie: 

S1.Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau 

calificare în domeniul agricol) 

Expertul va acorda punctaj proiectului, in functie de tipul documentului prezentat: 

 diploma de absolvire care se ataşează în cazul studiilor superioare (diploma de doctor, 

diploma de disertație, diploma de licenţă) -20 puncte 
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 diploma de absolvire a studiilor postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale 

(diploma de bacalaureat) în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare -

15 puncte 

 certificatul de calificare profesională care se ataşează în cazul cursurilor de calificare/ 

recalificare în domeniul în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare 

realizate de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul 

program de formare profesională (minim Nivelul I). De asemenea sunt acceptate și certificate 

de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA în domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar sau economie agrară – 10 puncte 

 document de recunoaștere a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele 

formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări 

- 10 puncte 

 certificatul de absolvire care se ataşează în cazul cursurilor de perfecţionare/ specializare/ 

iniţiere în domeniul în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare 

realizate de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul 

program de formare profesională. (sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare 

profesională) - 5 puncte 

Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până 

la 1 ianuarie 2016, și 80 ore pentru cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.  

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie un certificat de calificare 

emis de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională pentru 

Calificări sau un certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare  

În cazul în care solicitantul care a absolvit în ultimele 12 luni până la data depunerii Cererii de 

finanţare, nu poate prezenta la Cererea de finanțare copia diplomei de studii superioare (diploma 

de doctor, diploma de disertație, diploma de licenţă)/ postliceale (diploma/ certificatul de 

absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) sau a certificatului de absolvire a cursului/ 

documentului echivalent în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare, expertul 

va verifica existența copiei adeverinţei de absolvire a studiilor respective, însoţită de situația școlară 

(sau după caz foaia matricolă), emise de catre institutia de învățământ absolvit, cu condiţia 

prezentării diplomei de studii/ certificatului de absolvire sau documentului echivalent în original în 

vederea acordării celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar acesta, va fi declarat neeligibil, si 

se vor recupera sumele plătite în prima tranșă. 

S2. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza 

studiilor de specialitate 

Expertul va acorda punctaj proiectului, in functie de tipul zonei in care se implementeaza proiectul. 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând cont de nota de bonitare a 

terenurilor din UAT-ul unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată raportat la total 

valoare SO exploataţie), în baza Studiului ICPA - „Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de 

producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro-

alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” din Anexa nr. 11 la Ghidul 

solicitantului 

Se va ține cont de precizările din legenda menţionată în Metodologia de realizare a Studiului, , prin 

care se face corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, 

scăzut = culoarea rosu - pentru care nu se acordă punctaj). 

In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foaia de lucru ”Vegetal„ din Anexa nr 11 la 

Ghidul solicitantului, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „Asimilari culturi” pentru incadrarea 

pe potential.  
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În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi 

capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate 

evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente 

conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa nr 11 la Ghidul 

solicitantului. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de 

avizul ICPA.  

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel de 

sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor 

pentru terenurile irigate. 

Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării se va acorda punctajul aferent zonelor cu 

potenţial agricol ridicat.În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul 

aferent zonelor cu potențial ridicat. 

Pentru reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de favorabilitate potențată 

între 2,5 şi 3,5, acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu 

nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol 

ridicat. 

Pentru exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu 

Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi 

identificate în Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului, conform prevederilor Ordinului nr 247/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial 

agricol ridicat. 

Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei 

nr.11 la Ghidul solicitantului se va face ținând cont de nota de bonitare acordată   UAT-ului în care 

este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în 

sistem închis sau liber , şi de  existenţa sau nu a acţiunii de procesare în cadrul fermei.  Se va lua în 

calcul specia de animale predominantă din total efectiv de animale, exprimate în SO.  (potențial 

ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea rosu reprezinta potențial scăzut și nu se 

acordă punctaj). 

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta 

reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de 

cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/ zootehnic, şi 

nu cu totalul SO al întregii exploataţii. 

În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele la Ghidul solicitantului 

menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu se acordă punctaj la 

acest principiu de selecţie.  

S3. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației naționale în 

vigoare (de exemplu: ferma de familie, grup de producători, cooperativa etc.) 

Expertul va acorda punctaj proiectului aferent solicitantului care se incadreaza in categoria „ferma 

de familie, grup de producători, cooperativa etc” conform definiției din PNDR 2014-2020, asa cum 

se regaseste in Cererea de finantare si anexele la aceasta. 

S4. Incadrarea in categoria investitiilor inovative: 

Expertul va acorda punctaj proiectului prin care solicitantul demonstrează si prevede în cadrul 

Planului de Afaceri culturi agricole profitabile pe suprafețe mici (Cartoful mov; Cătina; Zmeura; Mur; 

Căpșun; Goji; Merisoare; Aronia; Varza kale; Castravetele amar; Plante medicinale (lavandă, 

porumbul dulce, dovleacul plăcintar, etc); Cultivarea florilor in ghiveci,  

sau,  
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actiuni de fabricare si comercializare a dulceturilor, a conservelor de legume (murături, tocană de 

legume sau zacuscă), producția de ceaiuri natural, etc. 

sau,  

actiuni de crestere a animalelor precum prepelite, iepuri, gaini Brahma, etc. 

S5. Incadrarea in categoria investitiilor cu impact pozitiv asupra mediului 

Expertul va acorda punctaj proiectului prin care solicitantul demonstrează si prevede în cadrul 

Planului de Afaceri actiuni cu impact pozitiv asupra mediului. 

10) Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție): 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție) sunt precizate in Articolul 8 al Procedurii de selecție aplicată de Comitetul 

de Selecție al GAL, care este anexata la Ghidul solicitantului disponibil pe www.galpnb.ro, a 

Asociatiei “GAL Podișul de Nord al Bârladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea Ghidul 

solicitantului M2.1 si care (aticolul 8) este prezentat de mai jos: 

(1) Conform Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”, 

angajatii GALPNB, cu atributii specificate in fisa postului, elaboreaza o propunere de proiect de 

Raport intermediar de selectie a CF (proiectelor) conforme si eligibile (fisa E6.0L – Raport de selectie 

a cererilor de finantare), astfel:   

Pentru apelurile de selectie cu depunere continua: 

a) Lunar, pana in data de 26 a lunii respective, dupa minim 30 de zile calendaristice de la 

deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor, angajatii GAL cu atributii specificate in fisa 

postului, elaboreaza si prezinta presedintelui GALPNB fisa E6.0L – Raport de selectie a 

cererilor de finantare depuse pana in data de 20 a lunii respective.  

b) In termen de maximum 5 zile calendaristice, de la elaborarea E6.0L – Raport de selectie a 

cererilor de finantare, Presedintele GALPNB convoaca Comitetul de Selectie. 

c) In aceiasi zi se notifica, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, beneficiarii in legatura cu 

rezultatele Raportului lunar intermediar de selectie a proiectelor. 

d) In termen de 2 zile lucratoare Raportul lunar intermediar de selectie se publica pe 

www.galpnb.ro si se afiseaza la sediile UAT partenere GAL. 

e) In termen de 5 zile lucratoare de la notificare dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la 

publicarea Raportului lunar intermediar de selectie pe www.galpnb.ro  se pot depune 

contestatii de catre beneficiari. 

f) Dupa caz, in termen de 5 zile calendaristice de la inregistrarea contestatiei, Presedintele 

GALPNB convoaca Comisia de Contestaţii 

g) In termen de 5 zile calendaristice, de la convocarea de catre Presedintele GALPNB, Comisia 

de Contestaţii elaboreaza E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei. 

h) In aceiasi zi, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, se notifica beneficiarul(rii), prin 

transmiterea formularului E6.8.2L – Notificarea beneficiarului in legatura cu contestatia 

depusa. 

i) In termen de 2 zile lucratoare, raportul E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei, se publica 

pe www.galpnb.ro.  

j) In termen de maximum 5 zile lucratoare Presedintele GALPNB convoaca Comitetul de 

Selectie, care in urma analizei raportului E4.2L - RAPORT de analiza a contestatiei, in sedinta 

publica, elaboreaza Raportul lunar de selectie final. 

k) In aceiasi zi se notifica, prin grija aparatului tehnic al GALPNB, beneficiarii in legatura cu 

rezultatele Raportului lunar final de selectie a proiectelor. 

mailto:galpnb@yahoo.ro
http://www.galpnb.ro/
http://www.galpnb.ro/
http://www.galpnb.ro/
http://www.galpnb.ro/
http://www.galpnb.ro/


  

 
 

_______________________________________________________________________________________________  
Asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” -  județul Neamț și Iași  

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030 
 e-mail: galpnb@yahoo.ro  web: http://www.galpnb.ro/   - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502 

 Măsura M2.1- Apel de selectie nr. 1/ 2017 - detaliat -  Informaţiile din Apelul de selectie detaliat nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.  Distribuirea acestui Apel 
de selectie detaliat se va realiza în mod gratuit de catre  sau  cu acordul Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. Toate drepturile rezervate.  Page 92 of 92 

 

l) In termen de 2 zile lucratoare Raportul lunar final de selectie se publica pe www.galpnb.ro 

si se afiseaza la sediile UAT partenere GAL. 

m) In termen de 15 zile lucratoare de la Raportul lunar final de selecție întocmit de GALPNB, 

toate proiectele selectate de GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la 

OJFIR/CRFIR pe raza căruia se va realiza proiectul.   

ATENTIE: In cazul in care nu sunt contestatii inregistrate in termen de 5 zile lucratoare de la 

notificare dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea Raportului lunar intermediar de 

selectie pe www.galpnb.ro , acesta (Raportul lunar intermediar de selectie) devine Raport lunar final 

de selectie si se republica pe www.galpnb.ro sub denumirea de Raport lunar final de selectie fara a 

se mai convoca Comitetul de selectie al proiectelor. Depunerea continuă a proiectelor, se oprește 

dupa epuizarea alocarii financiare disponibile in Strategia de Dezvoltare Locala a asociaţiei              

GAL „Podișul de Nord al Bârladului” pentru masura din SDL prevazuta in apelul de selectie.  

11) Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații 

detaliate: sediul Asociatiei “GAL Podișul de Nord al Bârladului” din sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț 

- CP 617030; e-mail: galpnb@yahoo.ro; web: http://www.galpnb.ro/-tel: fix: 0233274757; mobil: 

0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502. 

12) Alte informații: 
a) Pe durata de valabilitate si monitorizare a Contractului de Finantare incheiat cu AFIR (durate 

precizate in contractul de finantare), solicitantul va furniza GAL‐ului orice document sau 

informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare 

aferenți proiectului; 

b) După primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 

zile, beneficiarul se obliga sa informeze GAL-ul cu privire la sumele autorizate și rambursate în 

cadrul proiectului, pentru toate cererile de plată. 

 

Asociaţia  GAL „Podișul de Nord al Bârladului” 
Presedinte / reprezentant legal 

GHERASIM  MIMI 
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