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

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

 Tel . / fax :  +40 233 765502; Mobil:0766 314 220; 0768 101 938  

 
“GAL Podisul de Nord al Barladului (GALPNB)” 

Apel de selectie proiecte: 
 

 MASURA 41.111 - „Formarea profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe”, 
cu numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M41.111-1/2014 

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

de proiecte: M41.112- 1 / 2014 
   
 MASURA 41.121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole”, cu numărul de referință al 

sesiunii cererii de proiecte: M41.121- 1 / 2014 
  
 MASURA 41.122 - ”Îmbunatatirea valorii economice a padurii”, cu numărul de referință al 

sesiunii cererii de proiecte: M41.122- 1 / 2014 
 
 MASURA 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, cu 

numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M41.123- 1 / 2014 
 
 MASURA 41.142 - „Înfiinţarea grupurilor de producători”,cu numărul de referință al 

sesiunii cererii de proiecte: M41.142- 1 / 2014 
   
 MASURA 41.313 - „Încurajarea activităţilor turistice”, cu numărul de referință al sesiunii 

cererii de proiecte: M41.313- 1 / 2014 
 
1. Data lansarii apelului de selectie: 19.02.2014 
 
2. Data limita de depunere a proiectelor: 20.03.2014 
 
3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele se depun 
la sediul GALPNB din sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt cod postal 617030, la secretariatul 
GALPNB, de luni pana sambata inclusiv in intervalul orar 9 – 18 in perioada 19.02.2014 – 
20.03.2014. 
 
4. Fondurile disponibile pentru acest apel de selecție sunt: 
 
4.1. Fondurile disponibile pentru MASURA 41.111 - „Formarea profesională (training), 
informare și difuzare de cunoștințe” sunt de 12.400 euro, iar suma maximă nerambursabilă 
care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de 12.400 
euro. Suma minima a unui proiect este 5.000 de euro. Intensitatea ajutorului public: 100% 
 
4.2. Fondurile pentru MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  sunt de 64.000 euro; 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din 
cadrul acestei măsuri este de 40.000 euro. Suma minima a unui proiect este 12.000 de euro  
(o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE). Intensitatea ajutorului public: 100%. 
 
4.3. Fondurile pentru MASURA 41.121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt de 23.900 
euro; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 
din cadrul acestei măsuri este de 23.900 euro. Suma maxima eligibila a unui proiect este 
400.000 euro. Suma minima eligibila a unui proiect este 5000 euro. Intensitatea ajutorului 
public: intre 40% – 70% din valoarea eligibilă a proiectului, la care trebuie să se adauge 
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contribuţia privată (la 40% se aduga 10% daca solicitantul are sub 40 de ani, inca 10% daca solicitantul este 
intr-o zona defavorizata (ex comuna Stanita din jud Neamt), inca 10% daca proiectul include surse de energie 
regenerabila) ATENTIE: Beneficiarii vor utiliza Versiunea 10 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, 
împreună cu Cererea de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012. 
 
4.4. Fondurile pentru MASURA 41.122 - ”Îmbunatatirea valorii economice a padurii” sunt de 
27.100 euro; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 
proiect din cadrul acestei măsuri este de 27.100 euro. Suma maxima eligibila a unui proiect 
este 400.000 euro. Suma minima eligibila a unui proiect este 5000 euro. Intensitatea 
sprijinului: sprijinul public (comunitar şi naţional) va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile. În zonele defavorizate (LFA) şi siturilor Natura 2000 sprijinul public va fi de până la 
60% din totalul cheltuielilor eligibile. 
 
4.5. Fondurile pentru MASURA 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 
forestiere” sunt de 5.600 euro; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 
finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de 5.600 euro. Suma maxima eligibila a 
unui proiect este 400.000 euro. Suma minima eligibila a unui proiect este 5000 euro. 
Intensitatea sprijinului: de până la 50%, fondurile acordate reprezentând cofinanţarea 
publică (raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului) la care trebuie să se adauge 
cofinanţarea privată. Pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii – cuantumul 
sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a investiţiei. Pentru investiţiile care aparţin unei 
forme asociative (cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 
566/2004, societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005, asociaţii familiale 
/intreprindere familiala, conform OUG nr.44/2008, grupuri de producători recunoscute în 
conformitate cu Ordonanţa nr. 37/ 2005) şi care deservesc majoritatea membrilor acesteia 
(jumatate plus unul din membri), cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a 
investiţiei. Pentru alte întreprinderi – cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibilă a 
proiectului. Pentru micro-intreprinderile pentru sacrificare şi procesare carne, precum si pentru 
colectare si procesare lapte, cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a 
investiţiei. 
 
4.6. Fondurile pentru MASURA 41.142 - „Înfiinţarea grupurilor de producători”  sunt de 19.000 
euro;  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din 
cadrul acestei măsuri este de 19.000 euro.  Suma minima eligibila a unui proiect este 5.000 
de euro. Intensitatea ajutorului public: 100%. 
 
4.7. Fondurile nerambursabile disponibile pentru MASURA 41.313 - „Încurajarea activităţilor 
turistice” sunt de 141.723 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 
finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de 141.723 euro; Suma maxima eligibila 
a unui proiect este 400.000 euro. Suma minima eligibila a unui proiect este 5.000 euro. 
Intensitatea sprijinului public: de până la 85%  
 
5. Model de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze 
către GAL Podisul de Nord al Barladului toate plăţile aferente proiectului 
selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar: 

DECLARAŢIE pe propria raspundere a  

Beneficiarului de raportare catre „GAL Podisul de Nord al Barladului” 
Subsemnatul:..........................(Nume, prenume) in calitate de responsabil legal 
al.................................................(denumirea beneficiarului) posesor al BI/CI 
seria.....nr......................CNP.......................eliberat  de..........................cu domiciliul stabil în...........................in 
calitate de solicitant al Masurii 41……,  depunator al cerereii de finantare pentru proiectul 
„…………………………………………” in microroregiunea in care activeaza Grupul de Actiune Locala “GAL 
Podisul de Nord al Barladului”, declar pe proprie raspundere ca ma angajez sa raportez catre asociatia "GAL 
Podisul de Nord al Barladului” toate platile aferente proiectului depus, selectat, si finantat ce vor fi efectuate de 
APDRP, cunoscand ca raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire 
la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 
Data...................  
Semnătura................................... 
Ştampila, după caz........................ 
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6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată 
cu depunerea proiectului: 
6.1. MASURA 41.111 - „Formarea profesională (training), informare și difuzare de 
cunoștințe” 
Documentele justificative care trebuie atasate Cererii de Finantare sunt specificate in:  
 Cerințele fișei măsurii 111 din PNDR, disponibila pe www.madr.ro 
 Cerintele fisei masurii 41.111 din Planul de Dezvoltare Locala a asociatiei GAL Podisul de Nord al Barladului disponibila 

pe www.galpnb.ro 
 Ghidului solicitantului – versiunea 01 - aferent măsurii 41.111 -  disponibil pe www.galpnb.ro 
 Inplementare SDL – proiecte M411.111 – document disponibil pe www.galpnb.ro 
 Conformitate Cereri de Finantare M411.111 – flux proiecte la nivelul GALPNB - document disponibil pe www.galpnb.ro 
 Eligibilitate Cereri de Finantare M41.111 - document disponibil pe www.galpnb.ro 
 MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE FINANTARE AFERENTE MĂSURII 41 

«IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ» + ANEXA 1 – Formulare specifice - Versiunea 06,  
documente -  disponibile pe www.apdrp.ro.  

Lista documentelor justificative este urmatoarea: 
1) Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă(obiective, tip de serviciu, elemente clare de 

identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de 
solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, 
pentru aceleași tipuri de servicii 

2) Proces verbal de recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii incluse în Raportul asupra utilizării altor 
programe de finanțare nerambursabilă 

3) Documente constitutive și de atestare fiscală – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de 
Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

4) Certificat /certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice și 
graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul) 

5) Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu APDRP). 

6) Lista experților care participă la activitățile proiectului 
7) Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (diplome, certificate, referințe, 

atestare ca formator emise conform legislației naționale in vigoare etc.) 
8) Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului, pe toată durata de desfășurare a proiectului. 
9) Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie 

să aibă cel puțin următoarele caracteristici: Să fie datate, personalizate și semnate; Să conțină detalierea unor specificații 
tehnice minimale. Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii 

10) Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare si declaratie pe propria raspundere a solicitantului din 
care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților 
înființați în baza OG 26/2000. 

11) Fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului 
12) Copia actului de identitate a reprezentantului legal. 
13) Codul RO de înregistrare la APIA 
14)  De asemenea, in vederea punctarii criteriilor de selectie locale, solicitantul va prezenta atasat la cererea de finantare un 

document justificativ din care sa rezulte acordul de principiu sub semnatura privata a potentialilior beneficiari finali ai 
proiectului (grupul tinta). 

6.2.  MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri” 
Documentele justificative care trebuie atasate Cererii de Finantare sunt (ATENTIE: Beneficiarii vor utiliza ultima versiune 
in vigoare pe www.apdrp.ro  a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 112; Pentru  proiectele care prevăd construcții – montaj va 
fi necesară depunerea, ca anexă la Cererea de Finanțare, atât a Studiului de Fezabilitate cât și a Proiectului Tehnic): 
1. Documente de proprietate/folosinta pentru exploatatia agricola: 
a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 
 document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislatiei în vigoare (contract de vanzare-

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

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

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

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

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

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

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

completata. 
În cazul realizarii de investitii, documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. 
c) Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine: 
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 extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscriptia veterinara (adeverinta eliberata de 
medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor 
de albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de formular de miscare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 

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

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

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

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

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

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

 absolvent de liceu/scoala profesionala/ scoala de arte si meserii (altul decât cel cu profil agricol), care prezinta 
un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore, în 
domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol. 

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

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

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

9.1 Document (carte de munca sau adeverinta de la locul de munca) care atesta faptul ca solicitantul a 
desfasurat activitati în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel putin 12 luni, înaintea instalarii 
sale pe cont propriu. 
sau 
9.2 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca este membru al unei familii de fermier si ca a lucrat mai 
mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei de fermier) cu cel putin 12 luni 
înaintea instalarii sale pe cont propriu, însotita de declaratia conducatorului exploatatiei agricole unde a lucrat 
solicitantul, conform declaratiilor anexate pe site la adresa www.apdrp.ro. 
10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatattiei. 
11. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind exploatatia agricola ca nu a mai accesat 
Masurile 112 si 141 si/sau sotul/sotia si nu detine în proprietate/ folosinta alte terenuri, animale, pasari si 
familii de albine, în afara celor declarate în Planul de afaceri. 
12.1 Document care atesta ca solicitantul este înregistrat într-o forma asociativa, ca membru, înainte de 
lansarea sesiunii pentru care aplica, în domeniul proiectului emis de catre:  
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- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si 
functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si 
completarile ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de producatori declaratie scrisa 
aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie); 
- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 
1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor 
de producatori în sectorul fructe si legume (document care atesta calitatea de membru al grupului de producatori, 
declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie); 
- societate cooperativa agricola, consituita conform legii nr.1/2005 (adeverinta eliberata de cooperativa agricola 
însotita de copia dupa înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul în a carui raza 
teritoriala îsi are sediul, cererea de înscriere aprobata de adunarea generala); 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (cerere de 
aderare avizata de consiliul de administra�ie si aprobata de adunarea generala, si declararea expresa a 
recunoasterii actului constitutiv, adeverinta privind calitatea de membru eliberata de cooperativa, actul constitutiv 
si statutul cooperativei, certificatul de înregistrare �i certificatul constatator ORC al cooperativei); 
- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare (adeziunea la statut si la hotarârile adunarilor generale adoptate pâna la acea data, precum si dovada 
platii contributiei de înscriere si a cotiza�iei pe anul în curs). 
- Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): 
- document care demonstreaza calitatea de membru al asocia�iei în care este membru solicitantul: adeverinta 
emisa de OIPA care demonstreaza calitatea de membru a solicitantului în asocia�ie si a asociatiei în OIPA, 
document avizat de consiliul director însotit de statutul organizatiei. 
Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie „Solicitantul este membru al unei 
forme asociative, recunoscute conform legisla�iei na�ionale în vigoare”. 
12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani. 
Lista pachetelor existente: 
1. Pajisti cu Înalta Valoare Naturala. 
2. Practici Agricole Traditionale. 
3. Pajisti Importante Pentru Pasari – pachet pilot. 
4. Culturi verzi. 
5. Agricultura ecologica 
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu (Branta ruficollis). 
Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie. 
 

6.3. MASURA 41.121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole 
ATENTIE: Beneficiarii vor utiliza Versiunea 10 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, împreună cu Cererea 
de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012. Pentru  proiectele care prevăd construcții – montaj va fi 
necesară depunerea, ca anexă la Cererea de Finanțare, atât a Studiului de Fezabilitate cât și a Proiectului Tehnic 
 
Documentele justificative care trebuie atasate Cererii de Finantare sunt: 
1. a) Studiul de Fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi / sau montaj 
sau 
b) Memoriul Justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/ sau montaj 
ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea  construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu 
montaj care  schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, 
obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al 
lucrărilor. 
ATENȚIE!   
 Memoriul justificativ (pentru proiecte fără lucrări de construcţii-montaj precum și pentru proiecte care vizează 

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

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

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

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

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

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

 în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele achiziţionate 
prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana “neeligibile”, va prezenta 
obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea. 
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 în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la 
capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în 
oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se 
realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”). 

 Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora). 
Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a Agenţiei, sau sunt nejustificate 
prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau prin natura investitiei, la verificarea proiectului, 
acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului. 

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

 
2. Situaţiile financiare (bilanţ - formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 
40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul 
operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0). 
Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare. 
ATENȚIE! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv 
(inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează 
rezultatul operaţional care poate fi negativ. 
Pot aparea următoarele situatii: 
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior 

depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară sau depus la Registrul Comerţului, solicitantul nu 
va depune nici un document în acest sens. 

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la 
Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii 
de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - 
formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară sau depus la Registrul 
Comerţului, prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la 
Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci 
la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 
Financiară. 

sau 
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale: 
Declaratie speciala privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrata la Administratia 
Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0); 
sau 
Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterior depunerii proiectului. 
sau 
Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit și pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au 
inregistrat venituri din exploatare. 
Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamitati naturale (inundatii, seceta excesiva etc.) 
se va prezenta: 
 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din 

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

în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale: 
 Declaratie speciala privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară (formularul 200) în care 

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

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

 în cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale: 
Declaraţie specială privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară în care veniturile să 
fie cel puţin egale cu cheltuielile; 
Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a 
pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se 
certifică: 
 data producerii pagubelor; 
 cauzele calamităţii; 
 obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale); 
 gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite. 
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Pentru demonstrarea activitatii agricole ca fiind principală se depune: 
2.1 Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din activităţi agricole 
reprezintă cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului,  
sau 
în cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale și intreprinderilor familiale: 
 Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% 

din total venituri, in cazul in care in formularul 200 s-au bifat mai multe categorii de venituri. 
 
3. a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 
a) 1. Copie după actul de proprietate al terenului şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de 
persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în 
arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune şi/ sau orice alt 
document care să certifice dreptul de folosinţă al terenului (Pentru dovedirea dreptului de folosinta asupra 
terenului agricol care face obiectul proiectului propus de catre Societatile agricole infiintate conform Legii 36/1991 
cu modificarile și completarile ulterioare, solicitantii vor depune tabel centralizator emis și stampilat de catre 
Societatea agricola care sa cuprinda suprafetele aduse in folosinta societatii și numele membrilor care le detin in 
proprietate). 
şi 
a) 2. Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de proprietate şi/ sau de 
folosinţă (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea 
„Conform cu originalul”. 
ATENŢIE! În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis şi ştampilat de catre 
Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii şi numele membrilor care le 
deţin în proprietate. 
Pentru documentele care certifică dreptul de folosinţă asupra terenului agricol pentru alte tipuri de 
contracte încheiate între părţi, altele decât arenda sau concesiunea trebuie să se aibă în vedere 
următoarele: 
 Obiectul contractului trebuie să îl constituie acordarea dreptului de folosinţă asupra terenului pentru activitatea 

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

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

în contract şi alte clauze; 
 suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 

diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care 
este amplasată clădirea. 

 
ATENŢIE! Pentru constructiile definitive solicitantul trebuie sa prezinte documente care sa certifice dreptul real 
principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, 
de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract 
de concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificata şi completată, asupra terenului pe care urmeaza a 
se realiza investitia. 
Pentru constructiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificata și completată, solicitantul 
poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului. 
c) Document pentru efectivul de animale deţinut in proprietate: 
Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care să rezulte efectivul de animale detinut in proprietate: 
 Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţia veterinară (adeverinţă eliberată de 

medicul veterinar de circumscripţie) din care sa rezulte: efectivul de animale- detinut in proprietate, al 
pasarilor și al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei. 

 Copie din Registrul Agricol, conformă cu originalul, eliberată de la Primăria comunei pe raza căreia îşi 
desfăşoară activitatea ferma zootehnica. 

 
4. Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, 
extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare 
fazei urmatoare de autorizare. 
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5. Clasarea Notificării/Adresa de negaţie; 
sau, 
Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul nu se supune procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată; 
sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, dacă este 
cazul. 
sau 
Decizia etapei de evaluare iniţială - document care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura pentru 
obţinerea acordului de mediu 
În cazul în care la depunerea Cererii de Finanţare solicitantul prezintă numai dovada (Decizia etapei de evaluare 
iniţială) că a iniţiat procedura de obţinere a acordului de mediu, după verificarea eligibilităţii şi selectarea 
proiectului, acesta nu se contractează până la depunerea acordului de mediu. Durata maximă în care proiectul 
rămâne în aşteptare este de 3 luni de la data primirii notificării privind selectarea sau de 6 luni în cazul în care 
proiectul necesită studiu de impact. 
Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii, documentul va și insotit de Nota de 
constatare eliberată de Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului și/sau Garda Națională de Mediu. 
 
6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea și sursele de cofinanţare ale proiectului 
(unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare): 
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii 

de finanţare , în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi 
dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte: 

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii 
de finanţare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un 
document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o; 

c) extras de cont bancar și Formularul de achiziţie titluri de stat, emise și vizate de bancă, în cazul cofinanţării 
prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi 
Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de 
data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 

e) Scrisoare de confort angajanta (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel putin 120 zile. 
Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de bancile de pe teritoriul Romaniei. 
 
6.2 Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP). 
 
7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai in cazul in 
care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor 
către bugetul consolidat 
ATENȚIE! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și sociale 
sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate. 
Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autorităţile competente menţionează standardele 
care vor fi implementate prin intermediul proiectului conform Anexei Măsurii 121 „Descrierea standardelor 
comunitare în vigoare”. 
 
ATENȚIE: Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare 
prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, 
decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru compensarea 
obligațiilor fiscale de la Sect.A. 
8. a) Notificare care să ateste conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar și siguranta alimentelor și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul ferma va fi în 
concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor; 
sau 
Adresa de la ANSVSA / DSVSA care să menționeze „în urma verificarii documentatiei prezentate se 
certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/ notificării pentru siguranța alimentelor / autorizării 
/ înregistrării”. 
Formatul documentelor va putea fi descărcat de pe site-ul www.apdrp.ro. 
b) Aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică 
sau 
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă. 
ATENȚIE! În cazul investiţiilor care prevad atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje necesare procesarii, 
notificarea care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și 
siguranta alimentelor trebuie sa faca referire clar şi la activitatea de procesare. 
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Notificarea care să ateste conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi 
siguranţa alimentelor, Avizul sanitar şi Notificare privind intenţia de realizare a proiectului, însoţită de Clasarea 
notificării/ Notificare privind intenţia de realizare a proiectului sau Acordul de mediu vor fi emise cu cel mult un an 
înaintea depunerii Cererii de finanţare. 
 
9. Pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare: 
 
9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un 
an înaintea depunerii Cererii de finanţare. 
 
9.2 Autorizatie sanitară veterinară /Dovada înregistrării unităţii sanitare-veterinare și pentru siguranta 
alimentelor / Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitara veterinara și siguranta 
alimentelor emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare. 
 
9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în funcţiune, emisa cu cel mult un an 
inaintea depunerii cererii de finantare. 
 
ATENȚIE! În cazul în care solicitantul prezinta autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie eliberate/ vizate cu cel 
mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. În caz contrar, solicitantul va prezenta Nota de 
constatare a conformitatii unitatii in functiune, cu legislatia sanitara, sanitar veterinara, de mediu în vigoare . 
Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare. 
 
10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte faptul ca solicitantul 
are capital privat 100% și codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului 
de lucru (daca este cazul) și că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, 
republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/ 2006, republicata. Documentul trebuie 
sa fie eliberat in numele solicitantului, semnat, stampilat de catre autoritatea emitenta, emis cu cel mult o 
luna înaintea depunerii Cererii de finanţare 
 
11. a) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare 
sau Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu (în 
cazul Societăţilor agricole) insotita de Statutul Societatii agricole 
Şi dacă este cazul, 
b) Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR. 
 
12. Pentru soiuri nobile de viţă de vie pentru vin: 
a) Declaraţia de sortiment viticol eliberată de DAJ; 
b) Declaraţie de defrişare a viţei de vie și cerere pentru eliminarea parcelei defrişate din Registrul plantaţiilor 

viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol; 
c) Cerere de autorizare a replantării viţei de vie și de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia 

de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol. 
 
13. Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau reabilitarea plantaţiilor pomicole, 
de arbuşti fructiferi şi viţă de vie pentru struguri de masă, eliberată de către Direcţia pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală. 
 
14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 
obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării 
proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă, începand 
cu anul 2002 pentru acelaşi tip de activitate. 
 
15.1. Fisa de inregistrare a producatorilor in agricultura ecologica aprobata de DAJ insotita de contractul 
cu un organism de inspectie și certificare aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. 
 
15.2. Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / cooperativă agricolă/ 
organizatie de imbunatatiri funciare/ Organizatia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare 
(OIPA), din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de documentul de înfiinţare al 
acestora (act constitutiv și statut). 
Documentul privind calitatea de membru: 
 pentru societati agricole în baza Legii nr. 36/ 1991-declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii 

consiliului de administratie; 
 pentru societati cooperative în baza Legii nr. 1/ 2005- cerere de inscriere aprobata de adunarea generala; 
 pentru cooperativele agricole in baza Legii nr.566/ 2004- cerere de aderare avizata de consiliul de 

administratie și aprobata de adunarea generala. 
 pentru organizatii de imbunatatiri funciare în baza Legii nr. 138/ 2004-adeziunea la statut şi la hotărârile 

adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum și dovada platii contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei 
pe anul în curs. 

 pentru Organizatia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de consiliul 
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director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de statutul organizatiei. 
Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă 
persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. 
În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, 
solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului 
Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea 
semnării acestor documente. 
 
16.1 Copie după Diploma de studii/ Certificat care să dovedească pregătirea profesională în domeniul 
pentru care solicită finanţarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi și o persoana din cadrul 
societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate – actionar sau: 
Adeverinâa care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul 
Teritorial de Muncă 
și, 
Extras din Registrul General de Evidenta a Salariaților care sa ateste înregistrarea contractului individual 
de muncă. 
 
16.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ 
beneficiarul (poate fi și o persoană din cadrul societății pentru care va prezenta document care să 
certifice poziția în societate – acționar sau Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitate 
eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă și Extras din Registrul General de Evidență a 
Salariaților care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă) va/vor urma un curs de 
pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului. 
ATENŢIE! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/acreditata de Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului. 
În conformitate cu legislatia în vigoare, cartea de munca s-a înlocuit cu urmatoarele documente: 
 “Adeverinta care sa ateste vechimea în munca si în specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul 

Teritorial de Munca 
si, 
Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste înregistrarea contractului individual de 
munca”. 
 
17.1 Raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un evaluator autorizat. 
 
17.2 Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza (autorizatie de construire sau alt 
document oficial) 
 
18. Alte documente justificative (se vor specifica după caz): 
 
18.1. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/ intreprindere individuala în termen de 30 de 
zile lucratoare de la primirea Notificarii privind selectarea Cererii de finanţare. 
 
18.2. Aviz de gospodarirea apelor in cazul investitiilor privind irigatiile/ notificarea de începere a execuţiei 
sau 
Contract multianual de furnizare apa pentru irigaţii – ANIF sau alt furnizor 
 
19. Declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea conform Anexei 13. 
 
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de valabilitate al 
acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare și se vor prezenta in copie sau in original, dupa cum 
urmeaza: (Pentru documentele „copie” se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii și 
originalul documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul). 
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(19) Pentru dovedirea dreptului de folosinta asupra terenului agricol care face obiectul proiectului propus de catre Societatile  gricole infiintate 
conform Legii 36/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, solicitantii vor depune tabel centralizator emis și stampilat de catre Societatea 
agricola care sa cuprinda suprafetele aduse in folosinta societatii și numele membrilor care le detin in proprietate. 
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6.4. MASURA 41.122 - ”Îmbunatatirea valorii economice a padurii” 
Documentele justificative care trebuie atasate Cererii de Finantare sunt (ATENTIE: Beneficiarii vor utiliza 
ultima versiune in vigoare pe www.apdrp.ro  a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 122 Pentru  proiectele care 
prevăd construcții – montaj va fi necesară depunerea, ca anexă la Cererea de Finanțare, atât a Studiului de 
Fezabilitate cât și a Proiectului Tehnic): 
1. Memoriul Justificativ, vizat pentru conformitate cu prevederile amenajamentului silvic de către Șeful ocolului 
silvic care administrează sau asigură serviciile silvice pentru fondul forestier al solicitantului, însoțit de anexe cu 
extrase din amenajament, 
sau 
Proiectul de împădurire, vizat pentru conformitate cu prevederile amenajamentului silvic de către Șeful ocolului 
silvic care administrează sau asigură serviciile silvice pentru fondul forestier al solicitantului, însoțit de anexe cu 
extrase din amenajament. 
sau 
Studiul de fezabilitate, vizat pentru conformitate de către șeful ocolului silvic care administrează sau asigură 
serviciile silvice pentru fondul forestier al solicitantului, numai pentru înființarea de pepiniere silvice, în cazul în 
care în cadrul acestora sunt prevăzute construcții permanente. 
IMPORTANT! Justificarea tehnică a investițiilor propuse prin proiect trebuie să aibă la bază prevederile din 
amenajamentul silvic în vigoare. În funcție de tipul investiției, solicitantul va anexa documentele menționate mai 
sus, copii după planurile lucrărilor specifice din amenajamentul silvic. 
Justificarea economică a investiţiei privind realizarea obiectivului măsurii 122, de creștere a valorii economice a 
pădurii, va avea în vedere aspecte financiare (reducerea costurilor lucrărilor silvice necesare în fondul forestier al 
solicitantului) şi aspecte privind creșterea calităţii pădurii, ca urmare a implementării investiţiei. 
2. Documentele care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier care face obiectul investiției (titlu 
de proprietate, contract de vânzare cumpărare, Hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar însoţită de 
procesul verbal de punere în posesie). 
IMPORTANT! Pentru stabilirea criteriilor de departajare, solicitantul va depune și documentele care atestă dreptul 
de proprietate asupra întregului fond forestier pe care îl deține, în caz contrar se va considera ca și criteriu de 
departajare numai suprafața de fond forestier care face obiectul investiției. 
3. Certificatul de urbanism/ Autorizația de construire, numai pentru înființarea de pepiniere silvice, în cazul în 
care în cadrul acestora sunt prevăzute construcții permanente. 
4. Acceptul scris al tuturor proprietarilor fondului forestier implicați în proiect; în cazul formelor asociative 
(obşti, composesorate etc.) este suficient acceptul organului de decizie al persoanei juridice constituită ca formă 
asociativă. 
IMPORTANT! Acest document este obligatoriu numai pentru solicitanții constituiți în asociații de proprietari de 
păduri. 
5. Angajamentul pentru schimbarea categoriei de folosință a terenului, în cazul pepinierelor, până la 
depunerea primei cereri de plată. 
6. Documente eliberate de autoritatea de mediu 
6.1. Clasarea notificării 
sau 
6.2. Decizia etapei de evaluare inițială 
sau 
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6.3. Decizia etapei de încadrare 
sau 
6.4. Acord de mediu/ Aviz Natura 2000 
7.1 Pentru solicitanții publici 
Hotărârea Consiliului Local/ Consiliilor Locale privind instrumentarea proiectului, cu referire la următoarele puncte 
(obligatorii): 
 necesitatea şi oportunitatea investiţiei;  
 costurile investiţiei sunt/ vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei; 
 angajamentul privind asigurarea cofinanțării din surse proprii; 
 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi/ sau reparare a investiţiei; 
 desemnarea reprezentantului legal al proiectului. 
7.2 Pentru solicitanții privați: 
7.2.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului 
(unul sau mai multe dintre ele, emise de instituții financiar bancare): 
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii 
cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit 
nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de 
proiecte, 
sau 
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii 
cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit 
de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o, 
sau 
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul 
cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei 
de proiecte, 
sau 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare 
şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de 
data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă, 
sau 
e) scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii. 
7.2.2. Pentru persoane juridice: Act/ hotărâre a organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ 
deţinătoare de păduri privind instrumentarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 
 necesitatea și oportunitatea investiţiei; 
 costurile investiţiei sunt/ vor fi prevăzute în bugetul propriu pentru perioada de realizare a investiţiei; 
 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi/ sau reparare a investiţiei; 
 desemnarea reprezentantului legal. 
sau 
7.2.3. Pentru persoanele fizice: Declarație pe proprie răspundere, cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii): 
 necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
 costurile investiţiei sunt/ vor fi finanţate din surse proprii pentru perioada de realizare a investiţiei; 
 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi/ sau reparare a investiţiei; 
 se obligă să ţină o evidenţă contabilă în partidă simplă, conform prevederilor “Ordinului nr. 1040 din 8 iulie 

2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în 
partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal”. 

8. Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează 
operaţiunile cu APDRP). 
9.1. Pentru solicitanții publici: 
9.1.1. Certificatul de înregistrare fiscală; 
9.1.2. Actul de înființare și statutul ADI (dacă este cazul). 
9.2. Pentru solicitanţii persoane juridice de drept privat: 
9.2.1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, emis cu maximum 
30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanţare; 
sau 
În cazul asociaţiilor/ fundaţiilor/ formelor asociative: 
9.2.2.Certificat de înregistrare fiscală 
şi: 
Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite 
conform Legii 1/ 2000; 
sau 
9.2.3 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor/ Certificat de înregistrare în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor, pentru asociaţii. 
10.1. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale şi graficul de reeșalonare (dacă este cazul) a 
datoriilor către bugetul consolidat. 
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sau 
10.2 Pentru solicitanţii persoane fizice se solicită doar certificate care să ateste lipsa datoriilor la bugetele 
locale. 
11. Contract de administrare sau contract servicii silvice, în vigoare, încheiat cu ocolul silvic autorizat în 
condițiile legii. 
12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 
obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), 
pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2006 pentru aceleaşi tipuri 
de investiţii. 
13. Declarație șef ocol silvic privind valorificarea investiției în fondul forestier al beneficiarului conform 
contractului de administrare/ servicii silvice. 
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al 
acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

6.5. MASURA 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 
forestiere” 
Documentele justificative care trebuie atasate Cererii de Finantare sunt (ATENTIE: Beneficiarii vor utiliza 
ultima versiune in vigoare pe www.apdrp.ro  a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 123 Pentru  proiectele care 
prevăd construcții – montaj va fi necesară depunerea, ca anexă la Cererea de Finanțare, atât a Studiului de 
Fezabilitate cât și a Proiectului Tehnic): 
Atentie: Pentru sesiunile de primire a proiectelor, lansate de GAL–uri după data de 8 noiembrie 2012, va fi 
valabilă Versiunea 6.7 a Cererii de Finanțare pentru Măsura 123, împreună cu Versiunea 09 a Ghidului 
Solicitantului pentru aceeași măsură de finanțare.   
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii si/sau montaj 
sau 
Memoriul justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/sau montaj 
ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construtcţiilor existente / achiziţii de utilaje 
cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se atasează la Studiul de fezabilitate 
obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al 
lucrărilor. 
ATENȚIE! În cazul în care solicitantul realizeaza în regie proprie constructiile în care vor amplasa utilajele 
achizitionate prin investitia FEADR, cheltuielile cu realizarea constructiei vor fi trecute in coloana „neeligibile”, 
va prezenta certificatul de urbanism si va întocmi Studiu de Fezabilitate. 
În cadrul documentului se vor regasi obligatoriu urmatoarele elemente: 
 codul CAEN al firmei de consultanta trebuie mentionat in Studiul de fezabilitate/ Memoriu Justificativ. Numai 

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

 devizul general si devizele pe obiect trebuie sa fie semnate de persoana care le-a intocmit şi să poarte 
stampila elaboratorului documentatiei. 

 existenta „foii de capat”, care contine semnaturile colectivului format din specialisti, condus de un sef de 
proiect care a participat la elaborarea documentatiei si stampila elaboratorului. 

 detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering si capitolul 5 – organizare de santier prin 
devize care sa justifice in detaliu sumele respective, pentru a putea fi urmarite in etapa de achizitii si 
autorizare plati. 

 partile desenate din cadrul sectiunii B (planuri de amplasare in zona, planul general, relevee, sectiuni etc.), să 
fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator. 

ATENȚIE! În cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la 
capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/ 
factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în 
regie proprie acesta se va evidenţia ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”. 
 Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr.experti, ore/expert, costuri/ora). 

Pentru situatiile in care valorile sunt peste limitele prevazute in baza de date a Agentiei, sau sunt nejustificate 
prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau prin natura investitiei, la verificarea proiectului, 
acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului. 

 În cazul in care investitia cuprinde cheltuiei cu constructii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru 
investitia specifica in care suma tuturor cheltuielilor cu constructii si instalaţii se raportează la mp de 
construcţie. 

2. Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40) 
precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară (în conformitate cu prevederile 
Normelor de închidere a exercitiului financiar 2011) în care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din 
bilant) sa fie pozitiv (inclusiv 0). 
Exceptie fac solicitantii care nu au înregistrat venituri din exploatare Se vor prezenta situatiile financiare pentru 
anii n, n+1 si n+2, unde n este anul anterior depunerii Cererii de Finantare. 
sau 
Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40) prin care 
dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare. 
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale: 
Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația 



 
19

Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0). 
sau 
Declarația de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterior depunerii proiectului. 
ATENȚIE! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii cererii de finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 
0). Nu se va lua în calcul anul înfiinţării în care rezultatul operaţional poate fi negativ. 
CLARIFICĂRI: 
a) în cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior 
depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune nici un document în acest 
sens. 
b) în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la 
Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de 
finanţare Bilanţul anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit şi pierdere, inclusiv formularele 30 
şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară, prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare si deci 
nu a desfăşurat activităţi de producţie. 
c) în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la 
Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la 
dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 
Financiară. 
3. Documente pentru clădiri şi terenurile pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile: 
- actul de proprietate asupra clădirii 
şi 
- document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune Pentru construcţiile cu 
caracter provizoriu: document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de 
închiriere, de comodat pentru terenul pe care este amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare 
a proiectului  pentru toate tipurile de cladiri si terenuri, extrasul de carte funciara 
sau 
documentul emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara teritorial, care dovedeste ca într-o unitate 
administrativ teritorială nu au fost finalizate lucrările de cadastru, Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 
emisă de concedent, care conţine: 
 situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în 

contract şi alte clauze 
 suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 

diminuarea, şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces. 
ATENȚIE! Actul de proprietate asupra clădirilor în care se desfasoara activitatea de productie va fi prezentat 
pentru toate tipurile de investitii, inclusiv pentru cele care se refera numai la achizitie de utilaje si mijloace de 
transport. 
ATENȚIE! Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice „dreptul real 
principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare�cumparare, 
de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract 
de concesiune”, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificată şi completată, asupra terenului pe care urmează a 
se realiza investiţia. 
Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificată şi completată, 
solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului. 
În clauzele contractului de concesiune sau din adresa emisă de concendent trebuie să reiasă acordul 
concendentului pentru realizarea investiţiei şi că, de asemenea, nu este prevazută interdicţia de a se construi 
(inclusiv interdicţia de a schimba destinaţia imobilului). 
Conform legii nr.287/2009 pentru aprobarea Codului Civil, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea 
funciară se dobândesc, atât între părţi, cât şi faţă de terţi, numai prin înscrierea în cartea funciară, pe baza actului 
sau faptului care a justificat înscrierea. 
ATENŢIE! În cazul în care solicitanții dovedesc că într�o unitate administrativ teritorială nu au fost finalizate 
lucrările de cadastru, printr�un document emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară teritorial, aceștia nu 
vor avea obligația de a prezenta extrasul de carte funciară și vor prezenta doar contractul de constituire sau 
transmitere a dreptului real respectiv în forma autentica notarială. 
4. Certificat de urbanism/ autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii. 
5. Clasarea Notificarii, 
sau, 
Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul se supune/nu se supune procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului şi porcedurii de evaluare adecvată; 
sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, daca este cazul. 
sau 
Decizia etapei de evaluare iniţială - document care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura pentru obţinerea 
acordului de mediu; 
Pentru activităţi existente care fac obiectul extinderii sau modernizării, documentul va fi însoţit și de Nota de 
constatare Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului și/sau Garda Națională de Mediu. 
6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul 
sau mai multe dintre ele emise de institutii financiare bancare). 
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6.2. Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP). 
7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social si puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul 
este proprietar asupra imobilelor) şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul. 
ATENȚIE: Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobata a sumelor negative solicitate la rambursare 
prin deconturile de TVA și/sau exista alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, 
decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală pentru compensarea 
obligațiilor fiscale de la Sect.A. 
8.1. Pentru unităţile supuse avizării sanitare veterinare, conform legislaţiei în vigoare Notificare care să ateste 
conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor şi că 
prin realizarea investiţiei în conformitate cu proiectul unitatea va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. 
sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care să menţioneze „în urma verificării documentaţiei prezentate se 
certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/notificării pentru siguranţa alimentelor/ 
autorizării/ înregistrării”. 
Document emis de DSVSA, Conform Protocolului de colaborare dintre APDRP şi ANSVSA – Formatul 
documentelor va putea fi descărcat de pe site-ul www.apdrp.ro 
8.2. Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei în vigoare: 
Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 
sau, 
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă. 
9. Pentru unitatile care se modernizeaza: 
9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel 
mult un an inaintea depunerii cererii de finantare 
9.2 Autorizaţie sanitar-veterinară / Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor / Notificare de 
constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar veterinară şi siguranţa alimentelor, emise cu cel mult un 
an înaintea depunerii cererii de finanţare. 
9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de 
finanţare. 
ATENȚIE! În cazul în care solicitantul prezintă autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie eliberate cu cel mult un 
an în urmă faţă de data depunerii cererii de finanţare. În caz contrar, solicitantul va prezenta Nota de constatare a 
conformităţii unităţii în funcţiune, cu legislaţia sanitară, sanitar + veterinară, de mediu, în vigoare. Data de emitere 
a Notelor de constatare trebuie să fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare. 
10.1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte faptul că solicitantul are 
capital privat100% si codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru 
(dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicată), 
reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr. 85/2006, republicată, Documentul trebuie sa fie eliberat in 
numele solicitantului, semnat, 
stampilat de catre autoritatea emitenta si sa fie emis cu cel mult o luna inaintea depunerii Cererii 
de finantare 
şi 
10.2. Pentru întreprinderile mici şi mijlocii se va prezenta 
Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, Anexa 1 din Legea 
nr. 346/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare şi, dacă este cazul, Anexa nr.2., semnata de 
persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea (mentionata in Certificatul constatator de la ORC). 
sau 
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că îndeplineşte condiţiile de întreprindere cu mai puţin 
de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri de mai puţin de 200 de milioane de Euro. 
11. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislatiei în vigoare 
sau 
Hotărâre judecătorească definitivă, actul de constituire şi statutul propriu pentru societăţi cooperative de 
valorificare, cooperative agricole de procesare a produselor agricole; 
şi 
Aviz de recunoaştere pentru Grupuri de Producători emis de MADR. 
12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă intocmit de solicitant (va cuprinde 
obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), 
pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002 pentru acelesi tip de 
activitate (cod CAEN). 
13. Declaraţie că firma nu este în dificultate. 
Declaraţia referitoare la firma în dificultate va fi dată de toţi solicitanţii, cu excepţia PFA�urilor, IFurilor şi 
societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali si va fi semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea. 
14. Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahăr, emisă de MADR (Departamentele de specialitate) 
pentru întreprinderea prelucrătoare. 
15.1 Copie după diploma de studii /Certificat care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru 
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care solicita finantarea pentru responsabilul legal/ beneficiar (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru 
care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate: 
Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial 
de Muncă 
şi 
Extras din Registrul General de Evidență a Salariaților care să ateste înregistrarea contractului individual de 
muncă, acționar). 
15.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul 
(poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate 
� Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul 
Teritorial de Muncă 
și 
Extras din Registrul General de Evidență a Salariaților care să ateste înregistrarea contractului individual de 
muncă, acționar) va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei 
plăţi a ajutorului. 
ATENȚIE! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o instituție recunoscută de Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului si Sportului. 
16. 
16.1 Pentru modernizări: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime şi 
produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform Ord. 688/2007. 
16.2 Pentru investitii noi: 
a) Fișa de înregistrare ca procesator și producător în agricultura ecologică 
b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspecție și certificare 
c)Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime și produse finite) emis de un 
organism de inspecție și certificare, conform Ord. nr.688/2007 (la ultima plată). 
ATENȚIE! Acest document este obligatoriu numai pentru obţinerea de punctaj la criteriul de selecţie: „Să 
colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice” pentru modernizarea investiţiilor existente. 
Pentru investiţiile noi sau, modernizări ale activității existente cu producerea de produse noi ecologice, solicitanţii 
trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate / Memoriul justificativ că vor colecta şi procesa produse 
ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru se va verifica la cererile de plată şi în perioada de 
monitorizare. 
17. 
17.1 Document emis de MADR care să ateste faptul că produsele sunt tradiţionale conform Ord.MAPDRP 
690/2004 (pentru modernizari). 
17.2 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, pentru investitii noi, prin care se angajeaza ca la ultima 
plata sa prezinte documentul 17.1 pentru produsele traditionale. In caz contrar, contractul se va rezilia. 
ATENȚIE! Acest document este obligatoriu numai pentru obţinerea de punctaj la criteriul de selecţie: „IMM�uri 
care procesează produse tradiţionale” pentru modernizarea investiţiilor existente. Pentru investiţiile noi sau 
modernizari ale activitatii existente cu producerea de produse noi traditionale, solicitanţii trebuie să demonstreze 
prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor procesa produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în 
vigoare. Acest lucru se va verifica la cererile de plată şi în perioada de monitorizare. 
18. Adeverinţă privind producția de materie primă obținută de solicitant (IMM) eliberată de DAJ�ul 
judeţelor aferente zonei (judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe) care demonstrează că 
solicitantul este producator de materie primă, precizandu�se cantitatea obţinută în anul in curs, respectiv anul 
agricol 2011/2012. 
Pentru cei minim 10 producători care dețin părți sociale/acțiuni: 
Adeverinţă privind producția de materie primă obținută în anul în curs, respectiv anul agricol 2011/2012, eliberată 
de DAJ-ul județelor aparținătoare/ Certificat de producator. 
19. Alte documente justificative (se vor specifica după caz). 
1. Document emis de Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) avizat de consiliul 
director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii 
pentru care aplică, însoţit de statutul asociației profesionale din componența unei OIPA. 
ATENȚIE! Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o 
altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. 
În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, 
acesta trebuie să prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director 
sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării 
acestor documente. 
2. Programul de restructurare avizat de ANSVSA/DSVSA, pentru solicitanții din Anexa Deciziei 2011/898/UE. 
3. Autorizaţie de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu indicație geografică/DOC, eliberată de 
ONVPV (Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole). 
4. Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului pentru fiecare din cei minim 10 producători, care 
dețin părți sociale/ acțiuni și care specifică faptul că au capital privat 100%, codul CAEN principal agricol în 
domeniul proiectului, existența punctului de lucru și că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicată. 
5. Declarația pe propria răspundere a solicitantului (IMM) referitoare la procesarea/depozitarea materiei prime. 
20. Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea conform Anexei 10. 
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ATENȚIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al 
acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare si se vor prezenta în copie sau în original după cum 
urmează: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13) Pentru documentele „copie” se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul 
documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către ANSVSA menţionează standardele care vor fi 
implementate prin intermediul proiectului, atât pentru întreprinderile cu perioadă de tranziţie până la 31 decembrie 
2013, menţionate în Anexa I la fişa tehnică a măsurii, cât şi pentru microîntreprinderile care primesc sprijin pentru 
standardele care intră în vigoare după 1 ianuarie 2007 sau au intrat deja în vigoare, conform Anexei la fişa 
măsurii. 
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6.6.  MASURA 41.142 - „Înfiinţarea grupurilor de producători” 
(ATENTIE: Beneficiarii vor utiliza ultima versiune in vigoare publicata  pe www.apdrp.ro  a Ghidului Solicitantului 
pentru Măsura 142): 
Documentele justificative care trebuie atasate Cererii de Finantare sunt in conformitate cu Ghidul 
solicitantului masurii 142 versiunea 2013 dupa cum urmeaza: 
1. Aviz de recunoaştere emis de instituţiile abilitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei 
naţionale în vigoare, începand cu data de 01 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, însoţit 
de procesul verbal de constatare.  
2. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 
conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  
sau  
Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere a 
persoanei juridice emis de Judecătorie  
3. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal.  
4. Dovada studiilor efectuate de către reprezentantul legal.  
4.1 Copie după diploma de studii/certificatul de formare a reprezentantului legal al grupului 
de producători, care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care se solicită 
finanţarea;  
sau  
4.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că reprezentantul legal al 
grupului de producători va urma şi va absolvi un stagiu de pregătire, atestat oficial, conform 
legislaţiei naţionale în vigoare, în maxim un an de la semnarea Contractului de finanţare.  
5. Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de 
finanţare. 
6. Actul constitutiv/statutul al grupului de producători  
7 Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului în care se vor 
derula operaţiunile cu APDRP pentru proiectul finanţat prin FEADR (denumirea, adresa bancii, 
codul IBAN, persoana care are drept de semnătură).  
8. Print-screen curs valutar al Băncii Centrale Europene www.ecb.int din ziua întocmirii Cererii 
de Finantare (F. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului)  
IMPORTANT ! Programul de comercializare este inclus în Cererea de finanţare.  
Programul de comercializare trebuie să demonstreze comercializarea a cel puţin 75% din 
producţia agricolă şi silvică a membrilor prin intermediul grupului de producători pentru o 
perioadă de 5 ani, fundamentat pe un plan de producţie al membrilor grupurilor de producători, 
conform cerinţelor cantitative şi calitative ale pieţii, care conferă siguranţa realizării unei valori 
minime a producţiei comercializate, pentru produsul sau grupa de produse pentru care a 
solicitat aviz de recunoaştere, de cel puţin 10.000 EURO, echivalent în lei.  
IMPORTANT ! Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie 
valabile la data depunerii acestora la Compartimentul de dezvoltare rurală judeţean al 
AM-PNDR, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 
6.7. MASURA 41.313 - „Încurajarea activităţilor turistice” 
ATENTIE: Beneficiarii vor utiliza ultima versiune in vigoare pe www.apdrp.ro  a Ghidului Solicitantului pentru 
Măsura 313. Pentru  proiectele care prevăd construcții – montaj va fi necesară depunerea, ca anexă la Cererea 
de Finanțare, atât a Studiului de Fezabilitate cât și a Proiectului Tehnic 

Documentele justificative care trebuie atasate Cererii de Finantare sunt in 
conformitate cu Ghidul solicitantului masurii 313 versiunea 2013 dupa cum 
urmeaza: 
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7. Obiectivele şi scopul, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, 
intensitatea ajutorului, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie: 
 
7.1. Măsura 41.111 - „Formarea profesională (training), informare și difuzare 
de cunoștințe” 
 
7.1.1. Obiectivul 
a) Obiectiv general 
Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative, 
adresate persoanelor adulte care activează în următoarele sectoarele: 

 agricol 
 silvic 
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 alimentar 
 utilizarea durabilă a terenurilor agricole 
 protecţia mediului 

b) Obiectivele operaţionale 
 Imbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru agricultură, silvicultură şi 

industria alimentară; 
 pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor; 
 respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea 

sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare) ; 
 conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier şi al 

industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 
 educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conştiinţei forestiere) în vederea 

asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere şi 
creşterea procentului de păduri la nivel naţional, ce reprezintă obiective principale ale politicii naţionale 
forestiere; 

 informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 
7.1.2. Scopul: 
Programe de formare sunt de scurtă durată (cursuri de bază și specializări): 

 Iniţiere  
 Perfecţionare   
 Specializare 

ATENTIE: Nu sunt eligibile programele de educație și formare profesională inițială, continuă, calificarea, 
recalificarea (realizate în cadrul POS DRU)  
Sunt sprijinite programe de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind 
competenţele manageriale şi tehnice în domeniul: 

 agricol  
 forestier   
 agro-alimentar 
 introducerea de noi tehnologii şi inovaţii  
 protecţia mediului  
 agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate etc. 

Programele de formare au perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de: 
 tematica cursului  
 grupul ţintă   
 nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională  

Exemple de programe de formare profesională eligibile: 
 Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena şi siguranţa 

alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor, siguranţa 
muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii 
Europene; 

 Îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 
 Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 
 Pregătire tehnică: - noi tehnologii informaţionale,  
 introducerea de inovaţii,  
 difuzarea rezultatelor cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale etc. 
 Managementul durabil al terenurilor:  Agricole;  Forestiere; 
 Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 
 Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de producţie compatibile cu 

întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia mediului. 
Măsura sprijină acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind:  
- schemele de sprijin ale PAC  
- modul de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală 
Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la: 

 întruniri tematice, 
 târguri, 
 expoziţii, 
 proiecte de succes, 
 evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în 

diferite sectoare, 
 acţiuni de schimb de experienţă etc. 

Furnizarea actiunilor de formare profesională, precum și a acțiunilor de informare și difuzare de cunoștințe se va 
realiza pentru fiecare participant, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine 
etnică, aparteneță politică sau religioasă. 
7.1.3. Beneficiarii acestei masuri: 
a) Beneficiarii finali  
Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei 
agro-alimentare (cursanți și participanții la acțiunile de informare și difuzare de cunoștințe) 
b) Beneficiarii direcţi 
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Furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, entităţi publice sau private care activează în domeniul 
formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie 
c) Beneficiari eligibili - Beneficiarii finali : persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv 

proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare (cursanți și participanții la acțiunile de informare și difuzare de 
cunoștințe) 

ATENTIE: Pentru proiectele finanțate prin sub-măsura 411-111 beneficiarii finali vor fi selectați din localitățile ce formează 
teritoriul GALPNB. 
d) Beneficiari eligibili - Beneficiarii finali: furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, 
entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de 
cunoştinţe:  

 Entităţi publice - instituţii de învăţământ: licee şi colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar, universităţi cu profil 
agricol, silvic, alimentar sau economie agrară 

 Entităţi private - persoane juridice care au competenţă în domeniul agricol, silvic sau alimentar conformă cu 
obiectivele măsurii 

Condiții minime obligatorii privind grupul țintă 
Grupul țintă va fi format din minim 31 de persoane, din care: 

 minim 21 de persoane vor participa la activități de formare profesională 
 minim 31 de persoane vor participa la activități de informare și difuzare de cunoștințe 

Pentru componenta de formare, grupul țintă va avea minim 21 de participanti , din care: 
 tineri până în 40 de ani: minim 9 participanți; 
 femei minim 9 participanti 
 activi in agricultura minim 21 

Pentru componenta de informare și difuzare de cunoștințe, grupul țintă va avea minim 31 de participanti din care: 
 femei: minim 12 participanți; 
 tineri până în 40 de ani: minim 14 participanți; 
 fermieri de semisubzistență beneficiary ai masurii M111.141: minim 20 participanți; 
 tineri fermieri beneficiari ai masurii M111.112: minim 1 participant 
 activi in agricultura: minim 31 participanti 

ATENTIE: O persoană va putea participa atât la componenta de formare, cât și la componenta de informare și difuzare de cunoștințe, urmând 
să fie cuantificată ca indicator la ambele componente. Componenta grupului tinta va fi in conformitate cu adresa MADR nr. 66.810 / 
08.11.2013 disponibila pe www.galpnb.ro 
7.1.4. Actiuni si costuri eligibile 
Tematica pentru componenta de formare profesională – durata minim 5 zile: 
a) Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru 
a asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultură în 
concordanţă cu standardele Uniunii Europene; 
b) Îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 
c) Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 
d) Pregătire tehnică:  
- noi tehnologii informaţionale,  
- introducerea de inovaţii,  
- difuzarea rezultatelor cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale etc. 
e) Managementul durabil al terenurilor: 
- Agricole 
- Forestiere; 
f) Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 
g) Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de producţie compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea 
peisajului, respectiv cu protecţia mediului. 
Tematica pentru informare și difuzare de cunoștințe – durata minim 2 zile 
a) schemele de sprijin ale PAC  
b) modul de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală 
De asemenea se acorda sprijin financiar pentru: întruniri tematice, vizite la târguri, expoziţii, proiecte de succes, evenimente 
care pot contribui la informarea participantilor privind noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, acţiuni de schimb de 
experienţă etc. 
ATENTIE: Activitate obligatorie: Se va organiza minim o vizita de teren în cadrul cursurilor de formare si difuzare de cunostinte, scopul 
acesteia fiind prezentarea unor metode şi idei inovative în microregiune. Se va obtine acordul a minim uneia din fermele / agenti economici cu 
profil agoalimentar din microregiunea GALPNB în vederea efectuării vizitelor pe teren. 
Aspecte minime pe care vor trebui să le descrie solicitanții 
Asigurarea locațiilor în care se vor desfășura activitățile proiectului (salile de curs vor avea minim 30 mp si vor fi dotate cu 
mese / birouri su scaune)  
Asigurarea resurselor materiale necesare pentru derularea în condiții bune a activităților (minim 2 autoturisme pentru 
deplasarea expertilor; minim 2 laptop-uri pentru prezentarea cursurilor; minim 2 videoproiectoare pentru prezentarea 
cursurilor; minim 2 panouri de proiectie; minim 2 fliphart-uri; minim o imprimanta alb – negru; minim o imprimanta color; minim 
un fax; minim 3 telefoane mobile; alte resurse materiale si de logistica considerate de catre experti a fi necesare pentru 
derularea activitatilor din proiect)  
Asigurarea experților formatori (cu atestat de formator) 
Desfășurarea activităților, evaluarea și certificarea participanților; 
Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 
costurile legate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de formare profesională. 
onorarii şi diurnă pentru experţii din echipa de proiect a contractorului; 
masa pentru cursanti 
cheltuieli cu transportul expertilor formatori 
cheltuieli cu transportul cursantilor in cadrul vizitei / vizitelor in teren 
cheltuieli cu materiale didactice şi consumabile; 
cheltuieli cu  închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 
cheltuieli cu închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare profesională; 
alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 
Costurile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe: 
cheltuieli cu transportul cursantilor in cadrul vizitei / vizitelor in teren 
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materiale informative; 
alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi difuzare de cunoştinţe. 
La costurile eligibile de mai sus, se adaugă și costurile cu auditul financiar al proiectului (obligatoriu). 
Pentru a fi eligibile, locatia in care se vor desfasura cursurile de formare și activitatea / activitatile de informare și 
difuzare de cunoștințe trebuie să se deruleze în teritoriul GALPNB. Vizitele in teren se pot efectua si inafara teritoriului 
GALPNB. 
ATENTIE: Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune 
gestionări financiare. Se va avea in vedere adresa MADR nr. 62.802 / 05.04.2013 disponibila pe www.galpnb.ro 
ATENTIE: Durata cursurilor conform: Inplementare SDL – proiecte M411.111 – document disponibil pe 
www.galpnb.ro si Conformitate Cereri de Finantare M411.111 – flux proiecte la nivelul GALPNB - document 
disponibil pe www.galpnb.ro si Eligibilitate Cereri de Finantare M41.111 - document disponibil pe www.galpnb.ro.  
 
7.1.5. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
Contribuţia publică aferentă Măsurii 41.111 este de 12.400 de Euro: 
� contribuţia Guvernului României – 20% 
� contribuţia Uniunii Europene – 80% 
Valoarea maxima a finanțării nerambursabilă pentru un proiect este de 12.400 de Euro. 
Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 de Euro. 
Bugetul indicativ al proiectului impreună cu planul financiar sunt exprimate în EURO. 
 
7.1.6. Criterii de conformitate, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie 
7.1.6.1. Verificarea conformității cererii de finanțare 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a conformităţii pentru proiecte de servicii 

 
Sub- Măsura 41......... 
 

 

 

 

 

INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 

 
 

Titlul proiectului : ___________________________________________________________________________ 

 

 
Numărul de înregistrare al cererii de finanţare : 
 
F/N.41.. . . … 01 
 

 Se completează doar la niveul OJPDRP 

Denumirea solicitantului :  __________________________________________________________ 

Statutul juridic: ____________________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal al solicitantului:                                                           

Nume:  ____________________________________________________________________________ 

Prenume:___________________________________________________________________________ 

Funcţie:  ___________________________________________________________________________ 

 

• Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul prezentului anun� de deschidere 
a sesiunii de primire de cereri de finan�are?* 
DA sau NU 
• Dacă DA, de câte ori ? 
 O dată      De două ori      Nu este cazul  
• Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 
DA sau NU 

PARTEA I 
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 - deoarece aceasta a mai fost verificată şi declarată neconformă de două ori,  în prezentul anun� de 
deschidere a sesiunii de primire de cereri de finan�are, în baza fişelor de verificare 

Nr. Din data      /     /           ,Nr. Din data      /     /       
 
NU deoarece aceasta a mai fost verificată, declarată conformă �i retrasă de două ori în prezentul anun� 
de deschidere a sesiunii de primire de cereri de finan�are, în baza fi�elor de verificare:                    
 

Nr. Din data      /     /           ,Nr. Din data      /     /         
• Solicitantul se află în Registrul debitorilor / Registrul Evidenţe Procese?* 
  DAsau NU 
Dacă DA, şi solicitantul nu şi-a achitat integral datoria faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere/nu a 
soluţionat definitiv litigiul, cererea de finanţare nu este acceptată pentru verificare până la eliminarea 
debitului /soluţionarea litigiului cu APDRP, după caz. 

 
• Solicitantul se află în evidenţa rezilierilor contractelor FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din 
ini�iativa APDRP, aflată pe site-ul APDRP, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an?* 
DAsau NU 
Dacă DA, cererea de finan�are nu este acceptată pentru verificare până la expirarea termenului de un an de la 
data rezilierii. 
 
* Aceste verificări vor fi făcute numai la nivel OJPDRP 
 

Aprobat : Director Adjunct OJPDRP _______________________  

Nume/Prenume ________________________________ 

                Semnătura _______________________ 

                Data_____/_____/___________ 

                                                                                                          Ştampila 

 

Verificat : Şef SVCF-OJPDRP                         Întocmit : Expert SVCF-OJPDRP 

Nume/Prenume_________________________ Nume/Prenume ___________________________ 

  Semnătura __________________________              Semnătura _______________________ 

 Data_____/_____/___________                                  Data ____/_____/_________ 

 

Am luat la cunoştinţă, 

Reprezentant legal al solicitantului : __________________________________ 

          Nume/Prenume _______________________________________________ 

                                                               Semnătura ________________________ 

                                                                               Data_____/_____/___________ 

                                                                                                          Ştampila 

 
 
 

 
 

VERIFICAREA CONCORDANŢEI DOCUMENTELOR PREZENTATE 
I. Verificarea Cererii de Finanţare 
1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul APDRP a Cererii de 
Finanţare E1.1 LS? 

DA sau NU 
2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine 
sunt numerotate şi ştampilate de către solicitant? 

DA sau NU 
3. Referin�ele din Cererea de Finantare corespund cu numărul paginii la care 
se află documentele din Dosarul Cererii de Finan�are? 

DA sau NU 

PARTEA II 
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4. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată 
alături de forma electronică a cererii de finanţare? 

DA sau NU 
5. Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi 
cea electronică? 

DA sau NU 
6. Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant? 

DA sau NU 
7. Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la 
obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri? 

DA  sau NU 
8. Dacă solicitantul a ob�inut asisten�ă financiară nerambursabilă pentru 
acela�i tip de serviciu, este ata�at Cererii de Finan�are: 

 Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă 
(obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista 
cheltuielilor eligibile, costul �i stadiul proiectului, perioada derulării 
proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitan�ii care au mai beneficiat 
de alte programe de finan�are nerambursabilă începând cu anul 2002, 
pentru acelea�i tipuri de servicii? * 

DA   sau   NU    sau      NU ESTE CAZUL 
* Această verificare va fi facută numai de către OJPDRP 
9. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de 

tipul  măsurii?  
DAsau NU 

10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe 
propria răspundere a solicitantului ? 

DA sau NU 
11. Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului? 

DA sau NU 
12. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

DA sau NU 
13. Solicitantul a depus Fundamentarea bugetului indicativ pe tipuri de cheltuieli 
eligibile corelate cu activită�ile �i rezultatele proiectului? 

DA sau NU 
 
14. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuţi în Cererea 
de Finanţare sunt completaţi de către solicitant ?  

DA NU sau NU ESTE CAZUL 
15. Obiectivele, tipul de beneficiar �i tipul de serviciu prezentate în Cererea de 
Finan�are se încadrează în fi�a măsurii? 

DA� sau NU� 
II. Verificarea documentelor anexate 
Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la 
partea E a Cererii de Finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite 
documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii 
proiectului, expertul  va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din 
partea dreaptă a tabelului, �i va înscrie în rubrica Observa�ii motivul 
pentru care a bifat „Nu este cazul”. 
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Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu 
originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei 
corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”, unde este 
cazul.  
 

Existenta 
documentului 

DOCUMENT  

DA NU  N
u

 
es

te
 

ca
zu

 

C
o

n
co

rd
an
ţ

ă 
co

p
ie

 / 
o

ri
g

in
al

 

1. Documente constitutive �i de atestare fiscală ale 
beneficiarului 
(Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, 
Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 
asocia�iilor �i funda�iilor etc.) 
În func�ie de tipul de beneficiar se vor prezenta 
documentele prevăzute de legisla�ia din domeniu în 
vigoare.   
2. Certificat/Certificate care să ateste lipsa 
datoriilor restante fiscale şi sociale emise de 
Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi graficul 
de reeşalonare a datoriilor catre bugetul 
consolidat (dacă este cazul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Documente bancare 
3.1 Documente de la solicitant care să dovedească 
capacitatea şi sursele de cofinanţare ale 
proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de 
institutii financiar bancare): 
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel 
mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii 
cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse 
proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit 
nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică 
sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de 
proiecte; 
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel 
mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii 
cererii de finanţare, în cazul existen�ei unor surse de 
cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, 
însoţit de un document care să ateste sursa 
respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o; 
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri 
de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării 
prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de 
trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile 
lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi 
Contractul de credit vizat de bancă, în cazul 
cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an 
faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o 
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bancă; 
e) Scrisoare de confort angajantă (certificat de 
confirmare de fonduri) cu o valabilitate de  cel pu�in 
120 de zile de la data emiterii. 
Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci 
de pe teritoriul României. 
3.2 Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale 
băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, 
adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează 
operaţiunile cu APDRP). Pentru beneficiarii publici documentul va fi 
eliberat obligatoriu de trezorerie. 

4.Declara�ie pe proprie răspundere a solicitantului dată 
de reprezentantul legal de proiect că va asigura 

cofinan�area proiectului �i cu precizarea sursei de 
cofinan�are 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

5. Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare 
nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, lista cheltuielilor 
eligibile, elemente clare de identificare ale serviciului, costul 
�i stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit 

de solicitant pentru solicitan�ii care au mai beneficiat de 
alte programe de finan�are nerambursabilă începând cu 

anul 2002, pentru acelea�i tipuri de servicii. 

  
 

  
 

6.Lista exper�ilor care participă la activită�ile 
proiectului 

  
 

  
 

7. Documente care să ateste expertiza exper�ilor de a 
implementa activită�ile proiectului (diplome, certificate, 

referin�e etc, ale exper�ilor prezenta�i în Cererea de 
Finan�are) 

  
 

  
 

8.Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la 
activită�ile proiectului, pe toată durata de desfă�urare 

a proiectului 

  
 

  
 

9. Procesul verbal de recep�ie sau alte documente 
similare pentru proiectele de servicii, înscrise în 

sec�iunea C a Cererii de Finan�are 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Oferte conforme - documente obligatorii care 
trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilită�ii 

pre�urilor (dacă este cazul) 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. Fundamentarea bugetului inidicativ pe tipuri de 
cheltuieli eligibile corelate cu activită�ile �i rezultatele 

proiectului 

 
 

 
 

  
 

12. Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul 
cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă 
privind promovarea moştenirii culturale a comunei 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. Certificat emis conform legisla�iei na�ionale în 
vigoare,si declaratie pe propria raspundere a 

solicitantului, din care să rezulte faptul că solicitantul 
nu se află în proces de lichidare sau faliment 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. Copia actului de identitate a reprezentantului legal  
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15. Alte documente justificative (se vor specifica după 
caz) 

1 
________________________________________________

_______________________ 
2 

________________________________________________
_______________________ 

3.______________________________________________
________________________ 

n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Concluzia verificării conformităţii Cererii de Finanţare este :  
 

 CONFORMĂ                                       NECONFORMĂ 
           
Observa�ii: 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Se completează la OJPDRP: 
Aprobat, 

Director Adjunct OJPDRP________________________________  

Nume/Prenume ________________________________________ 

 Semnătura _______________________ 

Data_____/_____/___________ 

                                                                                                          Ştampila 

 

 

Verificat : Şef SVCF-OJPDRP  

     Nume/Prenume ________________________          

    Semnătura __________________________                         

    Data_____/_____/___________    

 

 Întocmit:Expert  SVCF-OJPDRP  

Nume/Prenume ________________________          

    Semnătura __________________________                              _______________________ 

    Data_____/_____/___________                                                  
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Am luat la cunoştinţă, 

Reprezentant legal al solicitantului : __________________________________ 

          Nume/Prenume _______________________________________________ 

                                                           Semnătura ________________________ 

                                                                        Data_____/_____/___________ 

                                                                                                          Ştampila 

 
 
 
 
 
 

 
 
Se completează la GAL: 
 
Verificat : Manager -GAL                                   

     Nume/Prenume ________________________          

    Semnătura __________________________                         

    Data_____/_____/___________    

 

 Întocmit:Expert 1 - GAL 

Nume/Prenume ________________________          

    Semnătura __________________________                          

    Data_____/_____/___________              
 
 

 

Am luat la cunoştinţă, 

Reprezentant legal al solicitantului : __________________________________ 

Nume/Prenume _______________________________________________ 

Semnătura ________________________ 

Data_____/_____/___________ 

                                                                                                          Ştampila 
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Metodologie de aplicat pentru verificarea conformităţii 
 
 
 
INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT SI LA PROIECT 
 
• Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare se completează conform 
secţiunii Manualului de procedura pentru implementarea Masurii 41* 
 
• Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanţare în 
cadrul prezentului anun� de deschidere a sesiunii de primire de cereri de 
finan�are?* 
 
Dacă cererea de finantare a mai fost depusă de două ori în cadrul aceluia�i 
anun� de deschidere a sesiunii de primire de cereri de finan�are şi a fost 
declarată neconformă sau a mai fost depusă, declarată conformă �i retrasă de 
două ori, expertul bifează NU şi cererea de finanţare nu este acceptată pentru 
verificare, fiind declarată neconformă. Respingerea cererii de finan�are la 
conformitatea ini�ială nu se ia în considerare la calcularea numărului de 
depuneri ce face obiectul acestui punct de verificare.  
 
• Solicitantul se află în Registrul debitorilor / Registrul Evidenţe Procese ? 
Expertul verifică dacă solicitantul se află în Registrul debitorilor pentru 
SAPARD şi FEADR, accesând link-ul\\alpaca\Debite �i în Registrul Evidenţe 
Procese, pe locaţia \\fileserver\directiajuridica\ Litigii şi debite pentru litigii.  
Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor / Registrul Evidenţe Procese 
şi nu a achitat integral datoria faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere 
sau nu a soluţionat defintiv litigiul, expertul va opri verificarea conformităţii la 
acest stadiu şi va completa caseta prevăzută pentru această verificare în 
PARTEA I - INFORMAŢII GENERALE REFERITOARE LA PROIECT din fişa de 
verificare a conformităţii..  
 
Expertul va printa pagina privind debitul solicitantului cuprinzând coloanele: 
debitor, cod contract finan�are, valoare debite de recuperat �i valoare 
penalită�i de recuperat /pagina privind situaţia solicitantului din Registrul 
Evidente Procese, care va fi anexată Fişei de verificare a conformităţii.  
În acest caz, cererea nu este acceptată pentru finan�are. Solicitantul poate 
depune Cererea de Finanţare după lichidarea debitului / rezolvarea litigiului cu 
APDRP.* 
 
• Solicitantul se află în evidenţa rezilierii contractelor FEADR, din cauza 
nerespectării clauzelor contractuale, din ini�iativa APDRP, aflată pe site-ul 
APDRP, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an ? 
 
Expertul verifică dacă solicitantul se află  în evidenţa rezilierii contractelor 
FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din ini�iativa APDRP 
aflată pe site-ul APDRP şi dacă rezilierea are o vechime mai mică de un an, 

PARTEA I 



 
49

expertul va opri verificarea conformităţii la acest stadiu şi va completa caseta 
prevăzută pentru această verificare în PARTEA I - INFORMAŢII GENERALE 
REFERITOARE LA PROIECT din fişa de verificare a conformităţii. Expertul va 
printa pagina privind inregistrarea în Lista contractelor FEADR reziliate �i o va 
ataşa fi�ei de verificare. 
 

În acest caz, cererea nu este acceptată pentru verificarea conformităţii. 
Solicitantul poate depune  Cererea de finanţare după un an de la data rezilierii 
contractului anterior pe FEADR.* 
 

* Aceste verificari vor fi facute numai la nivelul OJPDRP/ SL-DATL.  
 
 
 
 
 

VERIFICAREA CONCORDANŢEI DOCUMENTELOR PREZENTATE 
I. Verificarea Cererii de Finanţare 

 
1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul APDRP a Cererii 

de Finanţare E1.1 LS? 
 
Se verifică dacă data şi versiunea cererii de finanţare pe site-ul APDRP – 

valabilă la data lansării Apelului de selec�ie de către GAL, corespunde cu cea 
menţionată în cererea de finanţare depusă de solicitant. Dacă a utilizat altă 
variantă (nu cea existentă pe site-ul Agenţiei), cererea de finanţare este 
declarată neconformă. 

 
 2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le 
conţine sunt numerotate şi ştampilate de către solicitant? Se verifică dacă 
Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate şi ştampilate de către solicitant.  
 

3. Referin�ele din Lista documentelor din Cererea de Finan�are 
corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul 
Cererii de Finan�are? 

 
Se verifică dacă referin�ele din Cererea de Finan�are (CF) corespund cu 
numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea 
de finanţare (CF) şi din Dosarul Cererii de Finantare.  
 

Dacă la punctele 2 şi 3 se constată erori, acestea sunt considerate „de 
formă”, solicitantul este rugat să facă modificările care se impun, după care 
expertul bifează DA, menţionând la rubrica “Observa�ii” că au fost efectuate 
corecturile. 

 
4. Copia scanată a documentelor ataşate cererii de finanţare este 

prezentată alături de forma electronică a cererii de finanţare? 
Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor. Dacă 
există concordanţă, expertul bifează Da, in caz contrar bifează Nu şi cererea de 

PARTEA  II 
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finanţare este neconformă.  
 

5. Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe 
suport hârtie şi cea electronică?  

 
Expertul verifică concordan�a copiilor pe suport hârtie si electronică, cu 
originalul. Verificarea se face prin sondaj. Dacă se constată diferenţe între 
original şi copii, cererea de finanţare este declarată neconformă, iar constatările 
se menţionează la rubrica Observaţii.  
 

6. Cererea de Finanţare este completată, semnată si ştampilată de 
solicitant ? Codul unic de identificare RO existent/ atribuit? 
 

6.1 Se verifică dacă Cererea de Finanţare este completată de solicitant 
astfel : 
 
A / PREZENTARE GENERALĂ 

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura 41... pentru care se 
solicită finanţare nerambursabilă. 
 
A2. Denumirea solicitantului: se verifică dacă numele solicitantului 
corespunde celui menţionat în documentele anexate, după caz.   
 
A3. Titlul proiectului: se verifică dacă este completat titlul proiectului. 
 
A4. Prezentarea proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat 

toate sub-punctele punctului A4. 
 
A5. Amplasamentul proiectului:  
 
5.1 Expertul verifică dacă: 
 
- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111, localită�ile 
din care vor fi selecta�i participan�ii la activită�ile men�ionate în proiect 
prezentate fac parte din teritoriul GAL, iar pentru ac�iunile de formare, 
localită�ile men�ionate sunt  
 
- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 143, localită�ile ai 
căror locuitori vor beneficia de serviciile de consultan�ă, fac parte din 
teritoriul GAL; 
 
- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 322 - componenta 
C, localită�ile care vor face obiectul studiului propus prin proiect, fac parte 
din teritoriul GAL.  
 
5.2 Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111, expertul 
verifică �i prezentarea loca�iei unde se vor desfă�ura activită�iile din 
proiect - expertul verifică loca�ia/loca�iile �i logistica pentru desfă�urarea 
activită�iilor descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerin�ele privind 
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asigurarea spa�iului de desfă�urare �i a logisticii necesare prevăzute în 
anun�ul de selec�ie publicat de GAL. Ac�iunile de formare, informare �i 
difuzare de cuno�tin�e se pot desfă�ura pe teritoriul GAL �i în afara 
acestuia. Expertul verifică dacă ac�iunile de formare se vor desfă�ura în 
aria jude�ului în care activează GAL sau jude�ele limitrofe acestuia. 
 
A6. Date despre tipul de proiect : 
 

A6.1 - Expertul  verifică  dacă solicitantul a bifat căsuţele 
corespunzătoare privind categoria proiectului – proiect de servicii/ proiect 
atipic de servicii 

 
A6.2 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsu�a 

corspunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se 
încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului. 

 
 

B / INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 
B1. Descrierea solicitantului 
 

B1.1 Informatii privind solicitantul 
 
Data de înfiinţare a solicitantului: trebuie verificat dacă data 

corespunde celei menţionate în documentele de înfiin�are – anexate la 
Cererea de finan�are. 

 
Codul de înregistrare fiscală: expertul  verifică dacă acesta corespunde 
celui menţionat în lista de documnete 
 
Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde 
celui menţionat în   lista de documente 
 

    Codul unic de înregistrare RO existent/ atribuit: există două situaţii: 
 

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz 
expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de 
identificare şi va trece numărul codului RO existent la pct. 4, tăind cu o 
linie oblică „atribuit”,  

 
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică 

completarea cererii de atribuire din Cererea de finanţare şi prin intermediul 
aplicaţiei se va atribui automat un numar de înregistrare (cod RO). 
Expertul va înscrie codul unic de înregistrare RO atribuit la pct. 4, tăind cu 
o linie oblică „existent”. 

 
B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social 
corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare. 
 
B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia lui în cadrul organizatiei 



 
52

Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă 
este completat specimenul de semnătură. 
 
B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect 
 
B.2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul 
verifica dacă  informaţiile din cererea de finantare corespund cu cele din 
actul de identitate al reprezentantului legal. 
 
B.2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect:   
 
Expertul verifică dacă toate informaţiile menţionate în această parte 
corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal  
 
B3. Informatii privind contul de trezorerie pentru proiect FEADR 
 
B.3.1 Denumirea trezoreriei 
 
B 3.2 Adresa trezoreriei  
 
B 3.3 Cod IBAN 
 
B 3.4Titularul contului de trezorerie  
 
Expertul verifică dacă coordonatele furnizate   corespund solicitantului, a 
cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile 
trebuie să concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul de 
trezorerie se exprimă în moneda: LEI. 
 

 7. Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanţare 
referitoare la obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte 
fonduri??  
 
Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare NU în Cererea 
de Finanţare sau a completat în coloanele corespunzătoare DA toate informatiile 
solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului şi titlul proiectelor, 
valoarea sprijinului financiar nerambursabil în €).  Funcţie de acestea, expertul va 
bifa căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau 
completat partea C, Cererea de Finan�are este neconformă.   
 

8. Dacă solicitantul a ob�inut asisten�a financiară nerambursabilă pentru 
acela�i tip de serviciu, este ata�at Raportul asupra utilizării programelor de 
finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, lista cheltuielilor eligibile, 
elemente clare de identificare ale serviciului, costul �i stadiul proiectului, 
perioada derulării proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitan�ii care au 
mai beneficiat de programe de finan�are nerambursabilă, pentru acelea�i tipuri 
de servicii? 

 
Dacă răspunsul la punctul 7 a fost DA, se verifică dacă solicitantul a ata�at 
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Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (rezumat) 
întocmit de solicitant, în cazul în care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar 
pentru acelea�i tipuri de servicii �i a ata�at procese verbale de recep�ie sau 
documente similare pentru proiectele de servicii, înscrise în sec�iunea C a 
Cererii de Finan�are. 
  
În caz contrar, se bifează căsu�a corespunzătoare NU, se specifică acest lucru 
la rubrica Observa�ii, iar cererea de finan�are este neconformă. În cazul în care 
solicitantul nu a ob�inut asisten�a financiară nerambursabilă din alte fonduri, 
expertul bifează căsu�a NU ESTE CAZUL.* 
* Verificarea se face numai la OJPDRP 
 

9. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele 
impuse de tipul  măsurii ? 

 
Expertul verifică dacă căsuţele sunt bifate şi dacă este trecut numărul 

paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanţare la care 
se află documentul respectiv.   Dacă unul din documentele obligatorii nu este 
ataşat Cererii de Finanţare, se specifică la rubrica Observaţii lipsa acestuia, iar 
Cererea de Finanţare este declarată neconformă.  

 
 10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din 
Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului? Expertul verifică dacă este 
completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dacă au fost bifate 
căsuţele corespunzătoare. Dacă nu sunt bifate căsuţele corespunzătoare, se 
bifează căsuţa corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii 
iar cererea de finantare este declarată neconformă.  
 

11. Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat Declaraţie pe propria 
răspundere a solicitantului ? 

 
Expertul verifică existenţa datei, semnăturii şi a ştampilei solicitantului. 
 
Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de Finanţare este declarată 

neconformă. 
 

            12.Solicitantul a completat  coloanele din bugetul indicativ ? Expertul 
verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare 
cheltuielilor eligibile �i neeligibile. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea 
de Finanţare este declarată neconformă 
 

13. Solicitantul a depus Fundamentarea bugetului inidicativ pe tipuri 
de cheltuieli eligibile corelate cu activită�ile �i rezultatele proiectului? 
Expertul verifică existen�a fundamentării. Dacă documetul nu este ata�at, 
Cererea de Finanţare este declarată neconformă 

 
14.Indicatorii de monitorizare, specifici masurii respective, prevazuti 

in Cererea de finantare sunt completa�i de către solicitant? Expertul verifică 
dacă indicatorii de monitorizare sunt completaţi de către solicitant. Dacă 
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informaţiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform. 
 
15. Obiectivele, tipul de beneficiar �i tipul de serviciu prezentate în 

Cererea de Finan�are se încadrează în fi�a măsurii? Expertul verifică dacă 
obiectivele proiectului, tipul de beneficiar �i tipul de serviciu men�ionate în 
Cererea de Finan�are se regăsesc în Fi�a Măsurii 111/143/322-componenta C 
– Studii privind patrimoniul cultural, din PNDR sau în Fi�a Măsurii atipice de 
servicii– parte integrantă în Planul de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat 
proiectul. Dacă informa�iile respective nu se regăsesc, Cererea de Finan�are 
este declarată neconformă. 

 
II. Verificarea documentelor anexate 
 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 
DOCUMENTE 

1. Documente constitutive �i de atestare 
fiscală 
 

Controlul conformităţii va 
consta în verificarea că aceste 
documente sunt completate, 
semnate şi poartă ştampila 
administraţiei care l-a eliberat 
şi că sunt emise pe numele 
solicitantului. 
 

2. Certificat/Certificate care să ateste 
lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale 
emise de Direcţia Generala a Finanţelor 
Publice şi graficul de reeşalonare a 
datoriilor catre bugetul consolidat (dacă 
este cazul) 

De verificat prezenţa 
obligatorie a acestor 
documente. Controlul 
conformităţii va consta în 
verificarea faptului că 
documentele sunt completate, 
semnate, poartă ştampila 
administraţiei care le-a eliberat 
si sunt valabile în momentul 
depunerii Cererii de Finanţare, 
conform legislatiei în vigoare. 
 
Certificatele trebuie să 
men�ioneze clar lipsa 
datoriilor de la sec�iunea A.  
 
�i, dacă este cazul:  
- Decizia de rambursare 
aprobată a sumelor negative 
solicitate la rambursare prin 
deconturile de TVA �i/sau 
există alte documente 
aprobate pentru solu�ionarea 
cererilor de restituire, 
decizie/documente care au fost 
aprobate ulterior eliberării 
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certificatului de atestare fiscală 
pentru compensarea 
obliga�iilor fiscale de la 
Sect.A”. 
- Confirmarea vizată de către 
Administraţia financiară, că 
respectă graficul de 
reeşalonare a datoriilor către 
bugetul consolidat (data de 
înregistrare dovedind acest 
lucru). 
Pentru documentele „copie” se 
solicită originalul documentului 
şi expertul verifică concordanţa 
copiei cu originalul, bifand 
casuţa corespunzatoare în 
coloana „Concordanţă copie cu 
originalul”. 
 

3. Document de la bancă/trezorerie cu 
datele de identificare ale băncii/trezoreriei 
şi ale contului aferent proiect FEADR
(denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul 
IBAN al contului în care se derulează 
operaţiunile cu APDRP. Pentru solicitan�ii 
publici documentul va fi eliberat obligatoriu 
de trezorerie).  
 
 

Expertul verifică prezenţa 
acestui document. Controlul 
conformităţii va consta în 
verificarea că acest document 
este completat, semnat şi 
poartă ştampila administraţiei 
care l-a eliberat.  

4.Declara�ie pe propria răspundere a 
solicitantului dată de reprezentantul legal 
de proiect că va asigura cofinan�area 
proiectului �i cu precizarea sursei de 
cofinan�are. (doar în cazul proiectelor de 
servicii atipice, dacă în Fi�a Măsurii din 
Planul de Dezvoltare Locală este 
prevăzută cofinan�are privată) 

Expertul verifică prezenţa 
acestui document. Controlul
conformităţii va consta în 
verificarea că acest document 
este semnat şi/sau poartă 
ştampila solicitantului. 

5.Raportul asupra utilizării altor programe 
de finanţare nerambursabilă(obiective, tip 
de serviciu, lista cheltuielilor eligibile,
elemente clare de identificare ale serviciului,
costul �i stadiul proiectului, perioada 
derulării proiectului) întocmit de solicitant -
pentru solicitan�ii care au mai beneficiat de 
alte programe de finan�are nerambursabilă 
începând cu anul 2002, pentru acelea�i 
tipuri de servicii. 

În cazul în care în Sec�iunea 
C din cererea de finan�are 
solicitantul declară că a 
ob�inut finan�are 
nerambursabilă, se verifică 
prezen�a Raportului asupra 
utilizării programelor de 
finanţare nerambursabilă. 
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6.Lista exper�ilor care participă la 
activită�ile proiectului 

Expertul verifică dacă în lista 
anexată la Cererea de 
finan�are se regăsesc to�i 
exper�ii men�iona�i la 
punctul A4.5. 

7. Documente care să ateste expertiza 
exper�ilor de a implementa activită�ile 
proiectului (diplome, certificate, 
referin�e, etc, ale exper�ilor prezenta�i 
în Cererea de Finan�are) 

Controlul conformităţii va 
consta în verificarea că 
documentele sunt completate, 
semnate, poartă ştampila 
organiza�iei care le-a eliberat. 
Dacă documentele sunt 
depuse în copie, solicitantul 
trebuie să se asigure de 
concordan�a cu originalul prin 
înscrierea ”Conform cu 
originalul” pe fiecare document 
anexat la Cererea de 
Finan�are.  

8. Acordul scris al fiecărui expert pentru 
participarea la activită�ile proiectului, pe 
toată durata de desfă�urare a proiectului.

Expertul verifică existen�a 
declara�iilor pentru fiecare 
dintre exper�ii ce se regăsesc 
în Lista exper�ilor care 
participă la activită�ile 
proiectului. Declara�iile trebuie 
să fie semnate de fiecare 
expert. 

9. Extras din procesul verbal de recep�ie 
sau documente similare pentru proiectele 
de servicii, înscrise în sec�iunea C a 
Cererii de Finan�are 

Expertul verifică prezenţa 
acestui document. Controlul 
conformităţii va consta în 
verificarea că aceste 
documente sunt semnate 
şi/sau poartă ştampila 
solicitantului �i viza 
finan�atorului. 

10.Oferte conforme - documente care 
trebuie avute în vedere la stabilirea 
rezonabilită�ii pre�urilor. pentru 
bunuri/servicii 

Expertul verifică prezen�a 
ofertelor (dacă este cazul). 
Acestea trebuie să aibă cel 
pu�in următoarele 
caracteristici: 
-Să fie datate, personalizate �i 
semnate; 
- Să con�ină detalierea u
-Să conţină preţul de achiziţie 

11. Fundamentarea bugetului inidicativ pe 
tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu 
activită�ile �i rezultatele proiectului 

Expertul verifică dacă 
documentul este anexat la 
Cererea de finan�are 

12. Contract/angajament cu primăria, 
şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele 
din localitatea respectivă privind 

Se verifică existen�a 
contractului/angajamentului în 
original, dacă este semnat �i 
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promovarea moştenirii culturale a 
comunei. Este obligatoriu numai pentru 
proiectele prin care se finan�ează studii 
privind patrimoniul cultural (material �i 
imaterial) din spa�iul rural cu 
posibilitatea de valorificare a acestora �i 
punerea acestora la dispozi�ia 
comunită�ii aferente măsurii 322-
componenta C. 

�tampilat de ambele păr�i. 

13. Certificat emis conform legisla�iei 
na�ionale în vigoare si declaratie pe 
propria raspundere a solicitantului, din 
care să rezulte faptul că solicitantul nu se 
află în proces de lichidare sau faliment.
Nu se depune în cazul solicitan�ilor 
înfiin�a�i în baza OG 26/2000. 

De verificat prezenţa acestui 
document. Se verifică 
valabilitatea documentului şi 
numărul de înregistrare. 
Documentul trebuie să fie 
eliberat în numele 
solicitantului, semnat, ştampilat 
de către autoritatea emitentă 
emis cu cel mult o lună 
înaintea  depunerii Cererii de 
Finanţare. Se verifică dacă 
solicitantul nu este în curs de 
lichidare sau faliment. 
Se solicită originalul 
documentului şi expertul 
verifică concordanţa copiei cu 
originalul. 

14.Copia actului de identitate a 
reprezentantului legal 

Expertul se asigură de 
prezenţa copiei �i verifică 
conformitatea cu actul de 
identitate original.  

15.Alte documente justificative (se vor 
specifica după caz) 
1 ………………………………………….. 
2 ……………………………………………. 
n......................................................................

 

 
Pentru OJPDRP - Expertul SVCF care întocme�te Fi�a de verificare îşi 
concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în casu�ele/câmpurile 
respective. �eful de serviciu care verifică munca expertului certifică acest lucru 
prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă 
peste bifa expertului.  
 
7.1.6.2 Verificarea eligibilitatii cererii de finantare 
 

Formular (G)E 3.1 LS - Fi�a de verificare a eligibilită�ii pentru proiecte de servicii 
Titlu proiect…………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................
.... 
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Număr de înregistrare al cererii de finan�are:  
.......  
Obiectivele �i amplasarea proiectului: 
........(se completează de către expert cu informa�iile din Cererea de Finan�are)…… 
 
A. Obiectivele �i tipul proiectului: 
 
Obiectivele proiectului propus se încadrează în obiectivele măsurii 111-PNDR/143-
PNDR/322, componenta C – Studii privind patrimoniul cultural - PNDR/ măsurii atipice 
de servicii din Planul de Dezvoltare Locală al GAL? 
Verificare  GAL/OJPDRP / SL-DATL                  DA� sau      NU� 
 
B. Localizarea proiectului este în spa�iul LEADER acoperit de Grupul de Ac�iune 
Locală care a selectat proiectul, a�a cum este men�ionat în Planul de Dezvoltare 
Locală? 

Verificare la GAL/OJPDRP/ SL-DATL       DA� sau NU  � 
 
1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂ�II SOLICITANTULUI 
1.1.a. Solicitantul apar�ine categoriei solicitantilor eligibili pentru măsura 111 �i 143 din 
PNDR?  
Verificare  GAL/OJPDRP / SL-DATL                 DA�       NU�      sau   Nu este cazul� 
 
1.1 b. Solicitantul apar�ine categoriei solicitantilor eligibili din măsura 322 - 
componenta C – Studii privind patrimoniul cultural, din PNDR? 
Verificare  GAL/OJPDRP / SL-DATL                 DA�       NU�      sau   Nu este cazul� 
 
1.1.c.  Solicitantul apar�ine categoriei solicitantilor eligibili din măsura atipică de 
servicii din Planul de Dezvoltare Locală al GAL? 
Verificare  GAL/OJPDRP / SL-DATL                 DA�       NU�      sau   Nu este cazul� 
 
1.2 Solicitantul respectă condi�iile de eligibilitate specifice, prevăzute în Apelul de 
selec�ie publicat de GAL (în cazul în care sunt criterii de eligibilitate impuse de GAL – 
preluate din PDL – în plus fa�ă de criteriile prevăzute în Fi�a măsurii)? 
Verificare  GAL/OJPDRP / SL-DATL                  DA�       NU�      sau   Nu este cazul� 
 
1.3 Solicitantul �i-a respectat în totalitate angajamentele luate în Declara�ia pe proprie 
răspundere – Anexa 2 la Cererea de Finan�are ? 
Verificare la GAL/OJPDRP/ SL-DATL       DA� sau  NU  � 
 
1.4 Există riscul dublei finan�ări pentru acela�i serviciu?* 
Verificare la OJPDRP/ SL-DATL         DA� sau  NU  � 
* Verificarea se face numai la OJPDRP / SL-DATL  
               
2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE. 
2.1 În  Cererea de Finan�are beneficiarul trebuie să demonstreze prin activită�ile 
propuse �i resursele umane alocate acestora, oportunitatea �i necesitatea proiectului. 
Verificare la GAL/OJPDRP/ SL-DATL       DA�                     NU  �  
 
2.2 Beneficiarul trebuie să declare că asigură co-finan�area serviciului (doar în cazul 
proiectelor de servicii atipice, pentru care este prevăzut în Fi�a măsurii din PDL 
cofinan�are privată). 
Verificare la GAL/OJPDRP/ SL-DATL     DA�          NU  �        sau NU ESTE CAZUL� 
 
3. BUGET INDICATIV  
3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finan�are sunt 
corecte şi /sau sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului indicativ pe categorii 
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de cheltuieli eligibile? 
Se va verifica �i  fundamentarea bugetară, care prive�te corelarea dintre activită�ile �i 
resursele umane alocate acestora prin proiect,cu sumele prevăzute în capitolele din buget 
pentru aceste activită�i. 
Verificare la GAL/OJPDRP/ SL-DATL         DA�    NU�     DA cu diferente* �      
* Se completează în cazul când se constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de 
solicitant în cererea de finanţare 
 
3.2 Sunt activită�ile eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul 
Fi�ei Măsurii din PNDR în care se încadrează proiectul /Fi�ei Măsurii atipice de servicii 
din Planul de Dezvoltare Locală? 
Verificare la GAL/OJPDRP/ SL-DATL     DA�     NU�       sau       NU ESTE CAZUL� 
 
3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile? 
Verificare la GAL/OJPDRP/ SL-DATL            DA� sau       NU�        NU ESTE CAZUL� 
 
4. Fi�a de verificare a rezonabilităţii preţurilor* 
Verificarea rezonabilită�ii pre�urilor pentru categoriile de cheltuieli aferente capitolului 
I – Buget Indicativ se realizează de către reprezentantul CDRJ, în etapa de evaluare �i 
selec�ie a proiectului la GAL. Această verificare este certificată de viza CDRJ pe 
Raportul de selec�ie al GAL. 
Această verificare vizează doar categoriile de cheltuieli aferente capitolului II – Buget 
Indicativ 
4.1. Categoria de servicii/bunuri se regase�te în Baza de Date? 
• servicii Verificare  OJPDRP/ SL-DATL      DA�          NU�               NU este cazul�. 
• bunuri Verificare  OJPDRP/ SL-DATL      DA�          NU�               NU este cazul�. 
 
4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate sunt în limitele prevăzute în  
Baza de Date ? 
 • servicii Verificare  OJPDRP/ SL-DATL            DA�              NU�       NU este cazul� 
• bunuri Verificare  OJPDRP/ SL-DATL      DA�          NU�               NU este cazul�. 
 
4.3. Dacă la pct. 4.1 sau 4.2. răspunsul este NU (valorile nu se încadrează în limitele 
admise în baza de date), solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru 
servicii/bunuri?  
Verificare  OJPDRP/ SL-DATL                    DA�              NU�             NU este cazul� 
 
Observaţii OJPDRP/ SL-DATL: 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
*Verificarile se fac numai la OJPDRP/ SL-DATL    
   
5. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 
(ex. de condi�ii create artificial pentru a beneficia de plă�i:  
 Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor ac�iuni �i 
activită�i comune, astfel: 
- cheltuieli pentru ac�iuni de pregătire a actiunilor de formare �i informare 
bugetate separat pentru ac�iunile de formare �i pentru cele de informare �i difuzare de 
cuno�tin�e; 
- cheltuieli pentru managerul �i exper�ii care se ocupă de organizare, bugetate 
separat pentru activită�ile de formare �i cele de informare �i difuzare de cuno�tin�e; 
- achizi�ionarea de servicii comune componentelor de formare �i informare �i 
difuzare de cuno�tin�e din proiect în cadrul unor proceduri de achizi�ii distincte ;  



 
60

 Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu 
numărul participan�ilor la ac�iunile proiectului �i cu durata ac�ivită�ilor principale din 
proiect, etc. 
 Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare fa�ă de durata 
activită�ilor principale din proiect – cursuri, seminarii etc.   
 
 
 Verificare la GAL/OJPDRP/ SL-DATL      DA�       NU  � 

 
 

6. Planul Financiar – se verifică Planul Financiar din Cererea de Finan�are 
 
6.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică a�a 
cum este prevăzut în Fi�a Măsurii 111/143/322-componenta c – Studii privind 
patrimoniul cultural, din PNDR sau din Fi�a Măsurii atipice de servicii din Planul de 
Dezvoltare Locală? 
Verificare la GAL/OJPDRP/ SL-DATL          DA� sau NU� 
 
 
 
A. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
 
Proiectul este eligibil (proiectul respectă toate criteriile de eligibilitate men�ionate în 
Fi�a Măsurii 111/143/322-componenta C – Studii privind patrimoniul cultural, din PNDR 
sau din Fi�a Măsurii atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală): 
 
Verificare la GAL/OJPDRP/SL-DATL         DA� sau   NU� 
 
GAL 
Verificat......Expert 2 GAL 
Semnătura.....................    DATA   …./…../.... 
 
Întocmit ........Expert 1 GAL 
Semnătura.....................    DATA   …./…../.... 
 
OJPDRP 
 
Aprobat de .........................................Director Adjunct OJPDRP 
Semnătura �i �tampila.....................    DATA   …./…../.... 
 
Verificat de …………………. .........  Şef  SVCF-OJPDRP 
Semnătura .................……………   DATA   …./…../..... 
 
Întocmit de ……………………         Expert SVCF-OJPDRP  
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../..... 
 
Observaţiile GAL/OJPDRP: 
Se detaliază: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilită�ii, 
dacă este cazul; 
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensită�ii sprijinului, dacă 
este cazul 
-expertul va men�iona motivele pentru care a bifat ”Nu este cazul”  
……………………………………………………………………………………………… 
 
SL-DATL      
Aprobat de .........................................Director DATL 
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Semnătura �i �tampila.....................    DATA   …./…../... 
 
Verificat de …………………. .........   Şef  SL-DATL      
Semnătura .................……………     DATA   …./…../.... 
 
 Întocmit de ……………………           Expert SL-DATL      
Semnătura ……………………….....   DATA   …./…../... 
 
Observaţiile SL-DATL: 
(Se detaliază: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilită�ii, 
dacă este cazul; 
-motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensită�ii sprijinului, dacă 
este cazul 
-expertul va men�iona motivele pentru care a bifat ”Nu este cazul”) 
 
Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate 
 
Numărul de înregistrare al cererii de finan�are  
Se preia numărul de înregistrare din Cererea de finan�are. 
 

B. Obiectivele �i tipul proiectului: 
Obiectivele proiectului propus se încadrează în obiectivele măsurii 111-PNDR/143-PNDR/ 
măsurii 322 – componenta C-studii privind patrimoniul cultural-PNDR/ măsurii atipice de 
servicii din Planul de Dezvoltare Locală al GAL? 

Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele măsurii 111/143/322 – componenta C-studii 
privind patrimoniul cultural din PNDR, se verifică dacă obiectivele proiectului se regăsesc în 
obiectivele men�ionate în Fi�a măsurii 111/143/322.  
Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele măsurii atipice de servicii din Planul de 
Dezvoltare Locală, se verifică dacă obiectivele proiectului se regăsesc în obiectivele 
men�ionate în fi�a măsurii respective  din Planul de Dezvoltare Locală. 
 

C. Localizarea proiectului este în spa�iul LEADER acoperit de Grupul de Ac�iune 
Locală care a selectat proiectul, a�a cum este men�ionat în Planul de Dezvoltare 
Locală? 

Proiectul trebuie să fie localizat în spa�iul eligibil LEADER acoperit de Grupul de Ac�iune 
Locală care a selectat proiectul, a�a cum este men�ionat în sec�iunea privind teritoriul din 
cadrul Planului de Dezvoltare Locală. 
Se verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din sec�iunea A5 – 5.1 din Cererea de 
finan�are, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL. În acest sens expertul verifică Planul de 
Dezvoltare Locală al GAL care a selectat proiectul. Astfel se verifică dacă: 
- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111, localită�ile din care vor fi 
selecta�i participan�ii la activită�ile men�ionate în proiect, fac parte din teritoriul GAL; 
- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 143, localită�ile ai căror locuitori vor 
beneficia de serviciile de consultan�ă fac parte din teritoriul GAL; 
- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 322 – componenta C-studii privind 
patrimoniul cultural, localită�ile care vor face obiectul studiului propus prin proiect,  fac parte 
din teritoriul GAL.  
Din sec�iunea A5 – 5.2 a Cererii de Finan�are, se verifică(doar în cazul proiectelor ce se 
regăsesc în obiectivele Măsurii 111), dacă loca�iile descrise corespund cerin�elor din Apelul 
de Selec�ie al GAL pentru ac�iunile de formare, se verifică dacă solicitantul a men�ionat 
localită�ile în care se vor desfă�ura aceste ac�iuni. Activită�ile de informare �i difuzare de 
cuno�tin�e se pot desfă�ura pe teritoriul GAL sau în afara acestuia. Se verifică dacă 
ac�ivită�ile de formare se vor desfă�ura pe aria jude�ului în care activează GAL sau 
jude�ele limitrofe acestuia.  
Dacă examinarea documentelor confimă amplasarea proiectului în spatiul LEADER �i 
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respectă cerin�ele, expertul bifează pătratul cu „da” din fişa de verificare a criteriilor de 
eligibilitate. 
În caz contrar, expertul bifează „nu” şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la 
sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate – în acest caz proiectul va fi 
declarat neeligibil.  
 
Se stabile�te tipul proiectului:  
-de servicii; 
-atipic de servicii 
 
 
 

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂ�II SOLICITANTULUI 
 
Această verificare constă în asigurarea că solicitantul aparţine categoriilor de solicitanţi eligibili 
menţionaţi în Fi�a măsurii 111 din PNDR/143 din PNDR/322, componenta C – Studii privind 
patrimoniul cultural – PNDR/Fi�a măsurii atipice de servicii din PDL. 
 
DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 
Cererea de finan�are  
Documente constitutive �i de atestare 
fiscală. 
În func�ie de tipul de beneficiar se vor 
prezenta documentele prevăzute de 
legisla�ia din domeniu în vigoare. 

Se verifică concordanţa informaţilor 
menţionate în paragraful B Informa�ii 
privind solicitantul – din Cererea de 
finan�are, cu cele menţionate în 
document/documente. 

Certificat emis conform legisla�iei 
na�ionale în vigoare si declaratie pe propria 
raspundere a solicitantului, din care să 
rezulte faptul că solicitantul nu se află în 
proces de lichidare sau faliment. 

Se verifică dacă solicitantul nu se află în 
proces de lichidare sau faliment.  
Nu se verifică în cazul solicitan�ilor 
înfiin�a�i în baza OG 26/2000. 

Certificat/Certificate care să ateste lipsa 
datoriilor fiscale �i sociale restante �i 
graficul de ree�alonare a datoriilor către 
bugetul consolidat, dacă este cazul. 
 
 

Se verifică  dacă : 
- Certificatul de atestare fiscală va avea 
obligatoriu completată secţiunea C-
Informaţii pentru verificarea eligibilităţii 
persoanelor juridice pentru accesarea 
fondurilor externe nerambursabile, pct.a): 
diferenţa dintre obligaţiile de plată restante 
cuprinse în secţiunea A şi sumele 
menţionate la secţiunea B trebuie să fie 
egală cu 0 (zero); 
În cazul în care sunt obliga�ii de plată la 
sect.A, acestea nu vor fi compensate cu 
sumele de la sect.B, decât dacă a fost 
aprobată decizia de rambursare a sumelor 
negative solicitate la rambursare prin 
deconturile de TVA �i/sau există alte 
documente aprobate pentru solu�ionarea 
cererilor de restituire, decizie/documente 
care au fost aprobate ulterior eliberării 
certificatului de atestare fiscală. 
În acest caz, expertul va face diferen�a dintre 
sumele din sect. A �i sumele din decizia de 
rambursare aprobată �i/sau sumele din 
documentele aprobate pentru solu�ionarea 
cererilor de restituire, care poate fi 0 sau 
mai mică decât 0. 
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Solicitantul este eligibil dacă la sec�iunea A 
obliga�iile de plată sunt 0 sau dacă 
diferen�a dintre sect. A �i sumele din 
decizia de rambursare aprobată �i/sau 
există alte documente aprobate pentru 
solu�ionarea cererilor de restituire, este mai 
mică sau egală cu 0. 
 

Declara�ie pe proprie răspundere a 
solicitantului dată de reprezentantul legal de 
proiect că va asigura cofinan�area 
proiectului �i cu precizarea sursei de 
cofinan�are (cu excep�ia solicitan�ilor 
publici,  ADI-uri), se depune în cazul 
proiectelor atipice de servicii, dacă Fi�a 
măsurii atipice de servicii din PDL prevede 
un procent de cofinan�are privată. 
Declara�ia nu se depune în cazul 
proiectelor pe M 411-111, 411-143 �i 322, 
componenta c ”Studii privind patrimoniul 
cultural”– unde finan�area publică este de 
100%. 

Pentru proiectele atipice de servicii se 
verifică dacă în Declara�ia pe proprie 
răspundere solicitantul declară că asigură 
cofinan�area proiectului �i precizează 
sursele de cofinan�are. Se verifică dacă 
valoarea cofinan�ării acoperă procentul de 
cofinan�are privată prevăzut în Fi�a 
măsurii atipice de servicii din PDL, dacă 
este cazul. 

Documente bancare 
1. Documente de la solicitant care să 
dovedească capacitatea şi sursele de 
cofinanţare ale proiectului (unul sau mai 
multe dintre ele emise de institutii financiar 
bancare): 
a) extras de cont bancar vizat şi datat de 
bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare 
înainte de data depunerii cererii de 
finanţare, în cazul cofinanţării prin surse 
proprii (autofinanţare) sau prin certificate de 
depozit nominative şi dematerializate, cu o 
scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă 
de data închiderii licitaţiei de proiecte; 
b) extras de cont bancar vizat şi datat de 
bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare 
înainte de data depunerii cererii de 
finanţare, în cazul existen�ei unor surse de 
cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, 
donaţii, însoţit de un document care să 
ateste sursa respectivă, emis de organizaţia 
care a acordat-o; 
c) extras de cont bancar şi Formularul de 
achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de 
bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat 
cu o scadenţă mai mică sau egală de trei 
luni faţă de data închiderii licitaţiei de 
proiecte; 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult 
cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii 
cererii de finanţare şi Contractul de credit 
vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie 
de credit cu o valabilitate de un an faţă de 
data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la 
o bancă; 

Se verifică dacă documentele sunt emise pe 
numele solicitantului �i respectă condi�iile 
prezentate. 
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e) Scrisoare de confort angajantă (certificat 
de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 
cel pu�in 120 de zile de la data emiterii. 
Extrasele de cont bancar trebuie eliberate 
de la bănci de pe teritoriul României. 
 
Document de la bancă/trezorerie cu datele 
de identificare ale băncii/trezoreriei �i ale 
contului aferent proiect FEADR (denumirea, 
adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al 
contului în care se derulează opera�iunile 
cu APDRP). 
Pentru beneficiarii publici documentul va fi 
eliberat obligatoriu de trezorerie   

 
Se verifică dacă informa�iile furnizate în 
cererea de finan�are corespund cu cele 
men�ionate în document. 
Pentru solicitan�ii publici, ADI-uri este 
obligatoriu cont deschis la  trezorerie; 

Declara�ia pe proprie răspundere –Anexa 2 
la Cererea de Finan�are 

Se verifică dacă sunt bifate căsu�ele 
corespunzătoare, aferente tuturor punctelor 
existente în Declara�ia pe proprie 
răspundere �i dacă aceasta este datată, 
semnată �i �tampilată. 

Raportul asupra utilizării altor programe de 
finanţare nerambursabilă  

Se verifică dacă Raportul asupra utilizării 
altor programe de finanţare nerambursabilă 
este completat de către solicitant. 
În cazul în care solicitantul a mai ob�inut 
finan�ări nerambursabile pentru acela�i tip 
de servicii se verifică obligatoriu procesul 
verbal de recep�ie sau document similar 
aferent serviciilor men�ionate.  

Proces verbal de recep�ie aferent serviciilor 
sau document similar pentru proiectele de 
servicii, înscrise în sec�iunea C a Cererii de 
Finan�are 

Se verifică dacă există suprapunere totală 
sau par�ială cu propunerile din cererea de 
finanţare. 

 
 
 
1.1.a. Solicitantul apar�ine categoriei solicitan�ilor eligibili pentru măsura 111 �i 143  
din PNDR.  
Solicitan�i eligibili pentru măsura 111 din PNDR, sunt : 
- persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare din România, care au 
prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională  
- persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare din România, care au 
prevăzut în obiectul lor de activitate informarea �i difuzarea de cuno�tin�e  
Solicitan�i eligibili pentru măsura 143 din PNDR, sunt: 
- persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare din România, care au 
prevăzut în obiectul lor de activitate consultan�a  
 
1.1.b.Solicitan�ii eligibili pentru măsura 322, componenta C – Studii privind patrimoniul 
cultural – PNDR: 
- solicitan�ii eligibili conform Fi�ei Măsurii 322 – PNDR;  
 
1.1.c. Solicitan�ii eligibili pentru măsura atipică de servicii: 
-solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili men�iona�i în fi�a 
măsurii atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală al GAL care a selectat proiectul. 
 
Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din 
documentele anexate din care să reiasă statutul juridic �i obiectul de activitate al solicitantului. 
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Se verifică documentele de înfiin�are/certificare ale solicitantului, în func�ie de încadrarea 
juridică a acestuia, a�a cum se men�ionează în Manualul de Evaluare Selectare. 
 
Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din 
categoriile de solicitan�i eligibili pentru măsură, expertul bifează căsu�a DA.   
În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, 
expertul bifează căsu�a NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 
Observa�ii iar cererea de finan�are va fi declarată neeligibilă. 
 
 
1.2 Solicitantul respectă condi�iile de eligibilitate specifice, prevăzute în Apelul de 
selec�ie publicat de GAL (în cazul în care sunt criterii de eligibilitate impuse de GAL – 
preluate din PDL – în plus fa�ă de criteriile prevăzute în Fi�a măsurii)? 
Expertul verifică dacă în Apelul de selec�ie publicat de GAL există condi�ii de eligibilitate în 
plus fa�ă de criteriile impuse prin fi�a măsurii 111/143/322-componenta C – Studii privind 
patrimoniul cultural. În cazul în care există condi�ii de eligibilitate suplimentare, expertul va 
verifica dacă acestea sunt îndeplinite.  
Dacă în urma verificării se constată respectarea condi�iilor suplimentare, expertul bifează 
pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU,  motivează poziţia lui în liniile prevăzute în 
acest scop la rubrica Observa�ii iar cererea de finan�are va fi declarată neeligibilă. 
Dacă nu există condi�ii de eligibilitate specifice, expertul va bifa pătratul cu NU ESTE CAZUL. 
 
1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declara�ia pe proprie 
răspundere –Anexa 2 la Cererea de Finan�are? 
 
Expertul verifică în Cererea de finan�are dacă sunt bifate căsu�ele corespunzătoare, aferente 
tuturor punctelor existente în Declara�ia pe proprie răspundere �i dacă aceasta este datată, 
semnată �i �tampilată iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt 
respectate punctele însu�ite prin Declara�ie, acesta bifează casu�ă DA.  În caz contrar, 
expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 
Observa�ii, iar cererea de finan�are va fi declarată neeligibilă. 
 
1.4 Există riscul dublei finan�ări pentru acela�i serviciu? 
 
Verificarea evitării dublei finanţări se  efectuează prin următoarele corelări: 
• existenţei bifelor în sec�iunea C �i a datelor din Raportul asupra utilizării altor 
programe de finanţare nerambursabilă;  
• din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ca „proiectul propus asisten�ei 
financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finan�are din programe de 
finan�are nerambursabilă”; 
• verificarea în Baza de date cu proiecte SAPARD (se ata�ază print screen cu rezultatul 
verificării) /FEADR sau alte programe de finan�are pentru care APDRP prin protocoale cu al�i 
finanta�ori de�ine Baze de Date, astfel:  
� În cazul în care se constată faptul că, solicitantul a beneficiat de alt program de 
finan�are nerambursabilă, dar nu a consemnat acest lucru în cererea de finan�are, cererea 
de  finan�are va fi declarată neeligibilă; 
� În cazul în care se constată, din analiza proceselor verbale de recep�ie aferente 
serviciilor sau documentelor similare pentru proiectele de servicii, înscrise în sec�iunea C a 
Cererii de Finan�are, că există suprapunere totală cu propunerile din cererea de finanţare, 
cererea de finan�are va fi declarată neeligibilă; 
� În cazul în care se constată, din analiza proceselor verbale de recep�ie aferente 
serviciilor sau documentelor similare pentru proiectele de servicii, înscrise în sec�iunea C a 
Cererii de Finan�are, că există suprapunere par�ială cu propunerile din cererea de finanţare, 
cheltuielile aferente suprapunerii devin neeligibile dacă nu sunt afectate criteriile de eligibilitate, 
în caz contrar întreaga cerere devine neeligibilă; 
� În cazul în care solicitantul a declarat că „proiectul actual prin care se solicită finan�are 
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FEADR mai face obiectul altei finan�ări nerambursabile, atunci cererea de finan�are va fi 
declarată neeligibilă. 
 
Dacă, după verificarea documentelor, expertul constată că nu există riscul dublei finan�ări 
pentru acela�i serviciu, bifează căsu�a NU. În caz contrar, expertul bifează DA,  motivează 
poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observa�ii iar cererea de finan�are va fi 
declarată neeligibilă. 
 
 
2. Verificarea criteriilor generale de eligibilitate. 
 
2.1 În Cererea de Finan�are beneficiarul trebuie să demonstreze prin activită�ile 
propuse �i resursele umane alocate acestora, oportunitatea �i necesitatea proiectului. 
 
DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 
Cererea de finan�are, punctul A4 
Prezentarea proiectului, Lista exper�ilor 
care participă la activită�ile proiectului. 
Documente care să ateste expertiza 
exper�ilor de a implementa activită�iile 
proiectului (diplome, certificate, referin�e, 
atestare ca formator emise conform 
legisla�iei na�ionale in vigoare, etc.) 
Acordul scris al fiecărui expert pentru 
participarea la activită�ile proiectului, pe 
toată durata de desfă�urare a proiectului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru proiectele prin care se finan�ează 
studii privind patrimoniul cultural (material 
�i imaterial) din spa�iul rural cu 
posibilitatea de valorificare a acestora �i 
punerea acestora la dispozi�ia 
comunită�ii aferente măsurii 322-
componenta C: 
Contract/angajament cu primăria, şcoala, 
căminul cultural, muzeul/muzeele din 
localitatea respectivă privind promovarea 
moştenirii culturale (materiale �i 
imateriale) a comunei.  

- Se verifică dacă serviciul propus este în 
concordan�ă cu obiectivele măsurii. 
Se verifică dacă beneficiarul a indicat 
tipul de servicii/acţiuni sprijinite prin 
proiect, a definit obiectivele �i a 
specificat perioada de referin�ă.  
Se verifică dacă din descrierea de la 
punctul 4.3 din Cererea de finan�are 
reiese oportunitatea �i necesitatea 
proiectului, astfel: 
- Activită�ile propuse prin proiect, privind 
necesitatea �i eficien�a lor legate de 
realizarea obiectivelor  proiectului; 
- Nr. minimum de participan�i (15 
persoane) la activită�ile de formare a 
fost respectat; 
- Nr. minimum de participan�i (20 
persoane) la activită�ile de informare a 
fost respectat; 
- Durata minimă a activită�ilor de 
formare/informare a fost respectată (5 
zile, respectiv 2 zile); 
-  Calificarea profesională a exper�ilor 
din proiect, in baza documentelor anexa 
solicitate privind calificarea expertilor, 
corespunde tipului de activită�i propuse;  
-Numărul de exper�i prevăzu�i în 
proiect este corelat cu gradul de 
complexitate al activită�ilor; 
-Disponibilitatea exper�ilor nominaliza�i 
în proiect pe perioada de desfă�urare a 
proiectului; 
-Alocarea de timp pentru activită�i, este 
corelată cu gradul de complexiate �i cu 
alocarea de resurse umane. 
-Activită�ile proiectului sunt corelate cu 
rezultatele preconizate a se ob�ine.  
În cazul proiectelor de servicii prin care 
se finan�ează studii, expertul verifică 
dacă: 
- activită�ile propuse prin proiect sunt 
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corelate cu realizarea obiectivelor  
proiectului; 

- alocarea de timp pentru activită�i este 
corelată cu gradul de complexiate al 
activită�ilor �i cu alocarea de resurse 
umane; 

- activită�ile proiectului sunt corelate cu 
rezultatele preconizate;  

- dacă în contractul dintre solicitant �i 
una din institu�iile publice locale 
men�ionate se regăse�te necesitatea 
�i oportunitatea realizării studiului ce 
va fi finan�at �i faptul că valorificarea 
�i promovarea studiilor intră în 
atribu�ia institu�iei publice. 

 
 
Dacă verificarea confirmă oportunitatea �i necesitatea proiectului, expertul bifează pătratul cu 
da din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează NU �i motivează pozi�ia lui în rubrica 
Observa�ii de la sfâr�itul capitolului 2 din fi�a de verificare a criteriilor de eligibilitate, iar 
proiectul va fi declarat neeligibil. 
 Dacă pentru proiectele prin care se finan�ează studii, contractul/angajamentul cu primăria, 
şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele nu înso�e�te cererea de finan�are, expertul 
bifează „nu„ şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de 
verificare a criteriilor de eligibilitate.  
 
2.2 Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinan�area serviciului 
Expertul verifică Declara�ia pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea 
cofinan�ării (după caz). Se verifică doar în cazul proiectelor atipice de servicii, dacă în fi�a 
măsurii atipice de servicii este prevăzută cofinan�are privată. 
 
 
3.VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV 

 
Verificarea constă în : 
-Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt 
corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul �i cheltuieli 
pentru derularea proiectelor. 
-Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informa�iilor furnizate, analizând �i 
fundamentarea bugetară, care prive�te corelarea dintre activită�ile �i resursele umane 
alocate acestora prin proiect ,cu sumele prevazute în capitolele din buget pentru aceste 
activită�i. 
 
Formularul de buget folosit de catre Beneficiar va fi preluat de pe site-ul www.apdrp.ro . 
 
3.1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt 
corecte şi sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului indicativ pe categorii de 
cheltuieli eligibile? 
 
DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 
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-Cererea de finantare 
-Bugetul indicativ 
-Fundamentarea bugetului pe 
categorii de cheltuieli eligibile 
corelat cu activitatile si 
rezultatele proiectului  

 Se verifică în Cererea de Finan�are, 
activită�ile propuse prin proiect �i resursele 
umane alocate acestora. 

 Se verifică bugetul indicativ privind 
corectitudinea informa�iilor furnizate, corelat 
cu fundamentarea bugetului fa�ă de 
activită�ile �i resursele umane alocate 
acestora prin proiect. 

 
Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli 
eligibile pe cele două capitole bugetare; suma 
cheltuielilor aferente fiecărui capitol din 
fundamenatre trebuie să fie egală cu suma 
prevazută pentru fiecare capitol bugetar. 
Se verifică �i dacă Bugetul este fundamentat din 
punct de vedere al activită�ilor �i resurselor 
umane alocate. 
 

 
 
a) Dacă există diferen�e de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile 
sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsu�a 
corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop. 
În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fi�a 
de solicitare a informa�iilor suplimentare E3.4L, expertul va modifica bugetul prin 
mic�orarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind 
neeligibilă. Expertul va motiva poziţia cu explica�ii în linia prevăzută în acest 
scop la rubrica Observa�ii. Se vor face  menţiuni la eventualele greşeli de 
încadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. Cererea de finanţare este 
declarată eligibilă prin bifarea casu�ei corespunzătoare DA cu diferen�e. 
 
b) Dacă există mici diferen�e de calcul în cererea de finan�are �i 
Fundamentarea bugetului indicativ corelat cu activită�ile �i rezultatele 
proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, pentru proiectele de servicii/atipice 
de servicii, expertul efectuează modificările în buget �i în matricea de verificare a 
Bugetului indicativ, bifează căsu�a corespunzătoare DA cu diferen�e. În acest 
caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la 
eventualele greşeli de calcul, costuri care includ impozite şi taxe deductibile sau 
alte cauze care au generat diferenţele. 
 
�i în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru 
luare la cuno�tin�ă de modificările efectuate, prin Fi�a de solicitare a 
informa�iilor suplimentare E3.4L.  
Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsu�ei 
corespunzătoare DA cu diferen�e. 
 
c)  Dacă valoarea proiectului men�ionată în Buget nu este fundamentată prin 
activită�ile �i resursele umane alocate, se poate aprecia ca bugetul este 
supradimensionat în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, atunci se 
bifeaza căsu�a NU �i  criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.  
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3.2 Sunt activită�ile eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate 
în cadrul Fi�ei Măsurii din PNDR în care se încadrează proiectul /Fi�ei 
Măsurii atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală? 
 
Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente ac�iunilor 
eligibile prevăzute în Fi�ele Măsurilor 111/143/322-Componenta C – pentru 
proiectele de servicii care se regăsesc în obiectivele măsurii de servicii din PNDR 
/în Fi�a Măsurii atipice de servicii din PDL-pentru proiectele atipice de servicii. 
Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile �i neeligibile sunt 
trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsu�a 
corespunzătoare, în caz contrar bifează NU �i îşi motivează poziţia în linia 
prevăzută în acest scop la rubrica Observa�ii, aceste cheltuieli fiind neeligibile. 
 
 
3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor 
eligibile? 
 
În cazul în care solicitantul a bifat în căsu�a corespunzătoare din Declara�ia pe 
propria răspundere din Cererea de Finan�are că este plătitor de TVA, TVA-ul 
este neeligibil. 
 
În cazul în care solicitantul bifează în căsu�a corespunzătoare din Declara�ia 
pe propria răspundere din Cererea de Finan�are că nu este plătitor de TVA, 
atunci TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este eligibil. În cazul în care solicitantul 
nu bifează nici una din casu�e se consideră TVA-ul neeligbil.  
 
Pentru beneficiarii publici TVA-ul este cheltuială neeligibilă prin FEADR conform 
art. 71 (3) din Regulamentul CE 1698/2005 
 
4. Fi�a de verificare a bazei de date pre�uri  
4.1. Categoria de servicii/bunuri se regase�te în Baza de Date? 
Expertul verifică dacă categoria de servicii/bunuri din fundamentarea bugetară se 
regăse�te în Baza de date pre�uri de pe site-ul APDRP. Dacă se regăse�te, 
expertul bifează în căsu�a corespunzătoare DA, şi ataşează un extras din baza 
de date. 
 
Dacă categoria de servicii nu se regăse�te în Baza de date pre�uri, expertul 
bifează în căsu�a corespunzătoare NU. 
 
4.2. Dacă la pct. 4.1. este DA, preţurile utilizate sunt în limitele prevăzute în 
Baza de Date ? 
 
Dacă pre�urile sunt în limitele prevăzute în  Baza de Date, expertul bifează în 
căsu�a corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din 
fundamentarea bugetară. Dacă pre�urile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de 
Date, expertul bifează în căsu�a corespunzătoare NU. 
 
4.3 Dacă la pct. 4.1 sau pct. 4.2. răspunsul este NU (valorile nu se regasesc 
în limitele admise în baza de date), solicitantul a  prezentat câte o ofertă 
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conformă pentru servicii/bunuri? 
 
Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat  câte o ofertă conformă pentru 
servicii/bunuri.  
 
În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme, expertul 
bifează în căsu�a corespunzătoare NU, modifică bugetul indicativ în sensul 
mic�orării acestuia cu costurile corespunzatoare �i în�tiin�ează solicitantul, 
prin formularul E3.4L, asupra modificărilor facute.  
 
Pentru categoria de servicii care s-a regăsit în BD de pre�uri �i a căror valori se 
încadrează în limitele prevăzute, expertul bifează căsu�a NU este cazul.  
 
Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la 
stabilirea rezonabilită�ii pre�urilor �i trebuie să aibă cel pu�in următoarele 
caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate �i semnate; 
- Să con�ină detalierea unor cerinte minimale. 
- Să conţină preţul de achiziţie pentru serviciul respectiv 
-  

În faza de evaluare a cererii de finan�are, baza de date are un rol consultativ. În 
urma analizei ofertelor, dacă acestea corespund cerin�elor din proiect iar pre�ul 
ofertei incluse în buget se regăse�te în pre�urile ofertate, cu justificări în cazul 
ofertei cu un pre� mai mare, expertul acceptă pre�urile. 
 
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 dacă solicitantul a încercat crearea unor 
condi�ii artificiale necesare pentru a beneficia de plă�i �i a ob�ine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor măsurii.  
Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte 
justificate atunci expertul bifează în căsu�a corespunzătoare DA, iar proiectul va 
fi declarat neeligibil.  
 
Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condi�ii artificiale pentru 
ob�inerea de plă�i �i avantaje care să contravină obiectivelor măsurii atunci 
expertul bifează în căsu�a corespunzatoare NU. 
 
6. Planul Financiar 
Formularul de Plan Financiar folosit de catre Beneficiar va fi preluat de pe site-ul 
www.apdrp.ro. 
 
6.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie 
publică a�a cum este prevăzut în  Fi�a măsurii din PNDR/Fi�a Măsurii din 
Planul de Dezvoltare Locală?  
 
 

  a)Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul bifează căsu�a DA. 
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 b) Dacă Planul Financiar nu este corect completat, expertul completează corect 
Planul financiar din Fi�a de verificare E3.1, bifează căsu�ă NU �i motivează 
pozi�ia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observa�ii.  Expertul va 
informa solicitantul de aceste modificări prin intermediul formularului E3.4. 
 
7. Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost respectate, proiectul 
este eligibil. 
 
Expertul care întocmeste Fi�a de verificare îşi concretizează verificarea prin 
înscrierea unei bife („√”) în casu�ele/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.  
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. 
 
 
 
7.1.6.3. Formular GE3.2 L – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie 
 
 
Sub-Măsura 41..... 
 
 
 
 
Titlu proiect:  ……………………………… 
 
.................................................................................................................................
...........................………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Număr de înregistrare al cererii de finan�are:  
 
................................................................................................................................. 
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Nr.ctr. Descriere criteriu de selecție Punctaj 
1. Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic Maxim 15 
1.1 Numărul experților prevăzuți în cererea de finanțare ca făcând parte 

din echipa de implementare 
Pentru a primi punctaj la acest criteriu de selecție, echipa proiectului 
va conține cel puțin de 2 experți: manager și responsabil financiar, 
ambii responsabili de implementarea proiectului și minim 2 experți 
formatori. 
Formula de calcul: 
Nr. membri echipă x 0,5 puncte/persoană = nr. total de puncte 
Numărul de membri ai echipei trebuie să fie proporțional cu 
complexitatea proiectului și cu numărul previzionat de 
cursanți/participanți la activitățile de formare/informare și difuzare de 
cunoștințe. 
Pentru a nu crea situații artificiale, menite să conducă la creșterea 
punctajului la acest criteriu, pentru echipele care conțin mai mult de 5 
persoane se va acorda un punctaj maxim de 2,5 puncte. 

Maxim 2,5 

1.2 Membrii echipei de management (manager responsabil financiar) au 
calificarea necesară (dovedită cu diplome) și experiență (dovedită 
prin CV și adeverințe/recomandări) în implementarea de 
proiecte/derularea activităților propuse în proiect. 
Formula de calcul: 
0,5 puncte/expert x nr. de proiecte/activități similare în care a fost 
implicat in ultimii 3 ani = nr. total puncte/expert 
Lista experților va cuprinde centralizat, pentru fiecare expert, care 
sunt proiectele/activitățile pe care solicitantul dorește să le 
evidențuieze în vederea obținerii punctajului 
Punctajul final va fi format prin cumularea punctelor obținute de 
fiecare expert, dar nu va depăși 5 puncte. 
Se acordă punctaj suplimentar – 2, 5 puncte - pentru solicitanții ai 
căror experți din echipa de management au experiență de lucru cu 
mediul rural dovedită. Pentru a obține cele 2,5 puncte este 
obligatoriu ca cel puțin unul dintre membrii echipei (exceptând 
responsabilul financiar) să fi lucrat cu mediul rural, în activități 
similare celor propuse prin proiect. 

Maxim 7,5 

1.3 Experții formatori/speakerii cheie propuși pentru activitățile de 
formare, informare și difuzare de cunoștințe au experiență de lucru 
cu mediul rural, în activități similare celor propuse prin proiect. 
Formula de calcul: 
1 punct/expert x nr. de experți cu experiență de lucru cu mediul rural 
= nr. total de puncte, 
1 punct/speaker cheie x nr. de speakeri cu experiență de lucru cu 
mediul rural = nr. total de puncte, 
Punctajul final va fi format prin cumularea celor două punctaje, dar 
nu va depăși 5 puncte. 

Maxim 5 

2 Planificarea activităţilor Maxim 30 
de puncte 

2.1 Planificarea activităților (descrierea metodologiei de implemenetare, 
tehnici, instrumente de lucru) 
Pentru o planificare detaliată a activităților (activitate/experți 
implicați/resurse alocate/durata) – 10 puncte 
Pentru o planificare parțial detaliată și parțial justificată a activităților 
(activitate/experți implicați/resurse alocate/durata) – 5 puncte 

Maxim 10 
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2.2 Proiectul include și participarea fermierilor la cel o actiune cu 
caracter de schimburi de experiență, vizite de lucru, activitati care vor 
contribui la informarea acestora. 

20 

3 Cost – eficiență 25 de 
puncte 

3.1 Buget 
Se va obtine punctaj daca cel putin 60% din valoarea totală a 
bugetului indicativ este alocat pentru capitolul II – Cheltuieli pentru 
derularea proiectelor din Bugetul Indicativ. 

25 

4 Criterii de selecție locală 30 puncte 
Propunerea de proiect contribuie la realizarea indicatorilor de 
monitorizare incluși în PDL al GALPNB. 
Pentru componenta de formare, grupul țintă este minim 21 de 
persoane, din care: tineri până în 40 de ani: minim 9 participanți; 
 

15 4.1 

Pentru formare si informare și difuzare de cunoștințe, grupul țintă 
este de minim 31 participanti, din care: 
 femei: minim 12 participanți 
 tineri până în 40 de ani: minm 14 participanți 
 fermieri de semisubzistență beneficiari ai masurii 141: minim 

20 participanți 
 tineri fermieri beneficiari ai masurii 112: minim 1 participant 

Pentru a primi punctaj este necesar ca aceste 4 condiții să fie 
îndeplinite cumulativ. Punctaj: 15  puncte 

15 

PUNCTAJ TOTAL 100 puncte 
PUNCTAJ MINIM – 30 de puncte 

 
Concluzia verificării:  Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL:__ puncte 
 
Verificat ..................................Expert 2GAL 
Semnătura    Data 
 
Întocmit ...................................Expert 1 GAL 
Semnătura    Data 
 
 
7.2.  MASURA 41.112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  
 
7.2.1. Obiectivul acestei măsuri este:  
Îmbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea 
procesului de modernizare si conformitate cu cerin�ele pentru protec�ia mediului, igiena si bunastarea 
animalelor, siguranta la locul de munca; 
Îmbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reînnoirea genera�iei sefilor acestora, fara cresterea 
populatiei active ocupate în agricultura. 
 
7.2.2. Scopul: 
Cresterea veniturilor exploata�iilor conduse de tinerii fermieri. 
Cresterea numarului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si 
încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investi�ii. 
 
7.2.3. Beneficiarii acestei masuri: 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii în vârsta de pâna la 40 de 
ani (neîmpliniti la data depunerii Cererii de Finantare), persoane fizice sau juridice care practica în principal activita�i agricole 
si a caror exploatatie agricola: 
 are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE (Unitatea de Dimensiune Economica (UDE) reprezinta unitatea 

prin care se exprima dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a 
exploata�iei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 Euro.; 

 este situata pe teritoriul �arii; 
 este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol. 
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Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, 
sunt: 
 persoana fizica; 
 persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonan�ei de Urgen�a a Guvernului nr. 44/ 

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

cu modificarile si completarile ulterioare. 
IMPORTANT! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten�iali beneficiari daca se angajeaza sa se autorizeze ca persoane 
fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform OG 44/2008, în termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii 
privind selectarea Cererii de Finan�are. Angajamentul se ataseaza Cererii de Finan�are si va preciza ca în termen de 30 
de zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comer�ului. În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finan�are nu se va încheia. 
ATENTIE! În cazul societa�ilor comerciale cu raspundere limitata, la calculul UDE-lor, PATRIMONIUL SOCIETA�II NU SE 
VA CONFUNDA CU PATRIMONIUL ASOCIATULUI ADMINISTRATOR UNIC, întrucât potrivit Legii nr. 31/1990 privind 
societa�ile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare DOAR BUNURILE CONSTITUITE CA APORT ÎN 
SOCIETATE DEVIN PROPRIETATEA ACESTEIA. 

7.2.4. Actiuni si costuri eligibile  - conform fisei masurii 112 din PNDR existenta pe 
www.madr.ro si conform Ghidului solicitantului masura 112 existent pe www.apdrp.ro (ultima 
versiune) 
7.2.5. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea 
minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 4.000 Euro / 1 UDE, 
dar nu va putea depasi 40.000 de Euro / exploatatie. 
Valoarea sprijinului acordat se calculeaza în lei, în functie de rata de schimb EUR/ LEU, cea mai recent stabilita 
de catre Banca Centrala Europeana înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaboreaza decizia de 
acordare a ajutorului (certificatul de plata), conform prevederilor art. 7 si 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006. 
7.2.6. Criterii de conformitate, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie 
7.2.6.1. Verificarea conformității cererii de finanțare 
Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 
- dacă e corect completată 
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic 
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute să fie în 2 exemplare: original şi copie. 
Solicitantul va fi invitat să revină la sediul GALPNB după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi), iar el are obligaţia 
de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza conformităţii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul      E2.1 
FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII - Măsura 112  «Instalarea tinerilor fermieri » existent  
http://www.apdrp.ro/, accesând documentul „Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M112 - mai 
2012”  
 
7.2.6.2. Verificarea eligibilitatii cererii de finanțare 
La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 
-eligibilitatea solicitantului 
-criteriile de eligibilitate şi selecţie 
-bugetul indicativ al proiectului 
-studiul de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza eligibilitatii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul        E3.1 
FIŞA DE VERIFICARE A CONDITIILOR MINIME DE ACORDARE A SPRIJINULUI Măsura 112 « Instalarea  
tinerilor fermieri »  existent  http://www.apdrp.ro/, accesând documentul  „Procedura Evaluare Selectare - 
Formulare Specifice M112 - mai 2012” 
 
7.2.6.3. Verificarea criteriilor de selectie a cererii de finanțare 

 

 

Nr ctr Criterii de selectie Punctaj 

CSL1 
(criteriu 
local) 

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

5 

CSL2 
(criteriu 
local) 

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

5 
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1 Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul 
completeaza sectiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a 
fermei” a Cererii de Finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia 
agricola detinuta are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE. 

20 

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

10 

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

25 

4 Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform 
legislatiei în vigoare*) 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul 
ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca 
acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu conditia 
ca solicitantul sa faca parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului: 
- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta 
Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de 
producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume 
recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea 
de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si 
organizatiilor de producatori în sectorul fructe si legume; 
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 
Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, judetean 
si national. 
*Se va acorda punctaj numai daca sunt atasate documentele descrise în 
Cap. 4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 
12.1. 

20 
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5 Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul 
ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca 
acesta a accesat Masura 214 „Plati de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin 
care solicitantul si-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu 
pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. 
Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: 
1. Pajisti cu înalta valoare naturala 
2. Practici agricole traditionale 
3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 
4. Culturi verzi 
5. Agricultura ecologica 
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu 
(Branta ruficolis). 

15 

 TOTAL 100 

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

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

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

 

7.3.  MASURA 41.121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole”  
(ATENTIE: Beneficiarii vor utiliza Versiunea 10 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, împreună cu Cererea 
de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012) 
7.3.1. Obiectivul acestei măsuri este:  
Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de 
producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare. 
7.3.2. Scopul: 
1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului 
şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum și producerea şi utilizarea energiei din 
surse regenerabile; 
2. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 
3. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 
4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului 
de asociere. 
5. Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal și de creştere a animalelor pentru 
realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a 
utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc. 
7.3.3. Beneficiarii acestei masuri: 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau 
juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 
UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin 
FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, respectiv codul CAEN 01xx. 
Pentru a demonstra că practică în principal activităţi agricole, in cazul unei activitati existente, solicitantul trebuie să facă 
dovada că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri din exploatare. 
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: 
 Persoana fizică; 
 Persoana fizica autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare; 
 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare; 
 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu modificările și completările ulterioare; 
 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare); 
 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); 
 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare); 
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); 
 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); 
 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare); 
 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificările şi completările ulterioare; 
 Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificările și completările ulterioare; 
 Grup de producători constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările și completările ulterioare, doar cu condiţia ca 
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investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri; 
 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare), doar cu condiţia ca 

investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri. 

7.3.4. Actiuni si costuri eligibile  - conform fisei masurii 121 din PNDR existenta pe www.madr.ro si 
conform cu Versiunea 10 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, împreună cu Cererea de Finanțare 
Versiunea 5.7, din noiembrie 2012. existente pe www.apdrp.ro 
7.3.5. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
I. Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile și nu sunt forme 
asociative. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este 
de 23.900 euro. Suma maxima eligibila a unui proiect este 400.000 euro. Suma minima eligibila a unui proiect 
este 5000 euro. Intensitatea ajutorului public: intre 40% – 70% din valoarea eligibilă a proiectului, la care trebuie 
să se adauge contribuţia privată, astfel: 
 Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 

 10% - pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de 
Finanţare; 

 10% - pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu 
handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000 (conform 
Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii); 

 10% - pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de 
operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru 
tratamentul apelor reziduale în exploatatii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi 
comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în 
aceste două tipuri de operatiuni; 

ATENȚIE! În funcţie de tipul proiectului, solicitantul va completa: 
a. Un buget indicativ care totalizeaza toate investiţiile: b) + c) + d) ; 
b. Un buget indicativ cuprinzand exclusiv cheltuielile aferente investitiilor care au drept scop implementarea noilor 
provocari (PERE) și pentru care intensitatea sprijinului creste cu 10%, pentru următoarele tipuri de operaţiuni, 
conform listei „Clarificări tipuri de operaţiuni finanţate din PERE” publicată pe site-ul www.apdrp.ro: 

  „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşământelor cu azotat”, 
 „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul proceselor de 

prelucrare şi comercializare”; 
Pentru aceasta parte a investitiei, sprijinul se poate majora cu: 

 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 
de finanţare; 

 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a), punctele (i), (ii), 
(iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, ajungandu-se la un procent de cofinantare de pana la 70%. 

c. Un buget indicativ cuprinzand cheltuieli care au drept scop implementarea noilor provocari (PERE), cu un 
sprijin nerambursabil de 40% (fara majorarea sprijinului), pentru urmatoarele tipuri de acţiuni, conform listei 
„Clarificări tipuri de operaţiuni finanţate din PERE” publicată pe site-ul www.apdrp.ro: 

 investitii in energie regenerabila: culturi energetice perene; 
 investiţii pentru producţia de lapte, precum şi cele pentru îmbunătăţirea prelucrării şi comercializarii 

produselor lactate. 
Pentru aceasta parte a investiţiei, sprijinul se poate majora cu: 

 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 
de finanţare; 

 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a), punctele (i), (ii), 
(iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, ajungandu-se la un procent de cofinantare de pana la 60%. 

d. Un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor cu procent de cofinantare de până la 40% (şi 
după caz cu o majorare de 10% pentru zonele defavorizate şi de 10% pentru tinerii fermieri) pentru perioada 2010 
– 2013, ajungându-se la un procent de cofinanţare de până la 60%. 
e. Un buget indicativ care totalizează investiţiile care vizează noile provocări : pct. c) +b), care va fi folosit la 
Monitorizare, sistemul PERE. 
f. Buget indicativ numai pentru investițiile referitoare la implementarea standardelor pentru laptele crud și protecția 
apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.  În situația în care prin proiect se propun investiții pentru 
implementarea ambelor standarde (protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și lapte crud), 
valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 400.000 Euro, din care maximum 50.000 Euro pentru 
investiții în implementarea standardelor pentru laptele crud, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% 
(reprezentând 44.470 Euro, din care 20.000 Euro pentru investiții în standardele pentru laptele crud). 
Bugetele sunt exprimate numai in Euro. 
Se completează câte un plan financiar aferent fiecarui buget unde vor fi prezentate cheltuielile aferente investiţiilor 
respective. 
II. Pentru proiectele care includ și investiţii pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este 
de 23.900 euro. Suma maxima eligibila  a unui proiect este 400.000 euro. Suma minima eligibila a unui proiect 
este 5000 euro.  
III. Pentru forma asociativă 
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Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este 
de 23.900 euro. Suma maxima eligibila a unui proiect este 400.000 euro. Suma minima eligibila a unui proiect 
este 5000 euro. 
7.3.6. Criterii de conformitate, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie 
7.3.6.1. Verificarea conformității cererii de finanțare 
Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 
- dacă e corect completată 
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic 
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute să fie în 2 exemplare: original şi copie. 
Solicitantul va fi invitat să revină la sediul GALPNB după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi), iar el are obligaţia 
de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza conformităţii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul      
E2.1_M121_noiembrie 2012 - FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII - Măsura 121  „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”  existent  http://www.apdrp.ro  

7.3.6.2. Verificarea eligibilitatii cererii de finanțare 
La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 
-eligibilitatea solicitantului 
-criteriile de eligibilitate şi selecţie 
-bugetul indicativ al proiectului 
-studiul de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza eligibilitatii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul        
E3.1_M121_februarie 2013 si E3.2_M121_noiembrie 2012 - FIŞA DE VERIFICARE A Măsura 121  
„Modernizarea exploataţiilor agricole”  existente pe   http://www.apdrp.ro.   

7.3.6.3. Verificarea criteriilor de selectie a cererii de finanțare 
 

SECTORUL VEGETAL 

Nr ctr Criterii de selectie Punctaj 

CSL1 
(criteriu 
local) 

Punctul de lucru (ferma) in care se realizeaza investitia este localizata in 
microregiunea delimitata de teritoriile urmatoartelor unitati administativ 
teritoriale: comuna Bira, comuna Boghicea, comuna Gadinti, comuna 
Sagna, comuna Stanita din judetul Neamt si comuna Oteleni din judetul 
Iasi 

5 

CSL2 
(criteriu 
local) 

Solicitantul este tanar (fermier in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la 
data depunerii cererii de finantare)  
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu 
de selectie sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile şi completările ulterioare); 
- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană 
fizicăautorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de 
finanţare (conform doc. 18.1). 

28 

1 Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou 
introduse. 

N/A 

Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente 
(sectoare prioritare, sisteme de irigatii și energie regenerabilă) poate 
primi: 

Max 40  

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 
mai jos: 

Max 23 

(i) legume; 23 

(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii; 23 

(iii) culturi de câmp; 20 

2 

(iv) pepiniere și plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu exceptia 
restructurarii/ reconversiei plantatiilor de viţă de vie) și struguri de 
masa; 

20 
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Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au 
investiţii în sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru 
acest criteriu de selecţie. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii 
în sisteme de irigaţii se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în 
valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut, pentru 
sectoare prioritare. 

10 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un 
punctaj suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se 
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a 
proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să 
provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse 
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită 
exclusiv în cadrul fermei. 

7 

3 Exploatatii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploatatiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care 
comercializeaza și o parte din productia realizata. 
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia între 
2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ. 
Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie 
sunt: 
- Persoana fizica 
- Persoana fizica autorizata înfiintata în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Întreprindere individuala înfiintata în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

5 

4 Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii 
pentru care aplică, membru al unei forme asociative, sau formă 
asociativă, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 
cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta 
este: 
• membru al uneia din urmatoarele forme asociative,: 
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu 
modificarile şi completările ulterioare/ grup de producători in sectorul 
legume si fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea 
de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute 
preliminar si organizaţiilor de producători in sectorul fructe si legume ; 
- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificarile şi completările ulterioare; 
- cooperativa agricolă, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituita conform Legii 
îmbunatatirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificarile si completările 
ulterioare. 
- membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA). 
Solicitantul poate fi membru al unei organizatii profesionale (asociatii) 
din componenta unei OIPA 
sau, 
• Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor 
reglementari: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu 
modificările şi completările ulterioare sau 
- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu 
modificari şi completări ulterioare, care aplică în nume propriu. 

5 

5 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ 
FEADR pentru acelaşi tip de activitate 

5 
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6 Exploatatii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Solicitantii trebuie să ataşeze la Cererea de Finantare documente prin care 
demonstrează ca exploatatia este înregistrata în sistemul de productie 
ecologica (perioada de conversie/certificata). De asemenea, trebuie sa descrie 
în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situatia în care se găseşte. 
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă 
în funcţie de ponderea suprafeţei/ suprafata totala. 

2 

7 Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ ca cel putin 50% din materia prima procesata provine din ferma 
proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în cadrul 
fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală 
eligibilă a proiectului. 

5 

8 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de 
selectie sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile şi completările ulterioare); 
- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere 
limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană 
fizicăautorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de 
finanţare (conform doc. 18.1). 

N/A 

9 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor 
Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, 
prezentata în anexa la ghidul solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform 
Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din România incluse în 
Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele 
Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate 
în anexa la Ghidul Solicitantului. 

5 

 TOTAL 100 

Punctaj minim: 15 puncte. Criteriile de mai sus se completeaza cu precizarile privind selectia 
proiectelor conform Ghidului solicitantului disponibil pe www.apdrp.ro 
 

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR 

Nr ctr Criterii de selectie Punctaj 

CSL1 
(criteriu 
local) 

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

5 

CSL2 
(criteriu 
local) 

Solicitantul este tanar (fermier in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la 
data depunerii cererii de finantare)  
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu 
de selectie sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile şi completările ulterioare); 
- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de 
finanţare (conform doc. 18.1). 

28 
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1 Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou 
introduse 

N/A 

Exploatatii din sectoarele prioritare 
Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente 
(sectoare prioritare și energie regenerabila) poate primi: 

Max 40 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 
mai jos: 

Max 30 

carne 30 (i) bovine 

lapte 20 

îngrășare 10 (ii) ovine și caprine 

reproducție 13 

reproducție 25 (iii) porcine 

îngrășare 10 

carne 9 iv) pasari 

ouă 10 

2 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea și 
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se 
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a 
proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să 
provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse 
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită 
exclusiv în cadrul fermei. 

10 

3 Exploataţii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploatatiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care 
comercializeaza și o parte din productia realizata. 
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia între 
2 şi 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ. 
Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie 
sunt: 
- Persoana fizică; 
- Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Întreprindere individuala (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

2 
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4 Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 
aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei 
forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale în vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea 
de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al 
uneia din urmatoarele forme asociative: 
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificarile și 
completarile ulterioare; 
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile 
și completarile ulterioare; 
- organizatie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 
îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA). 
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din 
componența unei OIPA. 
Sau, 
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor 
reglementări: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, cu 
modificarile si completarile ulterioare; care aplică în nume propriu. 

6 

5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ 
FEADR pentru acelaşi tip de activitate 

5 

6 Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Solicitantii trebuie sa ataseze la cererea de finanţare documente prin care 
demonstreaza ca exploatatia este înregistrata în sistemul de producţie 
ecologică (perioadă de conversie/ certificată). De asemenea, trebuie să descrie 
în Studiul de Fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ situaţia în care se găseşte. 
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă 
în funcţie de numărul de animale crescute în sistem ecologic/ numărul total de 
animale a exploataţiei. 

4 

7 Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din ferma 
proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în cadrul 
fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală 
eligibilă a proiectului. 

5 

8 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanti cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de 
selecţie sunt următoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/ 2008); 
- intreprindere individuală (constituita conform OUG nr.44/ 2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere 
limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de 
finanţare (conform doc. 18.1). 

N/A 
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9 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor 
Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în 
anexa la ghidul solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei 
Unitatilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 
Semnificativ Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate 
de Conditii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul 
Solicitantului. 

5 

 TOTAL 100 

Punctaj minim: 15 puncte. Criteriile de mai sus se completeaza cu precizarile privind selectia 
proiectelor conform Ghidului solicitantului disponibil pe www.apdrp.ro 
 

STANDARDELE DIN SECTORUL CREȘTEREA ANIMALELOR 
 

Nr ctr Criterii de selectie Punctaj 

CSL1 
(criteriu 
local) 

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

5 

CSL2 
(criteriu 
local) 

Solicitantul este tanar (fermier in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la 
data depunerii cererii de finantare)  
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu 
de selectie sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile şi completările ulterioare); 
- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de 
finanţare (conform doc. 18.1). 

28 

1 Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare 
nou introduse 
Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai pentru 
implementarea urmatoarelor standarde : 

- protecția apelor impotriva poluării cu nitrați din surse 
agricole care se aplică numai pentru zonele nou 
desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul solicitantului: 
Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi – Localităţi conform 
Ord.MM/MADR nr.1552/743/2008. 

Întreaga exploatație trebuie să se regasească în localitatile din Anexa 
nr.12. 
Data la care se încheie perioada de grație pentru acest standard este 
14.10.2013. 
2. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai 
pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolițe); 
Data la care se încheie perioada de grație este 31.12.2014. 

20 

Exploatatii din sectoarele prioritare 
Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente 
(sectoare prioritare și energie regenerabila) poate primi: 

Max 20 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 
mai jos: 

Max 10 

carne 10 (i) bovine 

lapte 10 

2 

(ii) ovine și caprine îngrășare 10 
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reproducție 10 

reproducție 10 (iii) porcine 

îngrășare 10 

carne 10 iv) pasari 

ouă 10 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea și 
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se 
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a 
proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să 
provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse 
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită 
exclusiv în cadrul fermei. 

10 

3 Exploataţii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploatatiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care 
comercializeaza și o parte din productia realizata. 
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia între 
2 şi 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ. 
Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie 
sunt: 
- Persoana fizică; 
- Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Întreprindere individuala (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

5 

4 Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 
aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei 
forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale în vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea 
de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al 
uneia din urmatoarele forme asociative: 
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificarile și 
completarile ulterioare; 
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile 
și completarile ulterioare; 
- organizatie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 
îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA). 
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din 
componența unei OIPA. 
Sau, 
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor 
reglementări: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, cu 
modificarile si completarile ulterioare; care aplică în nume propriu. 

5 

5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ 
FEADR pentru acelaşi tip de activitate 

2 
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6 Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Solicitantii trebuie sa ataseze la cererea de finanţare documente prin care 
demonstreaza ca exploatatia este înregistrata în sistemul de producţie 
ecologică (perioadă de conversie/ certificată). De asemenea, trebuie să descrie 
în Studiul de Fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ situaţia în care se găseşte. 
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă 
în funcţie de numărul de animale crescute în sistem ecologic/ numărul total de 
animale a exploataţiei. 

5 

7 Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din ferma 
proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în cadrul 
fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală 
eligibilă a proiectului. 

5 

8 Solicitantul este tanar (fermier in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la 
data depunerii cererii de finantare)  
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu 
de selectie sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile şi completările ulterioare); 
- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de 
finanţare (conform doc. 18.1). 

N/A 

9 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor 
Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în 
anexa la ghidul solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei 
Unitatilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 
Semnificativ Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate 
de Conditii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul 
Solicitantului. 

5 

 TOTAL 100 

Punctaj minim: 15 puncte. Criteriile de mai sus se completeaza cu precizarile privind selectia 
proiectelor conform Ghidului solicitantului disponibil pe www.apdrp.ro 
ATENȚIE! 
1. Pentru standardul lapte crud, solicitantul trebuie să dețină în proprietate efective mai mari de 
10 capete vaci lapte/bivolițe, iar investiția, pentru a implementa standardul, trebuie să 
cuprindă, 
după caz: 
- construcția sălii de muls sau modernizarea unei construcții existente și adaptarea ei la 
aceasta 
destinație, 
- rețea de alimentare cu curent electric a sălii de muls, 
- rețea de alimentare cu apă rece și caldă, 
- canalizare a sălii de muls, 
- instalație de muls propriu zisă cu 4-20 locuri de muls, 
- tanc de depozitare și răcire a laptelui, 
- instalație spălare și dezinfecție a instalației de muls, 
- dozatoare pentru furaje concentrate, 
- sistem de automatizare a procesului de muls. 
Dacă solicitantul deține o parte din utilajele/instalațiile menționate mai sus, le va prezenta în 
studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizările necesare referitoare la 



 
86

existența acestora, starea de funcționare. 
 
2. Pentru standardul protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, investiția 
trebuie să cuprindă minim: 
Porcine: 
- realizarea lagunelor pentru depozitarea dejecțiilor și a rețelei de canalizare de la halele de 
creșterea porcilor până la lagune, 
- instalații separare a părții solide de partea lichidă a dejecțiilor, 
- mijloace speciale de transport dejecții și incorporare a acestora în sol, 
- realizarea stațiilor de biogaz, 
- forarea puțurilor de control a poluării apei freatice cu nitați și nitriți. 
Păsări 
-realizarea platformelor de depozitare a dejecțiilor, 
-mijloace speciale de transport a dejecțiilor și distribuirea lor pe sol, 
- realizarea stațiilor de biogaz. 
Bovine 
- realizarea platformelor de depozitare a dejecțiilor solide și a foselor de depozitare a dejecțiilor 
lichide, 
- mijloace speciale de transport a dejecțiilor și distribuirea lor pe sol, 
- realizarea stațiilor de biogaz. 
Ovine 
- realizarea platformelor de depozitare a dejecțiilor solide, 
- mijloace speciale de transport a dejecțiilor și distribuirea lor pe sol, 
- realizarea stațiilor de biogaz. 
Dacă solicitantul deține o parte din utilajele/instalațiile menționate mai sus, le va prezenta în 
studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizările necesare referitoare la 
existența acestora, starea de funcționare. 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la faza de 
implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare și pentru care a primit punctaj la 
selecţie, devin condiţii obligatorii. 
În caz că, la verificarea Cererilor de plată sau în perioada de monitorizare, se constată că 
aceste condiţii nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. Excepţie face 
criteriul de selecţie privind exploataţiile agricole de semisubzistenţă a căror dimensiune 
economică poate evolua. 
ATENŢIE! Pentru justificarea criteriilor de selectie este necesar să prezentati în cadrul 
Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate informaţiile necesare punctării acestora 
şi să ataşaţi documente justificative în acest sens. 
ATENȚIE! Tinerii fermieri, beneficiari ai Măsurii 112 care realizeaza investiții pentru 
implementarea celor două standarde, beneficiază de o perioada de graţie de 36 de luni 
calculată de la data instalării, pentru finalizarea investiţiei, conform Regulamentului 1698/2005, 
art.26, pct.1 lit.b, ultimul alineat, dar plata se poate efectua și ulterior. 
 
7.4. MASURA 41.122 - ”Îmbunatatirea valorii economice a padurii” 
 
7.4.1. Obiectivul acestei măsuri este:  
Creşterea valorii economice a pădurilor ţinând cont de rolul lor multifuncţional şi de un management durabil al 
pădurilor. 
7.4.2. Scopul: 
1. Îmbunătăţirea structurii arboreturilor prin refacerea sau substituirea pădurilor slab productive sau neconforme 
cu tipul natural fundamental de pădure, cum ar fi pădurile de răşinoase din afara arealului natural cu specii 
adaptate mai bine condiţiilor locale şi cu rezistenţă mai bună împotriva factorilor dăunători naturali (doborâturi de 
vânt, atacuri de insecte etc) 
2. Achiziţionarea de echipamente şi maşini de tăiere necesare pentru realizarea măsurilor tehnice şi a operaţiilor 
necesare până la vârsta exploatabilităţii (ex. rărituri, elagaj artificial, combaterea bolilor şi dăunătorilor) 
3. Achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact redus asupra 
mediului, excepţie făcând echipamentele ce realizează în acelaşi timp exploatarea şi procesarea primară a 
materialului lemnos (cum sunt harvesterurile) 
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4. Producerea de puieţi forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin înființarea de pepiniere când sunt necesare 
lucrări de împădurire în proprietatea forestieră. 
5. Creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătățesc valoarea economică a pădurii la nivel de 
exploataţie forestieră. 
7.4.3. Beneficiarii acestei masuri: 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 122 sunt: 
 proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau juridice și asociaţii ale acestora; 
 forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obști de moșneni, obști răzesești, păduri 

grănicerești și alții) – constituite în baza Legii 1/ 2000, art. 26; 
 comune, orașe și municipii deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora; 
 instituții de cult și învățământ deținătoare de pădure și asociațiile acestora; 
 asociaţii mixte de proprietari de pădure din oricare din categoriile de mai sus. 
7.4.4. Actiuni si costuri eligibile  - conform fisei masurii 122 din PNDR existenta pe 
www.madr.ro si conform Ghidului solicitantului masura 122 existent pe www.apdrp.ro (ultima 
versiune) 
7.4.5. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
Sprijinul public (comunitar şi naţional) va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile. 
În zonele defavorizate (LFA) şi siturilor Natura 2000 sprijinul public va fi de până la 60% din totalul cheltuielilor 
eligibile. 
Plafonul maxim al sprijinului public acceptat pentru un proiect nu poate depăşi 27.100 euro. Suma maxima a unui 
proiect eligibil este 400.000 euro. Suma minima a unui proiect eligibil  este 5000 euro, conform prevederilor 
PNDR. 
7.4.6. Criterii de conformitate, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie 
7.4.6.1. Verificarea conformității cererii de finanțare 
Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 
- dacă e corect completată 
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic 
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute să fie în 2 exemplare: original şi copie. 
Solicitantul va fi invitat să revină la sediul GALPNB după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi), iar el are obligaţia 
de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza conformităţii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul      E2.1 
FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII - Măsura 122 “Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii” existent  
http://www.apdrp.ro accesând documentul Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M122 - martie 
2012 

7.4.6.2. Verificarea eligibilitatii cererii de finanțare 
La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 
-eligibilitatea solicitantului 
-criteriile de eligibilitate şi selecţie 
-bugetul indicativ al proiectului 
-studiul de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza eligibilitatii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul  E3.1 
FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE - Măsura 122 “Îmbunătăţirea valorii economice a 
pădurii”  existent  http://www.apdrp.ro  accesând documentul  Procedura Evaluare Selectare - Formulare 
Specifice M122 - martie 2012 

7.4.6.3. Verificarea criteriilor de selectie a cererii de finanțare 
 

Nr ctr Criterii de selectie Punctaj 

CSL1 
(criteriu 
local) 

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

5 

CSL2 
(criteriu 
local) 

Solicitantul este tanar (fermier in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la 
data depunerii cererii de finantare)  
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu 
de selectie sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile şi completările ulterioare); 
- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 

25 
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După tipurile de păduri în care sunt prevăzute investiții- proiecte 
de îmbunătăţire a structurii arboretelor: 
In funcţie de tipul investiţiei, dacă proiectul prevede refacerea arboreturilor 
slab productive, se acordă 30 puncte. Dacă proiectul prevede substituirea 
arboreturilor derivate, se acordă 20 puncte. 

Max 20 

1.1 
 

- proiecte de refacere a arboretelor slab productive; 
 

20 

1 

1.2 - proiecte de substituire a arboretelor derivate; 10 

După tipul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboreturilor (din 
pădure): 
Dacă echipamentele şi maşinile solicitate prin memoriul jusificativ sunt 
specifice numai lucrărilor de efectuat în arboreturi tinere (conform 
prevederilor din Planul lucrărilor de ingrijire şi conducere a arboreturilor din 
amenajamentul silvic, numai pentru tipurile de lucrări necesare până la 
efectuarea răriturilor: ingrijirea culturilor 
tinere, degajări, curățiri), se acordă 20 puncte Dacă în memoriul justificativ 
sunt prevăzute și justificate echipamente şi maşini care 
se referă și la lucrări de igienă și rărituri (conform planurilor din 
amenajamentul silvic), se acordă 15 puncte. 
 

Max 10 

2.1 - proiecte de achiziţionare de echipamente şi mașini 
pentru realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere în 
arboreturi tinere; 

10 

2 

2.2 - proiecte de achiziţionare de echipamente şi mașini de 
tăiere pentru realizarea operațiilor necesare până la 
vârsta exploatabilității (ex: răriturile pre-comerciale); 

5 

După structura proprietății asupra pădurii pentru care 
se întocmeşte proiectul: 
Se acorda punctaj în funcție de statutul juridic al solicitantului 

Max 20 

- proiecte realizate de asociaţii (1) de proprietari de 
pădure; 

20 

3.1 

- proiecte individuale (2) 10 

După mărimea suprafeţei de pădure pentru care se 
întocmeşte proiectul*: 
*Suprafața de pădure pentru care se întocmește proiectul este cea 
justificată în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ/ Proiectul de 
Împădurire și în planurile de amenajament și nu poate depăși 
suprafața totală aflată în proprietate. 
Daca proiectul include mai multe tipuri de investitii, punctajul la acest 
criteriu se acorda pentru suprafața cumulată, aferentă tuturor 
investitiilor solicitate. 

Max 20 

Peste 1000,01 ha 20 

Între 100,01 – 
1000,00 ha 

15 

3 

3.2 

 
- proiecte pentru suprafeţele 
mari de pădure. 

Până la 100,00 ha 10 

 TOTAL 100 

(1) Inclusiv forme asociative realizate în baza legislației naționale 
(2) Proiecte realizate de comune, oraşe, municipii sau proprietari privaţi de pădure 

Punctaj minim: 15 puncte Criteriile de mai sus se completeaza cu precizarile privind selectia 
proiectelor conform Ghidului solicitantului disponibil pe www.apdrp.ro 
 
IMPORTANT! 
Nu sunt admise la finanțare proiectele care nu întrunesc punctajul minim. 
Punctajul pentru investițiile prevăzute în criteriile de selecție 1 și 2 nu poate fi cumulat. În situația în care 
un proiect include 2 sau 3 tipuri de investiţii punctate în cadrul criteriilor 1, respectiv 2, punctajul pentru 
criteriul de selecție 1 sau 2 se acordă numai pentru investiția majoritară valoric. 
Criterii de departajare: În cazul proiectelor cu punctaj egal, departajarea se va face în funcție de suprafața totală 
de pădure a solicitantului, în ordine descrescătoare. 
Atentie: Se vor selecta maxim 2 proiecte in limita alocarii financiare disponibile.  
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7.5. MASURA 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 
forestiere” 
7.5.1. Obiectivul acestei măsuri este:  
Creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere, prin îmbunătăţirea 
performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, 
printr�o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie. 
7.5.2. Scopul: 
1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere 
competitive; 
2. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a 
produselor obţinute; 
3. Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole; 
4. Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum şi a eficienţei economice a activităţii 
microîntreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare. 
Atingerea acestor obiective se realizează prin investiţii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor pentru: 
- procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de 
Instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor piscicole şi care obţin produse incluse în Anexa I; vezi 
adresa web a Autoritatii Nationale a Vamilor http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm, pentru incadrarea 
corecta a materiilor prime si produselor finite. procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează 
materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor piscicole 
şi care obţin produse neincluse în Anexa I şi care fac obiectul unei Scheme de ajutor de stat. 
7.5.3. Beneficiarii acestei masuri: 
Pentru investiţiile vizând creşterea valorii adăugate a produselor agricole: 
- Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, 
respectiv în conformitate cu Legea nr. 346/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 angajaţi 
sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro – definite în conformitate cu art. 28 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. 
- Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/ 2004, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Societăţi cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/ 2005; 
- Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale –înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu completările și 
modificările ulterioare; 
Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei nr. 37/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare, care 
au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice care aparţin următoarelor forme juridice : 
 societăţi comerciale - constituite conform Legii nr. 31/ 1990 
 cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/ 2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 
Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării prin FEADR care pe perioada derulării proiectului, precum şi în 
perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii, avută la data depunerii Cererii de 
Finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, 
respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare 
rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare. 
7.5.4. Actiuni si costuri eligibile  - conform fisei masurii 123 din PNDR existenta pe 
www.madr.ro si conform Ghidului solicitantului masura 123 existent pe www.apdrp.ro (ultima 
versune) 
7.5.5. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
Fondurile pentru MASURA 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” sunt de 5.600 
euro; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei 
măsuri este de 5.600 euro. Suma maxima eligibila a unui proiect este 400.000 euro. Suma minima eligibila a unui 
proiect este 5000 euro. Intensitatea sprijinului: de până la 50%, fondurile acordate reprezentând cofinanţarea 
publică (raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului) la care trebuie să se adauge cofinanţarea privată. 
Pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a 
investiţiei. Pentru investiţiile care aparţin unei forme asociative (cooperative agricole de procesare a produselor 
agricole – conform Legii nr. 566/2004, societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005, asociaţii 
familiale /intreprindere familiala, conform OUG nr.44/2008, grupuri de producători recunoscute în conformitate cu 
Ordonanţa nr. 37/ 2005) şi care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri), 
cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a investiţiei. Pentru alte întreprinderi – cuantumul 
sprijinului este de 25% din valoarea eligibilă a proiectului. Pentru micro-intreprinderile pentru sacrificare şi 
procesare carne, precum si pentru colectare si procesare lapte, cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea 
eligibilă a investiţiei. 
 
7.5.6. Criterii de conformitate, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie 
 
7.5.6.1. Verificarea conformității cererii de finanțare 
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Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 
- dacă e corect completată 
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic 
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute să fie în 2 exemplare: original şi copie. 
Solicitantul va fi invitat să revină la sediul GALPNB după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi), iar el are obligaţia 
de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza conformităţii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul  E2.1 
FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII - Măsura 123 «Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si 
forestiere» existent  http://www.apdrp.ro  accesând documentul Procedura Evaluare Selectare - Formulare 
Specifice M123 - februarie 2013 
 
7.5.6.2. Verificarea eligibilitatii cererii de finanțare 
La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 
-eligibilitatea solicitantului 
-criteriile de eligibilitate şi selecţie 
-bugetul indicativ al proiectului 
-studiul de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza eligibilitatii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul  E3.1 
FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE - Măsura 123 «Cresterea valorii adaugate a 
produselor agricole si forestiere»  existent  http://www.apdrp.ro  accesând documentul  Procedura Evaluare 
Selectare - Formulare Specifice M123 - februarie 2013 
 
7.5.6.3. Verificarea criteriilor de selectie a cererii de finanțare 
 
I. Unitățile care implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate 
cu Anexa la Decizia 2011/898/UE 
Aceste criterii de selecție sunt numai pentru alocarea financiară prevăzută pentru 
implementarea standardelor europene în vigoare privind prelucrarea laptelui crud 
 
Nr ctr Criterii de selectie Punctaj 

CSL1 
(criteriu 
local) 

Intreprinderile au sediul si punctul de lucru in microregiunea delimitata de 
teritoriile urmatoartelor unitati administativ teritoriale: comuna Bira, 
comuna Boghicea, comuna Gadinti, comuna Sagna, comuna Stanita din 
judetul Neamt si comuna Oteleni din judetul Iasi 

5 

CSL2 
(criteriu 
local) 

Solicitantul este tanar (fermier in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la 
data depunerii cererii de finantare)  
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu 
de selectie sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile şi completările ulterioare); 
- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 

15 

CSL3 
(criteriu 
local) 

Proiectul include masuri de reducere a emisiilor poluante sau de utilizare a 
energiei regenerabile 

10 

CSL4 
(criteriu 
local) 

Solicitantul este membrul unei asociatii de producatori sau alta forma de 
asociere recunoscuta legal 

17 
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1 Unităţi care au programe de restructurare până în 2013 (6), cuprinse în 
anexa avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu 
standardele comunitare, conform Decizia 2011/898/UE de modificare a 
Deciziei 2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul 
Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud 
care nu respectă cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din 
România și cerințele structurale aplicabile acestor unități. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie 
să se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă 
dovada că are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar 
investiţia propusă face parte din acest program. 
Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului. 
Se punctează pentru toate unitățile din Anexa Deciziei 2011/898/UE. 

10 

2 Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou 
Introduse (7) Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi 
trebuie să facă dovada că are un program de restructurare avizat de 
ANSVSA, iar investiţia propusă face parte din acest program. Anexa 
Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului. 
Se punctează numai Micro-întreprinderile din Anexa Deciziei 
2011/898/UE, numai pentru urmatoarele doua standarde, in conformitate 
cu Anexa la fisa masurii: „Descrierea standardelor comunitare în vigoare”, 
prezentată şi în Ghidul Solicitantului. 
- Standarde generale pentru igiena produselor alimentare 
(Regulamentul nr. 852/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013; 
- Standarde specifice de igiena pentru alimentele de origine animala 
(Regulamentul nr. 882/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013; 
În Anexă sunt prezentate regulamentele comunitare şi actele normative 
care le transpun pe acestea şi sunt indicate investiţiile care sunt necesare 
pentru adaptarea la standarde. Aceste investiţii vor fi descrise în Studiul 
de fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul privind “Adaptarea la 
standarde”, iar cheltuielile necesare vor fi evidenţiate în bugetul indicativ. 
De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze ca Notificarea 
ANSVSA/DSVSA este eliberata pentru realizarea proiectului, va mentiona 
că va respecta standardele şi că implementarea proiectului va fi realizată 
pănăla expirarea perioadei de gratie. Implementarea standardelo trebuie 
să se încadreze în perioada de grație mentionată în Anexa din fișa măsurii 
123, dar plata se poate efectua și ulterior. 

10 

3 Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă 
punctaj suplimentar. 
Materia prima folosită pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) 
trebuie să provină din unitatea proprie iar energie obținută inclusiv din alte 
surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de acelasi tip), să 
fie folosită exclusiv în unitate. 
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 
Criteriul de selectie nr. 3 poate primi maxim 10 puncte. 
De exemplu: 
-cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 
Euro. 
- valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 
25.000/500.000x10=0,5 
Total punctaj pentru acest criteriu de selecție: 0.5 puncte 

N/A 

4 IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 
capacităţi de procesare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ că cel puţin 50% din materia primă utilizată la procesare sau 
colectată în cazul depozitării, provine din judeţul în care este amplasată 
investiţia sau judeţele limitrofe in care exista materie prima disponibilă. 

N/A 
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5 Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale 
pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni 
înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform legislaţiei în 
vigoare; 
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative: 
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii 
nr. 566/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 
- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 
37/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul 
justificativ ca investitia deservește majoritatea membrilor formei asociative 
(jumătate plus unul din membri) și se regăsește în una din activitățile 
menționate în statulul acestora 
2. Solicitanții sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA) 
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din 
componența unei OIPA. 
Activitatea propusă prin proiect trebuie să se regăsească în una din 
activitățile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: producție, 
procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA�MADR). 
Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) 
din componența unei OIPA, activitatea asociatiei (comuna cu activitatea 
propusa prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea OIPA. 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul 
justificativ modalitatea prin care OIPA sprijină activitatea de procesare a 
solicitantului. 

N/A 

6 Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate (cod CAEN) 

10 

7 IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ că deţin exploataţii agricole şi procesează sau colectează și/sau 
depozitează materie primă atât din producţia proprie cât şi achizitionată. 
Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și 
trebuie să îndeplinească, următoarele condiții: 
- cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată 
și/sau depozitată să provină din producția proprie. 
Pentru proiectele care procesează materie primă din producţia proprie 
punctajul se acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie 
primă procesată și/sau depozitată. 
Pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 10% sau 
peste 50% materie primă din producție proprie, nu se acordă punctaj 
pentru acest criteriu de selecție. 
Solicitantul care va procesa 50% materie primă din producție proprie, va 
beneficia de punctajul maxim de 9 puncte. Pentru solicitantul care 
procesează între 10 și 50% materie primă din producția proprie, punctajul 
se va acorda proporțional. 
Exemplu de calcul: 
Materie primă procesată din producție proprie =50.000 hl/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 hl/an 
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie ar 
obține 9 puncte. 
Punctajul se va calcula astfel: 250.000.............950.000................x 
x=50.000x9/250.000=1,8 puncte 

Max 9 
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8 IMM-uri care procesează produse tradiţionale 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ că procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe 
produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. 
Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate punctajul 
se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selectie, respectiv 6) proportional cu ponderea 
produselor tradiționale din total producție realizate, daca NU, va primi 0 
puncte. 
De exemplu: 
Produse traditionale 25.000 kg/an 
Productie totala realizata=500.000 kg/an 
25.000/500.000x6=0.30 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

Max 6 

9 Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conform 
legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează 
materie primă ecologică. 
Pentru proiectele care colectează şi/ sau procesează produse ecologice 
punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală 
realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selectie, respectiv 8) proporţional cu ponderea 
produselor ecologice din total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 
puncte. 
De exemplu: 
Produse ecologice 25.000 kg/an 
Productie totala realizata=500.000 kg/an 
25.000/500.000x8=0.4 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

Max 8 

Micro-întreprinderi (8): 
 

 

- pentru sacrificare şi procesare carne NA 

10 

- pentru colectare şi procesare lapte. NA 

 TOTAL 100 

(6) Pentru proiectele care vizeaza investitii noi nu se va acorda punctaj pentru criteriile de selectie privind 
adaptarea la standardele comunitare nou introduse. Se acorda punctaj doar pentru proiectele care vizeaza 
modernizari/extinderi, respectiv, solicitantii au desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin 
proiect. Aceasta verificare se face în baza autorizatiilor, a documentelor contabile (daca este cazul) şi 
conform precizarilor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ privind activitatea desfasurata. 
(7)Idem 6. 

(8) Acest criteriu de selecție este punctat la criteriul de selectie nr. 2 

Punctaj minim: 20 puncte. Criteriile de mai sus se completeaza cu precizarile privind selectia 
proiectelor conform Ghidului solicitantului disponibil pe www.apdrp.ro 
 
II. Unitățile care nu implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în 
conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE (9) 

 
Nr ctr Criterii de selectie Punctaj 

CSL1 
(criteriu 
local) 

Intreprinderile au sediul si punctul de lucru in microregiunea delimitata de 
teritoriile urmatoartelor unitati administativ teritoriale: comuna Bira, 
comuna Boghicea, comuna Gadinti, comuna Sagna, comuna Stanita din 
judetul Neamt si comuna Oteleni din judetul Iasi 

5 
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CSL2 
(criteriu 
local) 

Solicitantul este tanar (fermier in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la 
data depunerii cererii de finantare)  
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu 
de selectie sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile şi completările ulterioare); 
- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 

10 

CSL3 
(criteriu 
local) 

Proiectul include masuri de reducere a emisiilor poluante sau de utilizare a 
energiei regenerabile 

5 

CSL4 
(criteriu 
local) 

Solicitantul este membrul unei asociatii de producatori sau alta forma de 
asociere recunoscuta legal 

17 

1 Unităţi care au programe de restructurare până în 201310, cuprinse în 
anexa avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu 
standardele comunitare. 

N/A 

2 Microîntreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou 
Introduse (11) 

N/A 

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai 
jos: 

Max 35 

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; 5 

(ii) cereale;  10 

(iii) legume, fructe şi cartofi; 
 

25 

(iv) semințe oleaginoase;  3 

(v) miere de albine;  3 

(vi) vin  5 

3 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă 
punctaj suplimentar. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) 
trebuie să provină din unitatea proprie iar energie obținută inclusiv din alte 
surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să 
fie folosită exclusiv în unitate. 
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea 
totală eligibilă a proiectului 
Criteriul de selecție nr. 3 cumulat pentru cele două componente (sectoare 
prioritare şi energie regenerabilă) poate primi maxim 55 de puncte. 
De exemplu: 
- cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 
Euro. 
- valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 
25.000/500.000x10=0,5 
Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 45 (pentru legume, de ex.) + 
0.5 = 45,5 

Max 10 

4 IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 
capacităţi de procesare 

N/A 
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5 Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale 
pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni 
înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform legislaţiei în 
vigoare; 
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative: 
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii 
nr. 566/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 
- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 
37/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul 
justificativ ca investitia deservește majoritatea membrilor formei asociative 
(jumătate plus unul din membri) și se regăsește în una din activitățile 
menționate în statulul acestora 
2. Solicitanții sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA) 
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din 
componența unei OIPA. 
Activitatea propusă prin proiect trebuie să se regăsească în una din 
activitățile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: producție, 
procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA�MADR). 
Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) 
din componența unei OIPA, activitatea asociatiei (comuna cu activitatea 
propusa prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea OIPA. 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul 
justificativ modalitatea prin care OIPA sprijină activitatea de procesare a 
solicitantului. 

N/A 

6 Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate (cod CAEN) 

5 
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7 IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ că deţin exploataţii agricole şi procesează sau colectează/ 
depozitează materie primă atât din producţia proprie cât şi achizitionată. 
IMM-ul trebuie să aibă cod CAEN principal pentru depozitare/procesare și în 
secundar ca producator de materie primă. 
Pentru a primi punctaj la acest criteriu, solicitantul (IMM�ul) trebuie să 
demonstreze că în cadrul societății detin părți sociale/ acțiuni cel puțin 10 
producători de materie primă din domeniul proiectului și dacă: 
a) cel puțin 30 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată 
și/sau depozitată să provină din producția proprie a IMM�ului si a celor 
minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni (diferența trebuie 
să fie achiziționată de la terți) – cu excepția sectorului vin cu indicație 
geografică; 
Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât producția proprie cât și 
producția provenită de la producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în IMM 
(minim 10) (doc. 19.5). 
b) pentru sectorul vin cu indicație geografică, materia primă achiziționată 
de la terți poate fi cuprinsă între 5 % și 15 % (diferența trebuie să fie 
din producție proprie si a celor minim 10 producatori care detin parti 
sociale/ actiuni). 
În cazul punctului a) pentru proiectele în care se procesează și/sau 
depozitează sub 30% sau peste 50% materie primă din producție proprie a 
IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni, nu 
se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul punctului b) pentru proiectele în care se procesează și/sau 
depozitează sub 5% sau peste 15% materie primă achiziționată de la terți, nu 
se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul a) solicitantul care va procesa și/sau depozita 50% materie primă din 
producție proprie a IMM-ului si a celor minim 10 producatori care detin parti 
sociale/ actiuni, va beneficia de punctajul maxim de 10 puncte. Pentru 
solicitantul care procesează între 30 și 50% materie primă din producția 
proprie a IMM�ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ 
actiuni, punctajul se va acorda proporțional. 
În cazul b) pentru proiectele care procesează struguri materie primă cu 
indicație geografică din producţia proprie produsa de IMM‐ul solicitant si a 
celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni, punctajul se 
acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie primă 
procesată. 
Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât producția proprie cât și 
producția provenită de la producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în 
IMM (minim 10) (doc. 19.5). 
Prevederile punctului b se aplică și pentru procesarea strugurilor materie 
primă destinați obținerii de vin cu denumire de origine controlată. 
Exemple de calcul: 
Cazul a) 
Materie primă procesată și/sau depozitată din producție proprie a IMM-ului 
si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni =150.000 
t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an 
Se verifică dacă ponderea materiei prime deţinute se încadrează între 30% și 
50% materie primă din producția proprie a IMM�ului si a celor minim 10 
producatori care detin parti sociale/ actiuni. 
150.0000/500.000x100=30% 
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie a IMMului 
si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni ar obține 
10 puncte. 
50%...............................10 puncte 
30%..................................X 
x=30%x10/50%= 6 puncte 
Punctajul se va calcula astfel: 
250.000................10 
150.000................x 
x=150.000x10/250.000=6 puncte 
Cazul b) 
Materie primă (struguri) din producție proprie a IMM�ului si a celor minim 10 
producatori care detin parti sociale/ actiuni =450.000 t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an 
Se verifică dacă ponderea materiei prime din producție proprie a IMM�ului si 
a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni se încadrează 
între 85% și 95% . 
Punctajul se va calcula astfel: 
450.000/500.000x10=9 puncte acordate pentru acest criteriu de selecție. 

Max 10 
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8 IMM-uri care procesează produse tradiţionale 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ că procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe 
produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. 
Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate punctajul 
se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată. 
Solicitantul va primi un număr de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selecție, respectiv 3) proporțional cu ponderea 
produselor tradiționale din total producție realizată, daca NU, va primi 0 
puncte. 
De exemplu: 
� produse tradiționale 25.000 Kg/an. 
� producție totală realizată= 500.000 Kg/an. 
25.000/500.000x3=0,15 puncte pentru acest criteriu de selecție. 

Max 3 

9 Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conform 
legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează 
materie primă ecologică. 
Pentru proiectele care colectează şi/sau procesează produse ecologice 
punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală 
realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selectie, respectiv 5) proporţional cu ponderea 
produselor ecologice din total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 
puncte. 
De exemplu: 
� produse ecologice 25.000 Kg/an. 
� producție totală realizată= 500.000 Kg/an. 
25.000/500.000x5=0,25 puncte pentru acest criteriu de selecție 

Max 5 

Micro-întreprinderi (12) Max 5 

- pentru sacrificare şi procesare carne 4 

10 

- pentru colectare şi procesare lapte 5 

 TOTAL 100 

9 Se aplică pentru acei solicitanți care nu se regăsesc pe anexa la Decizia 2011/898/UE 
10 Nu se aplică 
11 Nu se aplică. 
12 capacitatile de productie propuse respecta urmatoarele dimensiuni: 
� 4 - 5 bovine/zi respectiv 80 - 100 bovine/luna 

Criteriul de selecție S 10 va fi punctat atât pentru micro-intreprinderile care realizează investiții noi 

cât și pentru cele care realizează moderizări. 

Punctaj minim: 20 puncte. Criteriile de mai sus se completeaza cu precizarile privind selectia 
proiectelor conform Ghidului solicitantului disponibil pe www.apdrp.ro 
ATENȚIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la 

faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a primit 

punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii. 

În caz că, la verificarea Cererilor de plată, sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste 

condiţii nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. 

Atentie: Proiectele se vor selecta in limita alocarii financiare disponibile.  
 
7.6.  MASURA 41.142 - „Înfiinţarea grupurilor de producători” 
7.6.1. Obiectivul acestei măsuri este:  
Măsura 142 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier” şi are ca obiectiv 
general creşterea competitivităţii sectoarelor primare agricol şi silvic, prin dezvoltarea echilibrată a relaţiilor dintre 
producători şi sectoarele de procesare şi comercializare, precum şi adaptarea producţiei din punct de vedere 
calitativ şi cantitativ la cerinţele consumatorilor. 
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Obiectivul specific al măsurii este încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol, cresterea 
animalelor şi silvic în vederea obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin 
aplicarea unor tehnologii de producţie unitare şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri. 
 
7.6.2. Scopul: 
Incurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol, cresterea animalelor şi silvic în vederea 
obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de 
producţie unitare şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri. 
 
7.6.3. Beneficiarii acestei masuri: 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 142 sunt grupurile de producători recunoscute oficial începând cu data 
de 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
IMPORTANT ! Se exclud de la finanţare grupurile de producători, recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin prin 
Programul SAPARD sau de la bugetul naţional, precum şi organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe care 
beneficiază de sprijin prin Regulamentul (CE) nr. 2200/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul (CE) 
1234/2007, cu modificările şi completările ulterioare și Regulamentul (CE) 302/2012 precum şi organizaţiile de producători 
înfiinţate pentru cultura de hamei. 
Categoriile de solicitanţi care pot primi finanţare nerambursabilă, recunoscuţi ca şi grup de producători conform legislaţiei 
naţionale în vigoare, sunt: 
Societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare; 
Asociaţii conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005; 
Cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004; 
Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare. 

7.6.4. Actiuni si costuri eligibile  - conform fisei masurii 142 din PNDR existenta pe 
www.madr.ro si conform Ghidului solicitantului masura 142 existent pe www.apdrp.ro (ultima 
versiune) 
7.6.5. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
Sprijinul pentru Infiintarea grupurilor de producatori in teritoriul GALPNB este de maxim 19.000 euro. Suma 
minima eligibila a unui proiect este 5.000 de euro. Intensitatea sprijinului public: 100% 
7.6.6. Criterii de conformitate, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie 
7.6.6.1. Verificarea conformității cererii de finanțare 
Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 
- dacă e corect completată 
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic 
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute să fie în 2 exemplare: original şi copie. 
Solicitantul va fi invitat să revină la sediul GALPNB după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi), iar el are obligaţia 
de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza conformităţii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul      E2.1 
FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII - Măsura 142  «Infiintarea grupurilor de producatori» existent  
http://www.apdrp.ro.   

7.6.6.2. Verificarea eligibilitatii cererii de finanțare 
La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 
-eligibilitatea solicitantului 
-criteriile de eligibilitate şi selecţie 
-bugetul indicativ al proiectului 
-studiul de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza eligibilitatii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul        E3.1 
FIŞA DE VERIFICARE A CONDITIILOR MINIME DE ACORDARE A SPRIJINULUI Măsura 142 Infiintarea 
grupurilor de producatori, existent pe  http://www.apdrp.ro.  

7.6.6.3. Verificarea criteriilor de selectie a cererii de finanțare 
Pentru cererile de finantare aferente măsurii 41.142 selecţia se face în ordine descrescătoare a punctajului de 
selecţie. Departajarea proiectelor, se face conform criteriilor de departajare prevazute in Manualul de procedura 
PNDR si in Manualul de evaluare si selectie APDRP. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea 
acestora, se face în ordinea descrescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată în euro. (la punctaj egal au 
prioritate la selectie proiectele cu valori eligibile mai mari) 

 
Nr 
ctr 

Criterii de selectie locala GALPNB Punctaj 

CSL1 Grupul de producatori are peste 30% din randul tinerilor 30 
CSL2 Grupul de producatori produce produse ecologice 40 
CSL3 Grupul de producatori are mai mult de 6 membri 30 
TOTAL 100 
Punctaj minim 40 
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IMPORTANT!   
d) Selectia proiectelor se va efectua conform celor specificate la punctul 7.1.6.3, cu respectarea ghidului 

solicitantului si cu respectarea procedurii de selectie a GALPNB versiunea 03 disponibila pe 
www.galpnb.ro. 

e) Selectia se realizeaza in limita alocarii financiare disponibile specificata la pct. 4.1. 
f) Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze în cadrul Planului de afaceri si 

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

 

7.7. MASURA 41.313 - „Încurajarea activităţilor turistice” 
7.7.1. Obiectivul acestei măsuri este:  
Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a 
veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural. 
7.7.2. Scopul: 
1. Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei; 
2. Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; 
3. Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice; 
4. Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. 
5. Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la scară mică; 
6. Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică; 
7. Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. 
7.7.3. Beneficiarii acestei masuri: 
Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA) (Aşa cum sunt definite în 
Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 şi în legislaţia naţională în vigoare Legea 346/ 2004) (având mai 
puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2 milioane 
Euro). Statutul de micro-întreprindere poate viza un beneficiar care deţine cel puţin statutul de persoană fizică 
autorizată. (vezi definiţie dicţionar), inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au 
prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate 
conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi organizarea cooperativei cu 
modificările şi completările ulterioare). 
Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de 
finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată (Ordonanţa de Urgenţă nr. 44 din 16 
aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, modificată şi completată) şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în 
situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate 
documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, 
această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare. 
NOTA: Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoană fizică autorizată, întreprindere familială sau 
întreprindere individuală, aşa cum sunt definite în OUG 44/ 2008. Această categorie de beneficiari trebuie să 
opteze încă din momentul depunerii Cererii de Finanţare pentru forma în care doreşte autorizarea (Anexa 4.5 la 
Ghid). 
Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară (Conform Legii 215/ 2001, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu 
personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate de unităţile administrativ - teritoriale ( în cazul 
de faţă doar între comune) pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional 
ori furnizarea în comun a unor servicii publice) realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei 
naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi 
Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare); 
ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii 
şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare). 
NOTA: Societăţile cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca 
obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural sunt eligibile pentru a aplica proiecte 
generatoare de profit. Scopul şi obiectivele societății cooperative prevăzute în statut trebuie să fie în conformitate 
cu activităţile care vizează proiectul, activități generatoare de profit. Având în vedere faptul că activitatea de 
agroturism este o activitate practicată de membrii unei gospodării agricole, beneficiarii eligibili pentru acest tip de 
investiţii vor fi doar cei care sunt sau vor fi organizaţi conform OUG 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 
Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi şi Administratorul public pentru 
Comune şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare, în conformitate cu Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare). Scopul şi obiectivele asociaţiei şi fundaţiei/ ADI prevăzute 
în statut, trebuie să fie în conformitate cu activităţile care vizează proiectul, activităţi de interes public şi 
negeneratoare de profit. DOVADA ÎNCADRĂRII ÎN CATEGORIA DE MICRO-ÎNTREPRINDERE SE FACE ÎN 
BAZA art. 4 al Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare: o întreprindere nu poate fi considerată microîntreprindere dacă cel puţin 
25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu 
titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice; - datele utilizate pentru calculul 
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numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile 
financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor – 
art. 6 (1) al Legii nr. 346/ 2004. Dacă la întocmirea situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai 
încadrează în plafoanele stabilite, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau micro-
întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive” (art. 6 
(2) al Legii nr. 346/2004). Încadrarea în categoria de micro-îndreprindere se face pe baza Anexei 4.1 la Ghidul 
Solicitantului. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate, ale căror situaţii financiare nu au fost aprobate, în condiţiile 
legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se 
determină în cursul exerciţiului financiar şi se declară pe propria răspundere de către reprezentantul întreprinderii 
art.6(3) al Legii nr. 346/ 2004, conform modelului prevăzut în anexele 1 şi 2. 
7.7.4. Actiuni si costuri eligibile  - conform fisei masurii 313 din PNDR existenta pe 
www.madr.ro si conform  Ghidului solicitantului masura 313 existent pe www.apdrp.ro (ultima 
versiune) 
7.7.5. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
Fondurile nerambursabile disponibile pentru MASURA 41.313 - „Încurajarea activităţilor turistice” sunt de 141.723 
euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul acestei 
măsuri este de 141.723 euro;  
Suma maxima eligibila a unui proiect este 400.000 euro.  
Suma minima eligibila a unui proiect este 5.000 euro. 
Intensitatea sprijinului public: de până la 85%  
 
7.7.6. Criterii de conformitate, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie 
7.7.6.1. Verificarea conformității cererii de finanțare 
Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 
- dacă e corect completată 
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic 
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute să fie în 2 exemplare: original şi copie. 
Solicitantul va fi invitat să revină la sediul GALPNB după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi), iar el are obligaţia 
de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza conformităţii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul      E2.1 
FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII - Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” existent  
http://www.apdrp.ro accesând documentul Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M313 - martie 
2012 

7.7.6.2. Verificarea eligibilitatii cererii de finanțare 
La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 
-eligibilitatea solicitantului 
-criteriile de eligibilitate şi selecţie 
-bugetul indicativ al proiectului 
-studiul de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate 
Experţii GALPNB şi cei ai OJPDRP pentru analiza eligibilitatii Cererii de Finanţare, vor utiliza formularul         E3.1 
FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE - Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” 
existent  http://www.apdrp.ro accesând documentul Procedura Evaluare Selectare - Formulare Specifice M313 - 
martie 2012 

7.7.6.3. Verificarea criteriilor de selectie a cererii de finanțare 
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR si implicit prin Planul de dezvoltare al GALPNB, sunt supuse 
unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie: 
Pentru componentele a) „Investiţii în infrastructura de primire turistică” şi b) „Investiţii în activităţi recreaţionale”: 
I. aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani; 
II. proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere 
(vezi lista comunelor cu potenţial turistic, Anexa 10 la Ghid, link www.apdrp.ro.); 
III. Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă / 25.000 Euro investiţi; 
IV. proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului; 
V. proiecte ce vizează activități recreaționale; 
VI. proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul 
desfăşurării activităţii turistice; 
VII. proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale; 
VIII. proiecte de investiţii în agroturism. 
Pentru componentele c) „Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de 
marcaje turistice, etc.” şi d) „Dezvoltarea şi / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural”: 

 proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional/ regional/ judeţean sau local (de tip 
LEADER); 

 proiecte care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi în care există minimum 15 
acţiuni/ investiţii de turism; 

 proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale. 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie menţionate mai jos. 
Investiţiile suportate din cheltuieli neeligibile nu sunt luate în considerare în scorarea criteriilor de selecţie. 
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Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 41.313 selecţia se desfăşoară distinct pentru fiecare din cele patru 
componente ale măsurii în ordine descrescătoare a punctajului de selecţie. Departajarea proiectelor, se face 
conform criteriilor de departajare prevazute in Manualul de procedura PNDR si in Manualul de evaluare si selectie 
APDRP. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în ordinea descrescătoare a valorii 
eligibile a proiectului, exprimată în euro. (la punctaj egal au prioritate la selectie proiectele cu valori eligibile mai 
mari) 
Sistemul de punctare este următorul: 
Nr ctr Criterii de selectie Punctaj 

CSL1 
(criteriu 
local) 

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

5 

CSL2 
(criteriu 
local) 

Solicitantul sa aiba domiciliul stabil (in cazul persoanelor fizice) sau sediul 
(in cazul persoanelor juridice) in microregiunea delimitata de teritoriile 
urmatoartelor unitati administativ teritoriale: comuna Bira, comuna 
Boghicea, comuna Gadinti, comuna Sagna, comuna Stanita din judetul 
Neamt si comuna Oteleni din judetul Iasi 

5 

CSL3 
(criteriu 
local) 

Proiectele pentru beneficiari, altii decat publici, trebuie sa prevada investitii 
in producerea energiei regenerabile 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 
prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de producere a energiei din 
surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul 
general şi bugetul indicativ. Punctajul se acordă proporţional cu ponderea 
pe care o are valoarea investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 

Max 10 

CSL4 
(criteriu 
local) 

Solicitantul este tanar (fermier in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la 
data depunerii cererii de finantare)  

5 

Pentru componentele a) Investiţii în infrastructura de primire turistică şi b) 
Investiţii în activităţi recreaţionale 

1 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri 
comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de 
Finanţare – Secţiunea C – Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ 
sau obţinute, a bazelor de date FEADR/ SAPARD şi/ sau documentul 
11. 
Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plăţi 
efectuate pentru investiţia similară şi data depunerii prezentului 
proiect este mai mare de 3 ani. 
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat 
de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 
3 ani. 

5 

Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat, dar care nu sunt 
suficient dezvoltate din acest punct de vedere. 
Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10 – Lista 
comunelor cu potențial turistic. Această anexă a fost întocmită în 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 
Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a 
punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare 
finală) http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patnsectiunea- 
a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice 

Max 15 2 

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice 
(Cmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte. 
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se 
următoarea formulă de calcul: 
Cmrt*15/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două 
zecimale).Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Anexei 10 este de 
45 de puncte. 

5 
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- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse 
turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 25 puncte. 
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se 
următoarea formulă de calcul: 
Cfmrt*25/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale). 
Notă:Punctajul maxim al Cfmrt conform Anexei 10 este de 56,40 de 
puncte. 

15 

3 Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un 
loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în 
funcţie de tipul şi data înfiinţării solicitantului). 
Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât şi pentru 
microîntreprinderile în funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin 
crearea cel puţin a unui loc de muncă raportat la 25.000 euro. 
Formula: 
dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă 
nou create <= 25.000 Euro, proiectul primeşte punctaj, 
dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă 
nou create > 25.000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din 
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din Studiul 
de Fezabilitate completat de solicitanţii privaţi şi punctul 3.2 pentru 
solicitanţii care completează Memoriul Justificativ) şi pe baza 
formulelor de calcul prezentate. 

5 

4 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de până în 40 de ani 
la data depunerii proiectului. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de 
identitate, după cum urmează: 
� persoană fizică sau persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta 
sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 
� societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică 
cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a 
proiectului; 
� întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică 
cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a 
proiectului. 
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în 
formele de organizare şi în condiţiile menţionate anterior se 
acordă punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta acesteia la 
data depunerii Cererii de Finanţare. 

N/A 

5 Proiecte de investiții în activități recreaționale. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în 
cadrul SF/ MJ investiții de tipul celor din componenta b, investiții 
private în infrastructura de agrement. 
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investițiile 
aferente activităților recreaționale reprezintă componenta majoritară 
din punct de vedere valoric. 

25 

6 Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a 
energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării 
activităţii turistice. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 
prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de producere a energiei din 
surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul 
general şi bugetul indicativ. Punctajul se acordă proporţional cu ponderea 
pe care o are valoarea investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 

N/A 
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7 Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi 
promovarea culturii tradiţionale. 
Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul 
prevede, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii 
tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte tradiţionale sau de mijloace 
de transport tradiționale cu tracțiune animală (ex.: sănii, trăsuri, 
șarete, căruțe, etc.) și/ sau dacă solicitantul prezintă precontracte 
încheiate cu diferiți organizatori/ prestatori pentru furnizarea de 
servicii cultural - tradiționale pentru turiști. 
Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: 
achiziţionarea de obiecte tradiţionale în vederea amenajării de 
structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau în vederea 
amenajării restaurantelor, achiziţionarea de mijloace de transport 
tradiţionale – sănii, trăsuri, şarete, căruțe etc. ). 
În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte 
tradiţionale/ mijloace de transport tradiționale, solicitantul va 
completa declaraţia pe proprie răspundere din Secţiunea F a Cererii 
de Finanţare. 
Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia 
solicitantului de a cumpăra obiecte tradiţionale/ mijloace de transport 
tradiționale numai de la meşteri care deţin unul din documentele: 
- cartea de meşteşugar; 
- declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura 
activităţi tradiţionale artizanale (eliberată de primarul localităţii, în 
mod gratuit). 

5 

8 Proiecte de investiţii în agroturism. Punctarea acestui criteriu se 
va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede investiții în structuri 
de primire turistică (pensiuni agro- turistice). 
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investiţiile 
aferente agroturismului reprezintă componenta majoritară din punct 
de vedere valoric. 

20 

 TOTAL 100 

Pentru componentele a) şi b), punctajul minim realizat va fi de 20 puncte Criteriile de mai sus se completeaza cu 
precizarile privind selectia proiectelor conform Ghidului solicitantului disponibil pe www.apdrp.ro 
ATENȚIE: Asocierea forțată a investițiilor care vizează componenta b (piscine, centre de închirieri articole 
sportive, etc.) cu achiziționarea de obiecte tradiționale (de genul: ștergare, rogojini, cergi, etc.) se consideră 
conform prevederilor art. 4 alin.8 din Reg. CE nr. 65/ 2011 creare de condiții artificiale, în vederea obținerii de 
punctaj în cadrul criteriului de selecție 7. Pentru proiectele care combină acţiuni din mai multe componente se 
aplică criteriile de selecţie aferente componentei dominante. 
IMPORTANT!   
a) Selectia proiectelor se va efectua conform celor specificate la punctul 7.1.6.3, cu respectarea ghidului 

solicitantului si cu respectarea procedurii de selectie a GALPNB versiunea 03 disponibila pe 
www.galpnb.ro. 

b) Selectia se realizeaza in limita alocarii financiare disponibile specificata la pct. 4.3 
 
Nota: 

Având în vedere dispoziţiile Ordinului MADR nr.512/2013 pentru aprobarea Schemei de 
ajutor de minimis, GAL-urile pot depune proiecte la APDRP cu minimum 5 luni înainte de 30 
iunie 2014. 

De la această prevedere sunt exceptate proiectele ale căror beneficiari îndeplinesc 
condițiile prevăzute în procedura de contractare. Având în vedere cele menționate, potențialii 
beneficiari ce urmează să depună cereri de finanțare în cadrul Apelului de selecție nr. 10 -      
M41.313  trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în procedura de contractare, respectiv:  
să facă dovada cofinanțării cu extras de cont , iar solicitantii sunt inregistrati ca persoane 
juridice organizate în conformitate legislatia in vigoare. 

In concluzie: GAL Podisul de Nord al Barladului  nu-si asuma raspunderea 
necontractarii pana la data de 30 iunie 2014 si nu va selecta proiecte ce nu indeplinesc 
dispoziţiile Ordinului MADR nr.512/2013 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis. 
 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GALPNB 
GAL Podisul de Nord al Barladului are elaborata o procedură de selectie proprie disponibila pe 
www.galpnb.ro (versiunea 03) în care este descris procesul de evaluare în vederea selectiei  
proiectelor, inclusiv procedura de soluţionarea contestaţiilor asa cum a fost mentionat în 
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capitolul ”Mecanismul de implementare” din Planul de Dezvoltare Locală a GALPNB. Acesta 
procedura este aprobate de adunarea generală a GALPNB. Comitetul de Selectie al GALPNB 
stabileste punctajul criteriilor de selectie preluate din: 
 Ghidul Solicitantului măsurii 111 (versiunea 01 existent pe www.galpnb.ro) si criteriile de 

selectie locale stabilite în Planul de Dezvoltare Locala al GALPNB (mai sus prezentate la 
punctul 7.1.6.3), pe baza cărora proiectele ce vor fi implementate în teritoriu in care 
activeaza GALPNB si vor fi selectate si propuse spre finantare la APDRP, astfel încât 
punctajul maxim acordat să nu depăsească 100 de puncte.   

 Ghidul Solicitantului măsurii 112 (ultima versiune in vigoare existenta pe www.apdrp.ro) si 
criteriile de selectie locale stabilite în Planul de Dezvoltare Locala al GALPNB (mai sus 
prezentate la punctul 7.2.6.3), pe baza cărora proiectele ce vor fi implementate în teritoriu 
in care activeaza GALPNB si vor fi selectate si propuse spre finantare la APDRP, astfel 
încât punctajul maxim acordat să nu depăsească 100 de puncte.  

 Ghidul Solicitantului măsurii 121 Versiunea 5.7, din noiembrie 2012 (existent pe 
www.apdrp.ro) si criteriile de selectie locale stabilite în Planul de Dezvoltare Locala al 
GALPNB (mai sus prezentate la punctul 7.3.6.3), pe baza cărora proiectele ce vor fi 
implementate în teritoriu in care activeaza GALPNB si vor fi selectate si propuse spre 
finantare la APDRP, astfel încât punctajul maxim acordat să nu depăsească 100 de puncte.  

 Ghidul Solicitantului măsurii 122 (ultima versiune in vigoare existenta pe www.apdrp.ro) si 
criteriile de selectie locale stabilite în Planul de Dezvoltare Locala al GALPNB (mai sus 
prezentate la punctul 7.4.6.3), pe baza cărora proiectele ce vor fi implementate în teritoriu 
in care activeaza GALPNB si vor fi selectate si propuse spre finantare la APDRP, astfel 
încât punctajul maxim acordat să nu depăsească 100 de puncte. 

 Ghidul Solicitantului măsurii 123 (ultima versiune in vigoare existenta pe www.apdrp.ro) si 
criteriile de selectie locale stabilite în Planul de Dezvoltare Locala al GALPNB (mai sus 
prezentate la punctul 7.5.6.3), pe baza cărora proiectele ce vor fi implementate în teritoriu 
in care activeaza GALPNB si vor fi selectate si propuse spre finantare la APDRP, astfel 
încât punctajul maxim acordat să nu depăsească 100 de puncte.   

 Ghidul Solicitantului măsurii 142 (ultima versiune in vigoare existenta pe www.apdrp.ro) si 
criteriile de selectie locale stabilite în Planul de Dezvoltare Locala al GALPNB (mai sus 
prezentate la punctul 7.6.6.3), pe baza cărora proiectele ce vor fi implementate în teritoriu 
in care activeaza GALPNB si vor fi selectate si propuse spre finantare la APDRP, astfel 
încât punctajul maxim acordat să nu depăsească 100 de puncte.  

 Ghidul Solicitantului măsurii 313 (ultima versiune in vigoare existenta pe www.apdrp.ro) si 
criteriile de selectie locale stabilite în Planul de Dezvoltare Locala al GALPNB (mai sus 
prezentate la punctul 7.7.6.3), pe baza cărora proiectele ce vor fi implementate în teritoriu 
in care activeaza GALPNB si vor fi selectate si propuse spre finantare la APDRP, astfel 
încât punctajul maxim acordat să nu depăsească 100 de puncte.  

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

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

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

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

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


