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Anunţ detaliat privind deschiderea deschiderea apelului de selecţie cu depunere continua a 

proiectelor pentru măsura 

M2.1/ 2A -  Imbunătăţirea performanţelor economice a exploataţiilor 
agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploataţiilor în special 

a fermelor mici 
Numarul de referinta al sesiunii de selectie a proiectelor: A1/10/2022/EURI - perioada 

26.10.2022-25.11.2022 
 

1) Data lansării apelului de selectie: 26/ 10/ 2022 

2) Data limită de depunere a proiectelor: 25 noiembrie 2022.  

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

„GAL Podisul de Nord al Barladului” din sat Bira, comuna Bira, judeţul Neamţ, C.P. 617030, in 
fiecare zi lucratoare, in intervalul orar 8,00 – 16,00. 

4) Fondul disponibil – alocat în aceasta sesiune pentru măsura “M2.1/ 2A -  
Imbunătăţirea performanţelor economice a exploataţiilor agricole și 
facilitarea restructurării și modernizării exploataţiilor în special a 
fermelor mici”: 12.500,00 euro (componenta EURI) 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect 
pe măsura „M2.1/ 2A -  Imbunătăţirea performanţelor economice a 
exploataţiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării 
exploataţiilor în special a fermelor mici”: 12.500,00 euro 
Sume (aplicabile) și rata sprijinului (intensitatea sprijinului):  
Ponderea maximă a intensităţii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile 
este conform precizarilor de la punctul 10. Indicatori de monitorizare. 
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, 
astfel: 
� 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 
� 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte Planului de 
afaceri, până la 31 decembrie 2025, fără a depăși trei ani de la semnarea Deciziei de 
finanţare. Implementarea Planului de afaceri și depunerea dosarului Cererii tranșei a doua de 
plată se vor realiza până la data de 30 septembrie 2025, verificarea finală inclusiv ultima 
plată nu vor depaşi data de 31 decembrie 2025. 
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE 
nr. 1407/2013. 
Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. 

Valoarea eligibila a unui proiect: 12.500,00 euro 
Solicitanti (beneficiari) eligibili:Entităţi private: fermieri cu exploataţii agricole care 

intră în categoria de fermă   mică după definiţia dată de regulamentul UE, cu excepţia 
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 asociaţiei „GAL Podisul de Nord al 
Barladului” şi care desfășoară o activitate agricolă. 
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5) Modelul de cerere de finanţare pe care trebuie să-l folosească 
solicitanţii (versiune editabilă): 
Anexa 1 – Cererea de finantare este disponibila in format editabil pe adresa de internet 
www.galpnb.ro, a Asociatiei „GAL Podisul de Nord al Barladului”, in sectiunea Ghidul 
solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M2.1 si este anexata prezentului apel de 
selectie detaliat.  

6) Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul 
(beneficiarul) odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu 
cerinţele 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 cerinţele 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 sectiunea D a Cererii de Finantare: 
6.1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original) 
6.2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă  
a) 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 perioade de 
arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare (care să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de 
Finanţare); In cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea si/sau reconversia plantaţiilor 
pomicole, documentele trebuie sa fie valabile cel putin 15 ani începând cu anul depunerii cererii 
de finanţare, cu excepţia pepinierelor, culturilor de căpşun, zmeur, mur, coacăz şi agriş, unde 
perioada minimă este de 10 ani.  
şi/sau 
• contractul de concesiune 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; In cazul exploataţiilor care presupun 
înfiinţarea si/sau reconversia plantaţiilor pomicole, documentele trebuie sa fie valabile cel putin 
15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, cu excepţia pepinierelor, culturilor de 
căpşun, zmeur, mur, coacăz şi agriş, unde perioada minimă este de 10 ani.  
şi/sau 
• contractul de comodat/contractul de închiriere/ documentul potrivit căruia suprafaţa de teren a 
fost dată temporar în administrare/ folosinţă 
şi/sau 
• document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectaţiune 
şi/sau 
• documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform legislaţiei 
în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ contract de închiriere/ contract de 
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comodat valabile la data depunerii Cererii de finanţare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra 
stupinei este de minim 5mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 
b) Pentru construcţii permanente, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și 
completările ulterioare: 
• documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, 
uzufruct, superficie, servitute, concesiune (dobândit prin act autentic notarial de ex.: contract de 
vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de 
restituire, hotărâre judecătorească). 
c) Pentru construcţii provizorii, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și 
completările ulterioare: 
• documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, 
uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial de ex.: contract de vânzare-
cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească, lege) 
sau 
• documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: concesiune, 
comodat, locaţiune. În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcţiile 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. 
d) Pentru animale, păsări şi familii de albine: 
• PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine 
• 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, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei 
depunerii Cererii de finanţare 
• Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizată 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". 
şi 
• Pentru exploataţiile vegetale: Copia Registrului Agricol emis de Primărie actualizată în anul 
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". 
6.3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii  “n” si “n-1”, unde “n” este anul anterior anului în 
care solicitantul depune Cererea de Finanţare, 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).         
ŞI/SAU  
• Declaraţia de inactivitate (pentru societăţile înfiinţate în anii ""n"" şi/sau ""n-1"", care nu au avut 
activitate). 
Societăţile comerciale înfiinţate în anul 2018 nu au obligaţia depunerii acestor documente. 
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b)Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale: 
• Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13);   
ŞI/SAU  
• Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 
221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanţilor care în anii ""n"" şi ""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 şi întreprinderile familiale înfiinţate în anul 
2018 nu au obligaţia depunerii acestor documente. 
6.4. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/asociat 
majoritar/administrator)           
6.5. Hotarârea adunării generale a asociaţiilor(AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează 
reprezentantul legal sau administratorul (Acţionar Majoritar 50%+1) care să reprezinte societatea în 
relaţia cu AFIR şi care exercită un control efectiv pe teren lung (de cel puţin 6 ani/8 ani în cazul 
sectorului pomicol) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri 
financiare în cadrul exploataţiei respective         
6.6. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi / membrii familiei din cadrul 
microintreprinderii / întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente relevante)  
6.7. •  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;           
•  diploma de absolvire se ataşează în cazul studiilor superioare (diploma de doctor, diploma de 
disertatie, diploma de licenţă)          
• diploma de absolvire a studiilor postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale (diploma 
de bacalaureat) în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economei agrare; 
• certificatul de calificare profesională se ataşează în cazul cursurilor de calificare/ recalificare 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 şi certificatele de absolvire a cursurilor de 
calificare emise de ANCA în domeniul agricol, agro-alimentar, vetrerinar sau economie agrară. 
• document de recunoaştere a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, 
care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări   
• certificatul de absolvire se ataşează în cazul cursurilor de perfecţionare/ specializare/ iniţiere în 
domeniul  agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare realizate de către furnizori de 
formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională sau 
documentul echivalent acestuia; (sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională). 
6.8. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor genetice 
autohtone 
a) În cazul soiurilor de plante de cultură autohtone: 
·   factura fiscală de achiziţie a seminţei certificate 
·   documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă cu menţiunea "sămânţă admisă pentru 
însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ 
buletinul de analiză oficial cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea"/ 
documentul de calitate şi conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent 
documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care 
are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE/ eticheta oficială.     
b) În cazul speciilor autohtone de animale 
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 - Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către 
Asociaţiile/Organizaţiile Crescătorilor de Animale acreditate pentru întocmirea şi menţinerea 
registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ    
6.9 Copia contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant şi deţinătorul 
platformei             
sau  
Copia adeverinţei emisă de Primăria comunei pe teritoriul căreia se regăseşte platforma comunală, 
din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploataţia solicitantului.  
6.10 Copiile documentelor emise de autorităţile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este 
cazul; 
6.11. Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect (dacă 
este cazul)             
6.12 Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al beneficiarului, în cazul în care o altă 
persoană decât aceasta depune Cererea de finanţare;    
6.13 Declaraţia specimen de semnătură. 
6.14 Declaratia de eligibilitate.    

7) Cerinţele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le 
îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 
7.1. 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 
Podisul de Nord al Barladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului 
M2.1 si este anexata prezentului apel de selectie detaliat. 
7.2. Cerinţele 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 Podisul de Nord al 
Barladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M2.1 si este 
anexata prezentului apel de selectie detaliat. 

8) Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL: 
Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL este anexata la Ghidul solicitantului 
disponibil pe www.galpnb.ro, a Asociatiei „ GAL Podisul de Nord al Barladului”, in sectiunea Ghidul 
solicitantului, subsectiunea Ghidul solicitantului M2.1 si este anexata prezentului apel de selectie 
detaliat. 

9) Criteriile de selecţie 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 selecţie, punctajul minim pentru selectarea unui proiect, 
criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, s-au stabilit cu aprobarea Adunării 
Generale a Asociaţilor „ GAL Podisul de Nord al Barladului”, sunt precizate in E1.2.1L – Fisa de 
verificare a criteriilor de selectie, anexata la Ghidul solicitantului disponibil pe www.galpnb.ro, a 
Asociatiei „ GAL Podisul de Nord al Barladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea 
Ghidul solicitantului M2.1 si este anexata prezentului apel de selectie detaliat. 
Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selectie este precizata in E1.2L – Fisa de 
evaluare generala a proiectului, anexata la Ghidul solicitantului disponibil pe www.galpnb.ro , a 
Asociatiei „ GAL Podisul de Nord al Barladului”, in sectiunea Ghidul solicitantului, subsectiunea 
Ghidul solicitantului M2.1 si este, de asemenea, precizata mai jos: 
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C1. Criteriul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcţie de nivelul de educaţie și/sau 
calificare în domeniul agricol) – maxim 20 puncte 

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 disertaţie, 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 competenţelor 
profesionale obţinute pe alte căi decât cele 
formale, care trebuie de asemenea să fie 
autorizat de Autoritatea Naţională 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 adulţilor, 
trebuie să fie un certificat de calificare emis de un 
furnizor de formare profesională a adulţilor recunoscut de 
Autoritatea Naţională pentru Calificări sau un certificat de 
competenţe emis de un centru de evaluare si certificare  

C2. Criteriul potenţialului 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 potenţial ridicat (conform studiului ICPA) 30 
puncte 

2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial 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 potenţial (ridicat sau mediu) se va face ţinând 
cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT-ul unde figurează 
cultura predominantă existentă/ înfiinţată raportat la total valoare 
SO exploataţie), în baza Studiului ICPA - „Sinteza studiului privind 
Zonarea potenţialului de producţie agricolă şi a potenţialului de 



  

 
 

_______________________________________________________________________________________________  
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/ 2022- EURI - detaliat - Informaţiile din Apelul de selectie  nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.  Distribuirea acestui Apel de 
selectie detaliat se va realiza în mod gratuit de catre  asociaţia GAL Podisul de Nord al Barladului”. Toate drepturile rezervate.   Page 7 of 9 

 

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 ţine cont de precizările din legenda menţionată în Metodologia 
de realizare a Studiului, , prin care se face corelarea dintre culoare 
și potenţial (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 judeţean privind nota de bonitare a 
terenurilor agricole va fi însoţit de avizul ICPA.  
Dacă exploataţia este prevăzută cu sistem de irigaţii 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 potenţial ridicat. 
Pentru reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu 
nota de favorabilitate potenţată între 2,5 şi 3,5, acestea vor fi 
încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu 
nota de favorabilitate potenţată 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 potenţial 
(ridicat sau mediu) conform Anexei nr.11 la Ghidul solicitantului se 
va face ţinând 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 liber1, 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.  (potenţial ridicat = culoarea verde, mediu= 
culoarea galben, culoarea rosu reprezinta potenţial 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 

                                                            

1 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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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:  
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 
legislaţiei naţionale 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 definiţiei 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 suprafeţe mici (Cartoful mov; Cătina; Zmeura; Mur; Căpșun; 
Goji; Merisoare; Aronia; Varza kale; Castravetele amar) si/ sau culturi de Plante medicinale 
(lavandă, porumbul dulce, dovleacul plăcintar, etc) si/ sau Cultivarea florilor in ghiveci – 10 puncte 
C4.2. actiuni de fabricare si comercializare a dulceturilor si/ sau a conservelor de legume 
(murături, tocană de legume sau zacuscă) si/ sau producţia de ceaiuri natural, etc. - 5 puncte 
C4.3. actiuni de crestere a animalelor precum prepelite si/sau iepuri si/sau gaini Brahma, etc. - 5 
puncte 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.1. Planul de afaceri 
 

Expertul verifică daca solicitantul își propune prin proiect sa: 
1. culturi agricole profitabile pe suprafeţe mici (Cartoful mov; Cătina; 
Zmeura; Mur; Căpșun; Goji; Merisoare; Aronia; Varza kale; Castravetele 
amar) si/ sau culturi de Plante medicinale (lavandă, porumbul dulce, 
dovleacul plăcintar, etc) si/ sau Cultivarea florilor in ghiveci  - 10 
puncte 
2. actiuni de fabricare si comercializare a dulceturilor si/ sau a 
conservelor de legume (murături, tocană de legume sau zacuscă) si/ 
sau producţia de ceaiuri natural, etc. – 5 puncte 
3. actiuni de crestere a animalelor precum prepelite si/sau iepuri si/sau 
gaini Brahma, etc.  - 5 puncte  

C5. Criteriul incadrarii in categoria investitiilor cu impact pozitiv asupra mediului -15 puncte 
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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) si/ sau 

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

 bioenergie - biogaz, biomasă, biocombustibil, Construcţii 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 un membru al Consiliului Director al GAL, care îşi 
însuşeşte decizia prin semnătură. 

10) Data și modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie 
(notificarea solicitanţilor, publicarea Raportului de Selecţie): 
Data și modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie (notificarea solicitanţilor, 
publicarea Raportului de Selecţie) sunt precizate in Articolul 8 si respective articolul 9 al 
Procedurii de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL, disponibila pe www.galpnb.ro si  
care este de asemenea anexata la Ghidul solicitantului disponibil pe www.galpnb.ro, al Asociatiei 
„GAL Podisul de Nord al Barladului”. 

11) Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii 
detaliate: sediul Asociatiei „GAL Podisul de Nord al Barladului” din sat Bira, comuna Bira, 

judeţul Neamţ, C.P. 617030; e-mail: galpnb@yahoo.ro : http://www.galpnb.ro/ ; tel: fix: 
0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502 

12) Alte informaţii: 
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 
aferenţi proiectului; 

b) După primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plăţii, 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 Podisul de Nord al Barladului” 

Presedinte / reprezentant legal 
GHERASIM  MIMI 

Anexe: 
1. Cererea de finantare 
2. E2.1L – Fisa de verificare a conformitatii 
3. E1.2L – Fisa de evaluare generala a proiectului 
4. E1.2.1L – Fisa de verificare a criteriilor de selectie 
5. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL 

 


