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APEL DE SELECTIE PROIECTE
In cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 –2020 Axa LEADER /
Sub-masura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de
dezvoltare locală
Data anuntului: 16.11.2020
Nr. de referinta al sesiunii: M1- 3/ 2020
Masura lansata: M1/2B ”Încurajarea tinerilor fermieri și a fermelor mici”
Asociatia G.A.L. DELTA DUNĂRII, in calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru
cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL DELTA
DUNĂRII”, finantat prin FEADR in cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de
selecție pentru Masura M1/2B „Încurajarea tinerior fermieri și a fermelor mici” în data de
de 16.11.2020.
Data lansarii apelului de selecție: 16.11.2020
Data limita de depunere a proiectelor: 18.12.2020 – ora 14:00
Categoriile de beneficiari eligibili:
 Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE)
nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2
din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung
în ceea ce priveștedeciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile


financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50% +1 din acţiuni;
Fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație
agricolă care intră în categoria de fermă mică.

Exploatația agricolă trebuie să aibă o dimensiune economică între 4.000 – 7.999 S.O pentru
fermele mici si intre 8.000 – 50.000 S.O pentru tinerii fermieri;
Teritoriul GAL Delta Dunării acoperă teritoriul administrativ al orașului Sulina (cod SIRUTA:
159767), și al comunelor Nufăru (cod SIRUTA: 161053), Beștepe (cod SIRUTA: 161552),
Mahmudia (cod SIRUTA: 160724), Murighiol (cod SIRUTA: 160911), Sfântu Gheorghe (cod
SIRUTA: 161231), Valea Nucarilor (cod SIRUTA: 161482).
Activitățile realizate în cadrul măsurii M1/2B sunt obligatoriu a se desfășura în teritoriul GAL
Delta Dunării.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei G.A.L. DELTA DUNĂRII, sat Malcoci, com. Nufăru,
str. Ovidiu, nr.152, jud. Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00 – 14.00.
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Alocare totala pe sesiune: 80.000 euro
Valoarea maxima eligibila:



15.000 de euro pentru fermele mici cuprinse între 4.000 și 7.999 SO;
40.000 de euro pentru exploatațiile tinerilor fermieri de la 8.000 la 29.999 SO și 50.000
de euro pentru exploatațiile tinerilor fermieri de la 30.000 la 50.000 SO;

Valoarea minimă eligibila:
În funcție de dimensiunea exploatației agricole care trebuie să se încadreze în limitele
prezentate, dar valoarea sprijinului nerambursabil nu trebuie să depășească valoarea maximă
admisă la finanțare.
Intensitatea sprijinului:
Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară pe o perioadă de maxim 3 ani, după cum
urmează:
Sprijinul se acordă în 2 (două) tranșe degresive, iar ultima tranșă este condiționată de
implementarea corectă a Planului de Afaceri.
 80% din cuantumul sprijinului, la semnarea deciziei de finanțare;
 20% din cuantumul sprijinului, nu va depăși data de 30.09.2023;
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului
elaborat de GAL pentru Măsura M1/2B, disponibil pentru studiu la sediul GAL sau pe pagina de
internet www.gal-deltadunarii.ro
Cererea de finanțare editabila utilizata poate fi consultata si descarcata prin accesarea siteului: http://www.gal-deltadunării.ro, la secțiunea FINANȚARE PROIECTE / APLELURI DE
SELECȚIE ACTIVE.
Documentele Justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea
proiectului, trebuie sa fie in conformitate cu cerintele Fisei masurii M1/2B din SDL si cu Ghidul
solicitantului, in vigoare la data lansarii, disponibile in format electronic pe site-ul GAL,
http://www.gal-deltadunării.ro, la sectiunea FINANȚARE PROIECTE / APLELURI DE SELECȚIE
ACTIVE.
Opis documente justificative Cerere de finantare:
Pentru tânărul fermier
1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei
2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă;
a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
 document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei
în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie
autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în
posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar şi alte documente care
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demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform legislaţiei în vigoare autentificate
la notar),
şi/sau
 tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii,
(conţinând sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de
Finanţare), cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă
şi/sau
 contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de Finanţare însoţit de adresa
emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale,
dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;
şi/sau
 Contractul de comodat/ contractul de închiriere/documentul potrivit căruia suprafața
de teren a fost dată temporar în administrare/folosinţă, autentificat la notar.
Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei
în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/comodat valabile la
momentul depunerii cererii de finanţare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este
de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.
În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole,
contractele care conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra terenurilor agricole,
pentru exploataţii pomicole, să aibă o valabilitate de minimum 15 ani (excepție: pepinierele,
culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani),
începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare
b) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și
completările ulterioare:
- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz,
uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de
donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);
c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și
completările ulterioare:
- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz,
uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de
donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);
- documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune,
comodat, locaţiune.
În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcțiile cu caracter
provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare,
solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept.
Contractele care conferă dreptul de folosință trebuie încheiate pentru o perioadă de cel puțin
10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se
intervine cu investiții de modernizare/extindere și a terenurilor pe care se vor realiza
investiții ce presupun lucrări de construcții-montaj.
De exemplu, în cazul clădirilor deja existente, asupra cărora nu se intervine prin proiect, cu
investiţii de modernizare/extindere, sunt acceptate toate tipurile de documente invocate în
secțiunea dedicată documentelor acceptate pentru construcții, fără a se face distincţia dintre
punctele b) şi c):
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- documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit
prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de creanţă asupra construcției
dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.
De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește
închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform Codului
Civil – Legea 287/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:
 extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară
(adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel mult 30
zile calendaristice înaintea depuneri cereri de finanţare din care să rezulte: efectivul de
animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a
solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);
Situaţiile în care este necesară prezentarea formularului de mişcare ANSVSA/ DSVSA sunt
prevăzute în legislaţia naţională, iar în cele ce urmează, reluăm un extras sintetizat al
prevederilor legislative, pentru o mai bună înţelegere a aplicabilităţii acestora:
Solicitantul constituit în conformitate cu OUG 44/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv PFA, II sau IF care preia o exploataţie agricolă de la propria persoană fizică
înregistrată la DSVSA, nu depune formular de mişcare pentru transferul animalelor de pe
persoană fizică pe PFA, II sau IF, transferul efectuându-se prin schimbarea formei de organizare
a proprietarului în baza de date de la DSVSA.
Exploatația zootehnică preluată de PFA, II sau IF își va păstra codul de exploatație „RO” alocat
persoanei fizice, iar în Baza Națională de Date se va modifica doar forma de organizare din
Persoană fizică înregistrată cu CNP în PFA, II sau IF înregistrată la Registrul Comerțului.
NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 2010 pentru implementarea procesului de
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor , art. 1 (10) „mişcarea
animalelor - creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o exploataţie, din
oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal” coroborat cu art. 5 (1) punctul f
„fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu formularele/documentele de mişcare şi
este înregistrată în SNIIA” precum şi cu art. 11 (4) „Fiecare proprietar de exploataţie,
proprietar de animale sau deţinător al acestora are obligaţia de a notifica medicului veterinar
de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor; în acest scop, solicită
medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea formularului de mişcare, al cărui
model este prevăzut în anexa nr. 4.
 paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine.
 document emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi stupinelor
constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panouri de
identificare a stupinelor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată în
anul depunerii cererii de finanţare care să confirme dreptul de folosinţă
(proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar
proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform
cu originalul".
- Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie din Registrul agricol emis de Primării
actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanţare care să confirme
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dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/
animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi
menţiunea "Conform cu originalul".
În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va
depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de
primărie privind situaţia curentă.
3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și
deținătorul platformei/Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia
se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are capacitatea
de preluare a gunoiului de grajd din exploatația solicitantului.
4. Copiile situaţiilor financiare pentru anii “n” și , “n-1”, unde “n” este anul anterior
anului în care solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administraţia
Financiară:
a) Pentru societăţi comerciale:
 Bilanţul (cod 10);
 Contul de profit şi pierderi (cod 20);
 Datele informative (cod 30);
 Situaţia activelor imobilizate (cod 40);
 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară (cod S1046), în cazul
solicitanţilor care de la constituire, nu au desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare
de un an fiscal.
În ceea ce priveşte situaţia în care este necesară depunerea declaraţiei de inactivitate,
exemplificăm:
O societate comercială înfiinţată în anul 2015 care depune Cerere de Finanţare în anul 2016,
dar care nu a desfăşurat activitate în anul fiscal 2015, va depune declaraţia de inactivitate
aferentă anului 2015.
b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:
 Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13)
sau


declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit
(Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanților care în anii “n” și “n-1” sunt
autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de Finanțare, nu
este cazul depunerii unuia din documentele mai sus menționate.
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/administrator);
6. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei
în vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare;
7. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se
desemnează ca tânărul fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în
relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 ani)
în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în
cadrul exploataţiei respective;
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8. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una
dintre următoarele condiții:
8.1. Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară:
- diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol
sau
- diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol
8.2 Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în
domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de
calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării
certificatului;
a) Competenţe în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin
participarea la programe de inițiere/ instruire/specializare care nu necesită un document
eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul
de ore aferent Nivelului I de calificare profesională:competențele în domeniile menționate
vor fi dovedite prin prezentarea certificatului/diplomei/atestatului de absolvire a cursului sau a
unui document echivalent acestora. In cazul în care, la depunerea Cererii de Finanțare nu este
emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptată adeverința de absolvire a cursului sub
condiţia prezentării certificatului/diplomei/atestatului de absolvire a cursului sau a unui
document echivalent acestora în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată;
în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil.
sau
b) recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite
ca urmare a experienţei profesionale;
8.4. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de
grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului,
dar nu mai mult de ultima tranşă de plată.
În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea cererii de
finanţare şi nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de
absolvire a studiilor respective, însoţită de situaţia şcolară disponibilă, sub condiţia
prezentării diplomei în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz
contrar, acesta va fi declarat neeligibil.
I. În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/superioare, aceştia prezintă diploma/
document doveditor (inclusiv suplimentul descriptiv al certificatelor de formare
profesională atestate ANC care cuprind această informaţie) de absolvire a minim 8 clase.
II. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie privind formarea profesională care conferă
un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va prezenta actul
doveditor (certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat
(recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice) prin care se certifică competențele
profesionale de minim Nivel 1 de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau
economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului.
9. Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind
rasele/soiurile autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin
sau
Document care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone, document obligatoriu de
prezentat la depunerea cererii de finanţare. Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul oficial
al soiurilor de plante de cultură din România/ Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea
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Soiurilor (ISTIS)– aprobat anual. In cazul animalelor se va depune Certificatul de origine pentru
animalele deţinute de solicitant emis de Asociaţia Crescătorilor de Animale din specia prevăzută
în proiect, autorizată de ANZ. Acest document se ataşează numai pentru argumentarea
criteriului de selecţie.
10. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate
și a materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor);â
11. Alte documente justificative (după caz).
10.1.2 Pentru fermele mici
1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original).
2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă:
A) Documente pentru terenul agricol:
 documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform
prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de
notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi
irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar,
precum şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform
prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar),
şi/sau
 tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade
de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor
legislaţiei în vigoare (care să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data
depunerii Cererii de finanțare),
şi/sau
 contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finanțare însoţit de adresa
emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale,
respectarea graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;
şi/sau
 contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata
de teren a fost data temporar in administrare/folosinţă
şi/sau
 document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectațiune
şi/sau
 documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform
legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ contract de
închiriere/ contract de comodat valabile la data depunerii Cererii de finanțare.
Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp
pentru fiecare pavilion apicol.
În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/ sau reconversia plantaţiilor pomicole,
contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor trebuie să fie valabile cel puțin
15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, cu excepția pepinierelor, culturilor de
căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș, unde perioada minimă este de 10 ani.
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Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole (arendă, concesiune)
trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii cererii
de finanțare.
În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și a terenurilor
pe care se vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care
conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și
monitorizare a proiectelor.
În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt
următoarele:
a) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și
completările ulterioare:
 documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate,
uz, uzufruct, superficie, servitute, concesiune (dobândit prin act autentic notarial de
ex.: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de moştenitor,
act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească;
b) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și
completările ulterioare:
 documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate,
uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial de ex.: contract
de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de moştenitor, act
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
sau


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

În cazul prezentării contractului de comodat/ locaţiune pentru construcțiile cu caracter
provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare,
solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept.
În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și a clădirilor deja existente, sunt
acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea dedicată documentelor acceptate
pentru construcții, după cum urmează:
- documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit
prin act autentic notarial de ex.: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie),
certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege sau
drept de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.
De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește
închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform Codului
Civil – Legea 287/ 2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului,
cumpărarea terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd,
nu sunt obligați să atașeze la depunerea cererii de finanțare documente care să ateste
proprietatea/ dreptul de folosință pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd.
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Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru
construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv propuse a fi realizate prin Planul de afaceri, cât şi
pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea
lucrărilor conform Legii 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare
B) Documente pentru animale, păsări şi familii de albine:
 documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi stupinelor
constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panourile de
identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, actualizat
cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanțare;
Carnetul stupinei actualizat (care să conțină toate fișele familiilor de albine existente în
cadrul exploatației) va fi prezentat la data verificării pe teren a Cererii de finanțare și a
Cererii de plată.


paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine – dacă este
cazul.

C) Pentru exploatațiile vegetale: Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizată în anul
depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/
concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale
domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi
menţiunea "Conform cu originalul"
D) Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copia Registrului agricol emis de Primărie
actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanțare, din care să
rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului, dreptul de
proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în
captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul"
În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va
depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de
primărie privind situaţia curentă.
3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii “n” și , “n-1”, unde “n” este anul anterior anului în
care solicitantul depune Cererea de finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară:
a) Pentru societăţi comerciale:
 Bilanţul (cod 10);
 Contul de profit şi pierderi (cod 20);
 Datele informative (cod 30);
 Situaţia activelor imobilizate (cod 40);
ȘI/SAU
 Declaraţia de inactivitate (pentru societățile înființate în anii “n” și/sau “n-1”, care nu
au avut activitate).
Societățile comerciale înființate în anul 2017 nu au obligația depunerii acestor documente.
b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:
 Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13);
Si/SAU


Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit
(Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanților care în anii “n” și “n-1” sunt
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autorizaţi conform OUG. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare, care au
optat pentru calcularea venitului net pe bază de norme de venit.
Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale înființate în
anul 2017 nu au obligația depunerii acestor documente.
4. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat
majoritar/ administrator);
5. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează
reprezentantul legal sau administratorul (actionar majoritar 50%+1) care să reprezinte
societatea în relaţia cu AFIR și care exercită un control efectiv pe termen lung (de cel puțin 6
ani/ 8 ani în cazul sectorului pomicol) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare,
beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective;
6. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii familiei din
cadrul microîntreprinderii/ întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente
relevante);
7. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certificatului de
absolvire/ certificatului de competenţe profesionale/ documentului emis în urma absolvirii
cursurilor de instruire/ documentului care atestă absolvirea învăţământului minim:
Pentru eligibilitate:
 documentul care atestă absolvirea învăţământului minim de 8 clase se ataşează în cazul
în care solicitantul nu are studii superioare/ postliceale/ liceale în domeniul agricol/
agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare;
Pentru acordarea punctajului în cadrul criteriilor de selecție:
 diploma de absolvire se ataşează în cazul studiilor superioare (diploma de doctor,
diploma de disertație, diploma de licenţă)
 diploma de absolvire a studiilor postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale
(diploma de bacalaureat) în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei
agrar;
 certificatul de calificare profesională se ataşează în cazul cursurilor de calificare/
recalificare în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate
de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul
program de formare profesională (minim Nivelul I). De asemenea sunt acceptate și
certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA în domeniul agricol,
agro-alimentar, veterinar sau economie agrară
 document de recunoaștere a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru
Calificări
 certificatul de absolvire se ataşează în cazul cursurilor de perfecţionare/ specializare/
iniţiere în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de
către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program
de formare profesională sau documentul echivalent acestuia; (sub numărul de ore
aferent Nivelului I de calificare profesională).
Furnizorii de formare profesională a adulţilor autorizaţi se regăsesc în Registrul Național al
Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților (RNFFPA) publicat la adresa
http://www.anc.edu.ro/?page_id=34.
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Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore pentru certificatele eliberate
până la 1 ianuarie 2016, și 80 ore pentru cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în
vigoare.
Centrele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele
formale autorizate se regăsesc în Registrul naţional al centrelor de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale publicat la adresa
http://www.anc.edu.ro/?page_id=222.
În cazul în care solicitantul care a absolvit în ultimele 12 luni până la data depunerii Cererii de
finanțare, nu poate prezenta la Cererea de finanțare copia diplomei de studii superioare
(diploma de doctor, diploma de disertație, diploma de licenţă)/ postliceale (diploma/
certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) sau a certificatului de absolvire a
cursului/ documentului echivalent în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei
agrare, acesta poate atașa copia adeverinţei de absolvire a studiilor respective, însoţită de
situația școlară (sau după caz foaia matricolă), emise de catre institutia de învățământ
absolvită, cu condiţia prezentării diplomei de studii/ certificatului de absolvire sau
documentului echivalent în original în vederea acordării celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz
contrar acesta, va fi declarat neeligibil, si se vor recupera sumele plătite în prima tranșă.
8. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor genetice
autohtone
 în cazul soiurilor de plante de cultură autohtone se vor ataşa copiile:
 facturii fiscale de achiziție a seminței certificate
 documentului oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea "sămânţă admisă
pentru însămânţare"/ buletinului de analiză oficial cu mențiunea "sămânţă admisă
pentru însămânţare"/ buletinului de analiză oficial cu mențiunea "Necesar propriu" şi
"Interzisă comercializarea"/ documentului de calitate şi conformitate al furnizorului/
oricărui alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al
Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului
2003/ 17/ CE/ etichetei oficiale
 Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de selecţie privind
soiurile autohtone, (conform Secțiunii F din Cererea de finanțare)
sau


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

Soiurile se regăsesc în Catalogul Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania - ISTIS.
 în cazul speciilor autohtone de animale se va ataşa:
 Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Asociațiile/
Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea
registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ



Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de selecţie privind rasele
autohtone, (conform Secțiunii F din Cererea de finanțare)
sau
Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind
rasele autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin, pentru
dezvoltarea exploataţiei cu astfel de specii (conform Secțiunii F din Cererea de
finanțare)
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9. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul
platformei
sau
Copia Adeverinței emisă de Primăria comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma
comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația
solicitantului
10. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este
cazul.
11. Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect
(dacă este cazul).
Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplineasca solicitantul,
inclusiv metodologia de verificare a acestora:
Solicitantul trebuie sa indeplineasca criteriile de conformitate si eligibilitate descrise in Ghidul
solicitantului anexat prezentului apel de selectie, in vigoare la momentul lansarii. Metodologia
de verificare a acestora este detaliata in Fisa de evaluare generala a proiectului –
Formularul specific CES M1-2B si poate fi consultat prin accesarea site-ului www.galdeltadunarii.ro , secțiunea FINANȚARE PROIECTE / APLELURI DE SELECȚIE ACTIVE.
Pentru instalarea tânărului fermier
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii M1-2B, solicitantul sprijinului trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:









să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici;
deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 și 50.000
SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii
cererii de finanţare);
deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre
condițiile care vor fi dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale la
prezentul Ghid;
prezintă un Plan de Afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din
cadrul
o exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei
submăsuri; beneficiarul îşi va stabili domiciliul în Unitatea Administrativ
Teritorială în care este înregistrată exploataţia, şi locul de muncă, în cazul în
care este încadrat într-o activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a
UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul
demarării implementării planului de afaceri, aceasta fiind o precondiţie a
gestionării eficiente a planului de afaceri – în cazul în care această condiție nu
este îndeplinită la momentul depunerii cererfii de finanțare;
implementarea (demararea) Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel
mult 9 luni de la data deciziei de acordare asprijinului;
solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE)
nr. 1307/ 2013) în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării;
înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii
performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției
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proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi
verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia referitoare
la existența platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii
cererii de finanțare, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări
de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu şi a legislaţiei
aplicabile (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de
Afaceri) sau adaptări ale platformelor deja existente. Se va consulta în acest sens,
Anexa 6 la Ghid – „Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole” şi ”Calculator - Cod Bune
Practici Agricole”. În cazul în care exploataţia deţine amenajări privind
gestionarea gunoiului de grajd, conformă cu cerinţele de mediu şi cele aferente Anexei
6 la Ghid, în Planul de Afaceri se va descrie platforma şi conformitatea acesteia cu
cerinţele normelor de mediu şi se vor atașa documente justificative;
în cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se
vor respecta: prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu
modificările și completările ulterioare, precum şi Legea nr. 50/1991, cu modificările
și completările ulterioare, în următoarele situații:
a. Individual (gospodăresc), caz în care solicitantul trebuie să aibă/prevadă
platforme individuale conform prevederilor Codului de bune practici agricole
pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, cu
mențiunea că nu sunt acceptate ca platforme individuale: grămezile de
compost cu pat de paie sau întăritură de pământ și grămezile de compost pe
folii de plastic și/ sau
b. Comunal – adaptate ţinând cont de existenţa unei platforme comunale.

Atenție! În funcţie de tipul de platformă ales, respectiv, construcţie provizorie sau permanentă,
conform legii 50/1991, terenul pe care se va amenaja platforma de gunoi de grajd se poate afla
în proprietatea solicitantului sau se poate prezenta documentul care atestă dreptul de folosinţă
al acestuia.
În cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele limitrofe există o platformă autorizată de
gunoi de grajd comunală/ a unui agent economic, solicitanții au obligația de a construi o
amenajare minimă8 pentru depozitarea gunoiului de grajd, până la preluarea acesteia de către
Platforma Comunală/agentul economic autorizat şi de a atașa la Cererea de finanțare:
 Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și
deținătorul platformei sau
 Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma
comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din
exploatația solicitantului.
Toate aceste elemente trebuie să fie descrise detaliat în Planul de Afaceri şi vor fi verificate
pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată. Pentru a face dovada existenței platformei
de gunoi grajd, la a doua tranșa de plată, se va prezenta, dacă este cazul, copia Autorizației
de construire în baza Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în
care la momentul depunerii Cererii de Finanțare se face dovada existenței platformei de
gunoi de grajd, la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată nu mai este necesară
prezentarea Autorizației de Construire (excepție fac cazurile în care a fost necesară
extinderea acesteia pentru a acoperi capacitatea ca urmare a creșterii numărului de
animale).
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În cazul exploatațiilor pomicole şi a cele care vizează viticultura
În cazul înfiinţării şi reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru
sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa aferentă Subprogramului Tematic
Pomicol din cadrul naţional legislativ de implementare (STP), exceptând cultura de căpșuni în
sere și solarii şi pepinierele, care pot fi înființate pe tot teritoriul național. Se aplică nota de
favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei 15 la prezentul Ghid al
Solicitantului (GS) aferente Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul naţional legislativ de
implementare (STP). Aceasta nu se aplică în cazul altor activităţi în afara acţiunilor de
plantare.
Astfel, sunt eligibile pentru sprijin proiectele pomicole implementate în UAT-urile care au nota
de favorabilitate potenţată ≥2,00
În cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potenţată (cu valori sub 2,00, aşa cum sunt
stabilite în Anexa nr. 10 aferentă STP), pot fi eligibile amplasamentele din cadrul UAT-ului
respectiv, dacă solicitantul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni,
efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform căruia se
demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată
≥2,00.
În cazul proiectelor din sectorul pomicol, se aplică doar "nota de favorabilitate potențată",
iar în cazul plantațiilor de afini "nota de favorabilitate potențată pH și precipitații"
prevăzută în Anexa la Ghidul solicitantului aferent submăsurii M1-2B, indiferent dacă
exploatațiile respective dețin (vizează), sau nu, sisteme de irigații.
În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţare şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole,
materialul fructifer utilizat/ de înmulțire trebuie să fie din categoria biologică certificat, sau
dintr-o categorie sau superioară - acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei
de-a doua cereri de plată) şi vor respecta condiţiile prevăzute prin prezentul Ghid şi Fişa
tehnică a submăsurii 6.1.
Solicitantul va indica în planul de afaceri pentru furnizorul care îi va emite materialul
săditor, certificat pentru îndeplinirea criteriului de selecţie
În cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile
doar exploataţiile de viţă de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin OMADR
397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni
viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 8 la
Ghidul Solicitantului).
Foarte important! În cazul proiectelor care vizează acţiuni de plantare şi/sau defrişare, la
momentul acordării celei de-a doua tranşe de plată, se va prezenta autorizația de plantare /
autorizația de defrișare, documente conform legislaţiei în vigoare.
În cazul producătorilor de seminţe şi material săditor, la momentul depunerii Cererii de
Finanțare se va prezenta autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea
semințelor certificate și a materialului săditor, documente conform legislaţiei în vigoare.
Pregătirea profesională a tânărului fermier
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Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de
Finanţare şi au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, şi să dețină competențe și
aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
 studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
sau
 competențe în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară dobândite prin participarea
la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de
formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore
aferent Nivelului I de calificare profesională;
sau
 recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor
dobândite ca urmare a experienţei profesionale;
sau
 angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de
grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a
ajutorului.
Important! Fermierul trebuie să deţină sau să îşi ia angajamentul de a dobândi competenţe şi
calificări profesionale în raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o
desfăşoare (de exemplu: beneficiarul care înfiinţează o exploataţie zootehnică, trebuie să
urmeze un curs de instruire în domeniul zootehnic), în maximum 33 de luni începând de la
data deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată,
pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor.
Atenție! În cazul studiilor de bază, învăţământul minim obligatoriu aplicabil în cazul
beneficiarilor măsurii M1-2B este de 8 clase la care se adaugă pregătirea profesională în
domeniul agricol/veterinar/economie agrară. În cazul solicitanţilor care deţin competenţe
profesionale conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată prin
Legea nr. 375/ 2002, modificată şi completată prin OG nr. 76/ 2004, precum şi actele
normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile,
clasificările şi nomenclatoarele specifice), aceştia vor prezenta certificatul de
calificare/absolvire emis de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării
Științifice.
În ceea ce priveşte pregătirea profesională liceală/universitară/postuniversitară în domeniul
agricol, în cazul în care ramura de pregătire nu este în domeniul vizat de proiect, studiile se vor
completa un curs de instruire în domeniul vizat de proiect.
În cazul solicitanţilor care se angajează că vor dobândi competențele profesionale adecvate
într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de
acordare a ajutorului, se prezintă angajamentul de a efectua cursurile necesare dobândirii
competențelor profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la
data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai târziu de data
depunerii ultimei tranşe de plată.
N.B.! Pentru eligibilitatea solicitantului, este obligatoriu să se prezinte diploma SAU
documentul justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase). Prin
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document justificativ se înţelege orice document legal valabil, inclusiv suplimentul descriptiv
al certificatelor de formare profesională autorizate de ANC care cuprinde această informaţie.
Planul de Afaceri (PA)
Planul de Afaceri va fi întocmit conform structurii modelului-cadru anexat la Ghid (Anexa 2a și
2b) şi trebuie să cuprindă detalii privind:
Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex. datele solicitantului, aria de
cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul
întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației);
Prezentarea etapelor şi obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de
ex. obiectivul general, obiectivele operaționale – planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de
implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și normele
sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creşterea de animale, planul
de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu precum și
previziunea bugetului de venituri – cheltuieli);
Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv veniturile estimate si cheltuielile necesare intro
forma realista si durabila, precum si cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea
eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole şi/sau formarea sau
consilierea (pentru îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru
formare şi consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea
exploatației, restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu
și planificarea implementării), în funcţie de aplicabilitatea şi necesitatea acestora.
Gestionarea eficientă a planului de afaceri este condiţionată de stabilirea domiciliului
tânărului fermier în UAT-ul în care este înregistrată exploataţia agricolă. În cazul în care
tânărul fermier care se instalează va fi încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă
deţinut (sediul social sau punctul de lucru al firmei angajatoare) va fi în aceeaşi UAT sau zona
limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia. Îndeplinirea condiţionării se va realiza în
maximum 9 luni de la data semnării contractului de finanţare.
Important! Planul de Afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în
afara celor specifice submăsurii M1-2B şi care nu sunt în acord cu obiectul de activitate efectiv
al întreprinderii;
Important! Planul de Afaceri trebuie să includă detalii privind obiectivele care se realizează
demonstrând că sprijinul va fi utilizat inclusiv pentru modernizarea, dezvoltarea exploataţiei,
dar şi pentru realizarea conformităţii cu standardele europene (în special cele legate de
bunăstarea animalelor, în cazul în care exploataţia vizează creşterea animalelor).
Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape:
 Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier (care urmează să se instaleze) la Oficiul
Registrului Comerțului ca microîntreprindere/întreprindere mică, având pentru
prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni
înaintea depunerii cererii de finanţare (între timp, fermierul pregătește planul
de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru
noua întreprindere, etc.), iar înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la
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ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită
sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni. Această etapă trebuie să
fie încheiată înaintea depunerii cererii de finanţare pentru această sub-măsură;
 Etapa II: Depunerea şi înregistrarea Cererii de Finanţare însoţită de Planul de
Afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială
cu activele deținute la momentul depunerii cererii de finanţare), precum și
documentele anexă;


implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel
mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;



înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face
dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin
comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din
valoarea primei tranșe de plată.

 Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la
momentul implementării corecte a planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a
doua tranșe de plată).


solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de
maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

IMPLEMENTAREA CORECTĂ A PLANULUI DE AFACERI
A. Planul de afaceri trebuie să respecte obligatoriu următoarele condiții:


îndeplinirea obiectivului de comercializare a producției agricole proprii în procent de
minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată, demonstrată prin documente
justificative, în conformitate cu legislația în vigoare. Se va lua în calcul valoarea
cumulată pe toată perioada dintre semnarea contractului de finanțare și solicitarea
celei de-a doua tranșă de plată!



în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri
va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd
conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existentă şi conformă cu
normele de mediu în vigoare (după caz);



stabilirea domiciliului tânărului fermier care se instalează în UAT-ul în care
exploataţia este înregistrată (UAT din teritoriul GALDD) (în cazul în care domiciliul
nu este astfel stabilit);



în cazul în care tânărul fermier care se instalează, va fi încadrat într-o activitate
salarizată, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii contractului de finantare,
locul de muncă al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului)
trebuie sa fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată
exploataţia (UAT din teritoriul GALDD)
(în cazul în care condiţia nu este deja
respectată);
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sediul social al beneficiarului va fi localizat într-un UAT din teritoriul GALDD;



exploatația trebuie să fie amplasată în totalitate în teritoriul GAL DD;



prin Planul de Afaceri trebuie să se demonstreze îmbunătățirea performanței generale
a exploataţiei agricole, astfel încât să reiasă modul în care se va dezvolta/moderniza
exploataţia agricolă, creșterea productivității și toate aspectele legate de realizarea
obiectivelor obligatorii şi cele suplimentare propuse prin proiect, cu menţinerea
criteriilor de selecţie şi eligibilitate, îndeplinite la finanţare, pe toată perioada de
implementare şi monitorizare a proiectului.

În cazul nerespectării elementelor obligatorii de la punctul A, sumele acordate vor fi
recuperate integral, iar cea de-a doua tranşă nu va mai fi acordată.
B. Planul de afaceri trebuie să prevadă cel puţin 3 obiective suplimentare,
propuse de solicitant în vederea dezvoltării exploataţiei vizate pentru sprijin.
În cazul nerespectării obiectivelor suplimentare, aferente punctului B, sumele acordate vor fi
recuperate (după caz) proporţional cu ponderea obiectivelor neîndeplinite sau nu va mai fi
acordată a doua tranşă/va fi acordată parţial. Totalitatea obiectivelor (obligatorii
împreună cu cele suplimentare) reprezintă 100%. Proporţionalitatea se aplică la întreaga sumă
de sprijin, iar fiecare obiectiv (obligatoriu şi suplimentar) va fi considerat ca având o pondere
egală pentru calcularea recuperării proporţionale a sprijinului.
Prin urmare, în cazul neîndeplinirii obiectivelor suplimentare din Planul de Afaceri,
sprijinul se va recupera în acord cu ponderea aferentă obiectivelor suplimentare propuse
de beneficiar şi nerealizate din prima tranşă de sprijin şi/sau din cea de-a doua tranşă de
sprijin, în funcţie de valoarea sumei care necesită a fi recuperată din valoarea totală
sprijinului. În cazul în care una sau mai multe acţiuni aferente obiectivului suplimentar nu
a fost îndeplinită, obiectivul suplimentar va fi considerat neîndeplinit.
Atenție! Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să
se afle în proces de instalare într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea de minimum
8.000 SO (dimensiune minimă atinsă la momentul depunerii Cererii de Finanţare şi nu
constituie creare de condiții artificiale consolidarea exploatației înainte de depunerea cererii
de finanțare), iar înregistrarea pentru prima dată a microîntreprinderii/întreprinderii mici,
sau pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul întreprinderii deja existente prin
care solicită sprijin, trebuie să aibă loc cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de
Finanţare la AFIR. Calculul SO se realizează pe baza coeficienţilor din Cererea de Finanţare,
conform tabelului de SO, anexat la Ghidul Solicitantului;
Condiţia de 24 de luni se aplică şi pentru înscrierea, pentru prima dată, la APIA şi/sau
Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei agricole deţinute de fermier,
sub calitatea de microîntreprindere/întreprindere mică, şi se aplică tuturor exploataţiilor,
indiferent dacă ating, sau nu, dimensiunea minimă eligibilă la momentul înregistrării.
Îndeplinirea condiţiei de eligibilitate privind dimensiunea minimă a exploataţiei se aplică
la momentul depunerii cererii de finanţare.
Tinerii solicitanți care sunt înregistrați şi autorizați în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau Legea societăţilor nr. 31/1990
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republicată, de mai mult de 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare la AFIR, cu
activități non-agricole (făra cod CAEN înregistrat în domeniul agricol), pot deveni beneficiari
eligibili, numai în cazul în care, în termen de maximum 24 de luni înainte de depunerea
cererii de finanţare, întreprinderea solicitantă înregistrează şi autorizează un cod CAEN agricol
care să fie, de asemenea, în acord domeniul proiectului pentru sM M1, înscriind ulterior
exploataţia la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA. Prin urmare, tinerii
care solicită finanţare prin intermediul microîntreprinderii/întreprinderii mici înfiinţate cu
mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare, sunt eligibili cu condiţia să nu
fi înscris niciodată o exploataţie agricolă la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la
ANSVSA/DSVSA şi să nu fi avut niciodată înregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decât în
intervalul de maximum 24 de luni, înaintea depunerii cererii de finanţare, în care
este obligatorie înregistrarea codului CAEN agricol şi înscrierea exploataţiei agricole la APIA
şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA.
Atenție! În situaţia în care solicitantul depune proiect în calitate de asociat unic/asociaţi
multipli al unui SRL, se verifică la APIA, dacă anterior datei înregistrării PFA-ului, II-ului, IFului, SRL-ului în Registrul unic de identificare, asociatul unic/asociatul majoritar nu a fost şef
de exploataţie ca persoană fizică autorizată conform OUG nr. 44/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, sau altă formă de organizare juridică şi a beneficiat de sprijin
FEADR prin măsura 112 şi submăsura 6.1 şi măsura 121, respectiv submăsura 4.1
„Investiţii în exploataţii agricole” (situaţie în care solicitantul este deja instalat);
Atenție! Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu poate combina măsuri/
submăsuri diferite prin intermediul aceluiaşi plan de afaceri;
NU este permisă preluarea de exploataţii agricole care au primit sprijin prin intermediul
măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-2020.
Pentru evitarea creării de condiţii artificiale, verificarea se face atât pentru tânărul fermier
cât şi pentru cedenţi. NU este admisă fărâmițarea exploatațiilor agricole, în scopul creării în
mod artificial de condiții necesare pentru a beneficia de sprijin (mai multe detalii privind
înţelegerea condiţiilor artificiale, puteţi regăsi în Anexa nr. 13.a - Instrucţiuni privind evitarea
creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020).
Pentru studenţii care doresc să acceseze sprijin prin intermediul M1: în situaţia în care sediul
facultăţii la care sunt înscrişi nu se afă în cel mai apropiat UAT faţă de UAT-ul în care este
înregistrată exploataţia agricolă, aceştia sunt eligibili numai dacă urmează modul de
învăţământ cu frecvenţă redusă (fără frecvenţă/prin corespondenţă).
Prevederea vizează, de exemplu, studenții care urmează cursuri la zi și nu sunt înscriși la o
facultate din același UAT sau zonă limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploatația,
iar condiția trebuie îndeplinită în 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului în mod
similar condiției de eligibilitate privind locul de muncă al tânărului fermier. În cazul în care
condiția nu poate fi îndeplinită, studentul va fi eligibil numai dacă urmează modul de
învățământ cu frecvență redusă (fără frecvență/prin corespondență), inclusiv prin trecerea la
acest mod de învățământ în cele 9 luni mai sus menționate.
Atenție! În situația în care, o exploatație se preia de la propria Persoană Fizică, aceasta
trebuie să se preia integral exploatația agricolă deținută, fără a primi punctaj la selecţie. De
asemenea, preluarea unei exploataţii de la soţ/soţie nu beneficiază de punctaj la selecţie,
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pentru preluarea integrală a exploataţiilor agricole. Este interzisă terţilor folosinţa sau
administrarea exploataţiei agricole beneficiară de sprijin.
Pentru fermele mici
În cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finanţării nerambursabile este transformarea
structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici cu potenţial de a deveni întreprinderi
agricole viabile, precum şi de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunităţi de
valorificare a producţiei acestora.
Solicitanţii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin
această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:







să fie fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru o
exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice
neautorizate.
să fie persoane juridice române;
să acţioneze în nume propriu;
să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanțare;
să aibă studii minime de 8 (ani) clase;
să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii
de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
o

persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr.
44/ 2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările
şi completările ulterioare:
 o ca persoană fizică autorizată;
 o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
 o ca întreprindere familială;

o

societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar (majoritate
absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată
prin:
 asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
 o asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de
administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu,
asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de
valabilitate1 a Deciziei de finanțare.

În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant
(„societate cu răspundere limitată - debutant" sau „S.R.L. - D.") în baza prevederilor OUG nr.
6/ 2011, din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de
către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările și completările ulterioare, cu condiția
respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare pentru schema
de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finanțare;


să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1,
indiferent de forma de organizare economică;
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să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor
art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în orice etapă de derulare a proiectului.

Pentru evitarea creării de condiţii artificiale, verificarea se face atât pentru solicitant/
beneficiar, cât şi pentru cedenţi. Nu este admisă fărâmițarea exploatațiilor agricole, în
scopul creării în mod artificial de condiții necesare pentru a beneficia de sprijin.
Se vor verifica, începând cu momentul înregistrării solicitantului, istoricul şi continuitatea
activităţii microîntreprinderii/ întreprinderii mici pentru a se evita fărâmițarea exploataţiilor,
în vederea accesării fondurilor FEADR, prin prezentarea de către acesta a documentelor
solicitate de AFIR.
Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
o
o
o
o

este amplasată în totalitate în teritoriul GAL DD;
are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 7.999 € S.O.
este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare
eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea
sprijinului prin intermediul Măsurii M1-2B, în Registrul Unic de Identificare – APIA
și/sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în
Registrul agricol.

Important! În cadrul unei familii (soț/ soție) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin
indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferentă accesării submăsurii M1-2B
(PFA, II, IF, SRL). Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole
trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii cererii
de finanțare. În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și
a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de contrucții montaj,
contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada
de implementare și monitorizare a proiectelor. În cazul exploataţiilor care deţin animale,
acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a
exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în
cazul pepinierelor, marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai
mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nici o
situație, sub pragul minim de 4.000 S.O. stabilit prin condițiile de eligibilitate.
Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a proiectului se va păstra sectorul dominant
pentru care proiectul a fost selectat şi contractat.
Beneficiarii acestei submăsuri au obligaţia:
 de a menţine cel puţin dimensiunea economică (S.O.) pentru care s-a acordat sprijinul
(cu respectarea marjei de fluctuație de diminuare de maxim 15% cu excepția
pepinierelor unde marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate
fi mai mare și fără a scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 S.O. stabilit
prin condițiile de eligibilitate), pentru perioada de derulare a proiectului..
Categoriile de solicitanţi ai submăsurilor de sprijin forfetar derulate prin PNDR 2014-2020,
restricţionate de la finanţare, sunt, după caz:


Solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru
Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care NU achită integral datoria față de AFIR,
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inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor/deciziilor de
finanțare.
Beneficiarii măsurilor 112 - „Instalarea tinerilor fermieri” și/ sau 411-112 din PNDR 20072013;
Beneficiarii măsurilor 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” și/ sau
411-141 care nu și-au finalizat Deciziile de finanțare din PNDR 2007-2013 (Decizia de
finanțare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranșe de plată);
Beneficiarii submăsurilor 6.1 - „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ” și/ sau 19.2
din PNDR 2014-2020;
Beneficiarii submăsurilor 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, și /sau 19.2
din PNDR 2014-2020.

Beneficiarii Măsurii M1-2B nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care
privesc activități agricole (de exemplu: sM4.1, sM4.1a, sM4.2, sM 4.2a) din cadrul PNDR 2014 –
2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin.
Este permisă accesarea submăsurii non-agricole sM 6.2/ sM 6.4 în același timp cu submăsura
6.3, dar prin Cereri de finanțare diferite.
O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3
„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, în sensul că exploataţia nu
poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această
submăsură.
Procedura de selecție aplicata de Comitetul de selecție al GAL
Procesul de evaluare si selectie la nivel de GAL DELTA DUNĂRII se deruleaza conform
prevederilor cuprinse in “Procedura de evaluare si selectie GAL”, in vigoare la data lansarii
apelului de selectie, anexa la prezentul apel de selectie, care poate fi consultata accesand
urmatorul link http://www.gal-deltadunarii.ro la secțiunea GAL DD/REGLEMENTARI INTERNE SI
PROCEDURI / PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECȚIE.
Selecția proiectelor se va face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul selecției sa fie prezenți cel puțin 50% din membri.
Comitetului de Selecție, din care peste 50% sa fie din mediul privat și societatea civila,
organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Dupa inchiderea sesiunii de
depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a eligibilitatii.
Termenul de evaluare a proiectelor este de maxim 30 de zile lucratoare de la data incheierii
sesiunii de depunere. Daca se considera necesar, expertii evaluatori pot solicita informatii
suplimentare solicitantilor, termenul de raspuns incadrandu-se in termenul total de evaluare.
In vederea verificarii veridicitatii datelor cuprinse in anexele tehnice si administrative ale
cererii de finantare, se pot efectua de catre expertii evaluatori vizite pe teren. Concluzia
privind eligibilitatea proiectelor se va consemna numai dupa efectuarea vizitei pe teren, daca
este cazul.Toate verificarile efectuate de catre evaluatorii GAL vor respecta principiul de
verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de catre doi experți - un expert care completeaza
și un expert care verifica.
Rezultatele procesului de selecție se consemneaza în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat
și aprobat de catre toți membrii prezenți ai Comitetului de Selectie a proiectelor. Raportul de
selecție va fi datat, avizat și de catre Managerul GAL DD. Toate proiectele selectate de GAL DD,
indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR / CRFIR pe raza caruia se va realiza
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proiectul, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data aprobarii Raportului de
selectie final intocmit de GAL.
Solicitantii ai caror proiecte au fost declarate neeligibile sau care se considera ca au fost
dezavantajati in procesul de evaluare, pot depune contestatii la sediul GAL in maximum 5 zile
lucratoare de la data primirii notificarii privind neselectarea proiectului.
Contestatiile vor fi depuse la secretariatul GALDD, din sat Malcoci, com. Nufăru, str. Ovidiu,
nr.152, jud. Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00 – 14.00. Termenul de
solutionare a contestatiilor este de maxim 10 zile lucratoare, de la data inregistrarii acestora
la secretariatul GAL.
Vor fi considerate contestatii si analizate in baza prezentei proceduri doar acele solicitari care
contesta elemente legate de neconformitatea, eligibilitatea proiectului depus, punctarea
unui/unor criterii de selectie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea
proiectului declarata eligibila/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru
proiectul depus. Contestatiile vor fi instrumentate de catre un expert GAL cu atributiuni
specifice din cadrul Compartimentului administrativ. Contestatiile depuse in termen, impreuna
cu solutia propusa de catre expertul evaluator GAL, vor fi inaintate in maxim 2 zile lucratoare
Comisiei de solutionare a contestatiilor. Acestea vor fi insotite de documentele justificative
aferente, precum si de o situatie centalizatoare a tuturor contestatiilor depuse. Rezultatele
procedurii de evaluare a contestatiilor vor fi consemnate in Raportul de contestatie, care va fi
publicat pe site-ul GAL in sectiunea distincta cu acelasi nume www.gal-deltadunarii.ro,
secțiunea FINANTARE PROIECTE/RAPOATE DE CONTESTAȚIE.
Criterii de selecție și punctajul aferent

NR.

CRITERIU DE SELECTIE

1.

Principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele: zootehnic
(bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura,
inclusiv producere de material saditor, pomicultura și producere de
samânţă)
A) Sector vegetal
1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în spaţii
protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv producere de
material săditor/sămânţă de legume;
2. Producere de sămânță /material săditor, inclusiv pentru
pepiniere pomicole şi viticole - exceptând cele pentru legumicultură
3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole
B) Sector zootehnic
1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele)
2. Apicultură
3. Ovine și caprine
Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea
culturilor sau speciilor de
animale în cadrul calculului SO care trebuie să fie dominantă în
total SO exploataţie.
Se vor acorda 20 de puncte pentru o exploataţie legumicolă (inclusiv in cazul
producerii de material săditor şi/sau material semincer pentru culturile de
legume) şi 15 de puncte pentru o exploataţie care vizează producerea de
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2.

3.

sămânţă şi material săditor (inclusiv pentru pepiniere pomicole şi viticole)–
doar exploataţiile care vizează celelalte tipuri de cultură, excluzându-se la
acest punct culturile de legume.
În cazul culturilor pomicole, pentru pepiniere punctajul va fi acordat în
cadrul celui de – al doilea criteriu de selecţie.
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul
vegetal/zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în
SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/animale se va face
comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al
exploataţiei.
N.B.! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada de
monitorizare a proiectului, grupa mare de cultură/animale pentru care a
primit punctaj.
Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol
1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol

20 p.

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol
3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului
minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de
calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară
de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la
momentul acordării certificatului de calificare profesională.
Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de
licenţă/master/doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale se
dovedeşte cu diplomă de bacalaureat.
Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea punctajului minim se
va prezenta, pe lângă documentul care certifică absolvirea celor 8 clase, un
act doveditor (diplomă, certificat de calificare) eliberat de un formator de
formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei și
Cercetării Științifice) prin care se certifică competențele profesionale de cel
puţin Nivel 1 de calificare profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea).
Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore pentru
certificatele eliberate până la data de 1 ianuarie 2016, și 80 ore pentru cele
eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.
Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate
în baza studiilor de specialitate
1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat (conform
studiului ICPA -anexat)
2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu (conform
studiului ICPA anexat)
N.B.! Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform anexei nr. 5
la prezentul Ghid se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din
UAT unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată (raportat la
total valoare SO). În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a
notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din
ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de
bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile
existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare
din Anexa 6. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor
agricole va fi însoțit de aviz ICPA.
Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este
prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol

15 p.
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conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate,
conform Anexei nr. 5.
A se avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei nr. 5 prin care se
face corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu=
culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă
punctaj).
Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul
aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat.
N.B.! În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foaia de lucru
”vegetal„ din Anexa 5, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „asimilări
culturi” pentru încadrarea pe potenţial.
Pentru reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de
favorabilitate potențată între 2.5 şi 3.5 acestea vor fi încadrate în zonele cu
potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate potențată
mai mare de 3,5 de vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat.
Pentru exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile
din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică
(IG), aşa cum sunt nominalizate şi identificate conform OMADR 247/2012 cu
modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 9), acestea vor fi încadrate în
investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat și se acordă automat punctajul
aferent primului criteriu (potenţial ridicat).
Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau
mediu) conform Anexei nr. 6 se va face ținând cont de nota de bonitare acordată
UAT unde este înregistrată exploataţia, în funcţie de modul de creştere a
animalelor, în sistem închis sau liber, şi de existenţa, sau nu, a acţiunii de
procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă
din total efectiv de animale al fermei (exprimat în SO) (potențial ridicat =
culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial
scăzut și nu se acordă punctaj).
În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctjul
maxim aferent acestui principiu de selecţie (potenţial ridicat).
N.B.! În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în
Anexele menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări nu se
acordă punctaj la acest principiul de selecţie.
4.

Principiul raselor/ soiurilor autohtone
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ dezvoltă la 5 p.
nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri ca va păstra
/ dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate şi se vor regăsi în Registrul
genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al
soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către ISTIS) pe toată
durata de implementare si monitorizare a proiectului.
Sectorul Vegetal
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la
nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul planului de afaceri că va
păstra/ dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare
si monitorizare a proiectului (atât producere de seminţe autohtone, material
de plantare autohton cât şi cultivarea soiurilor autohtone).
Soiurile autohtone sunt cele obținute din sămânță autohtonă, și anume sămânța
certificată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul
calității semințelor, care a fost produsă pe teritoriul României din soiuri
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5.

înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România
elaborat de către Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor
(ISTIS), ce se regăseşte la adresa http://istis.ro/Catalog-ISTIS, în anul respectiv
de cerere, în dreptul cărora este înscris un cod care aparține menținătorilor din
România.
Punctajul se va acorda proporţional în funcţie de ponderea nucleului soiurilor
autohtone în total cultură vegetală (exprimată în SO) din cadrul exploatației.
Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de activități agricole desfășurate
sau care urmează a fi desfăşurate, atât fermierilor care sunt autorizați pentru
producerea de semințe și/sau material săditor (cu condiția să demonstreze ca
acestea sunt soiuri autohtone), cât și în cazul fermierilor care cultivă
(utilizează)/vor cultiva (utiliza) soiuri autohtone identificate în catalogul ISTIS.
Pentru toți fermierii, atât pentru deținători de autorizații pentru producerea,
prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului săditor, cât și pentru
fermierii care cultivă/vor cultiva aceste soiuri pentru consum, verificarea cu
privire la soiul autohton se face pe baza documentelor
de calitate și conformitate ale furnizorilor sau orice document echivalent
(factură fiscală de achiziție/ document oficial de certificare a lotului de
sămânță/buletinul de analiză cu mențiunea sămânță ”admisă pentru
însămânțare”/buletin de analiză oficială cu mențiunea ”necesar
propriu”/etichetă oficială) ce se eliberează fiecărui fermier și în care se
regăsesc nominalizate soiurile de semințe sau material săditor.
Sămânța autohtonă este sămânța certificată în conformitate cu legislația
națională în vigoare în dreptul căreia este înscris un cod care aparține
menținătorilor din România, conform catalogului ISTIS.
Sectorul Zootehnic
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la
nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul planului de afaceri că va
păstra/ dezvolta nucleul de rase pe toată durata de implementare și
monitorizare a proiectului.
Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta
Certificatul de origine pentru animalele de rasă (indigene), la momentul
depunerii cererii de finanţare sau la ultima plată, după caz, menționate în
Anexa nr. 18 la Ghidul solicitantului eliberat de Asociațiile/ Organizaţiile
crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea
registrului genealogic. Lista acestor organizații și asociații se regăsește în
Anexa nr. 10 la Ghidul solicitantului.
Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea numărului de
animale pentru care se prezintă certificate, în total efectiv de animale
(exprimat în SO) din cadrul exploataţiei.
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul
vegetal / zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată
în SO din total exploataţie) analiza SO a grupei de cultură / speciei de
animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic,
nu cu total SO al întregii exploataţii.
Principiul duratei de implemenatare a proiectului
Proiect care se implementează în maxim 2 ani
Proiect care se implementează în maxim 3 ani

25 p.
15 p.

Proiect care se implementează în maxim 5 ani

0 p.

Pentru acordarea punctajului de selecție, se va ține cont de realizarea integrală
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a condițiilor din Planul de Afaceri
6.

Principiul încurajării proiectelor inițiate de femei
Se vor puncta acele proiecte inițiate de femei în calitate de acționar unic
majoritar.

7.

8.

5 p.

Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor
preluate integral
1.. Solicitantul preia integral două exploatații agricole
2. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă
Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea
exploataţiilor se realizează unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, aşa cum
apar înregistrate la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul Agricol.
Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de
identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/
DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol.
Nu este obligatorie preluarea curții și a anexelor gospodăriei cedentului.
N.B.! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: extras din
Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau Registrul exploatațiilor de la
ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru
cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte și după momentul
preluării exploatației/exploatațiilor agricole.

5 p.
2 p.

Se punctează doar proiectele tinerilor fermieri
Principul fermelor de familie
Prioritizarea fermelor de familie conform definiției cuprinsă în PNDR 20142020 și care se încadrează în dimensiunea fermei mici (4.000 – 7.999 € SO)

5 p.

Se punctează doar proiectele fermelor mici
TOTAL 100
PUNCTE
Criteriile de selecție respectă prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte
tratamentul egal al solicitanților si o mai bună utilizare a resurselor financiare.
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie.
PUNCTAJ MINIM ADMIS LA FINANTARE: 35 puncte
Criterii de departajare
Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de
următoarele criterii și în următoarea ordine:
1. Număr de locuri de muncă nou create;
2. Localizarea proiectului într-o zonă cu potențial ridicat;
3. Nivel de calificare în domeniul agricol;
Atentie! In cazul in care ultimul proiect eligibil spre finantare nu se incadreaza in suma ramasa
disponibila pentru finantare (valoarea proiectului este mai mare decat suma disponibila) se va
finanta proiectul urmator care se incadreaza in suma respectiva, in ordinea punctajului.
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Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:
Rezultatele evaluarii proiectelor vor fi comunicate prin postarea pe pagina web GAL Delta
Dunarii, www.gal-deltadunarii.ro, la sectiunea FINANTARE PROIECTE / RAPOARTE DE SELECȚIE
INTERMEDIARE.
Rezultatele procesului de selectie vor fi comunicate solicitantilor prin transmiterea de
notificari, care vor contine, pentru proiectele declarate neeligibile, motivele pentru care
proiectele nu au fost selectate – se vor mentiona criteriile de eligibilitate care nu au fost
indeplinite sau punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie – precum si perioada de
depunere si solutionare a contestatiilor. In urma procesului de solutionare a contestatiilor,
rezultatele vor fi comunicate prin postarea pe pagina web GAL, la sectiunea FINANȚARE
PROIECTE / RAPOARTE DE CONTESTAȚIE a Raportului de contestatie.
Dupa aparitia Raportului de contestatie pe site-ul GAL, solutia ramane definitiva, iar rezultatele
procesului de selectie final vor fi consemnate in Raportul final de selectie, publicat pe site-ul
GAL, in sectiunea FINANTARE PROIECTE / RAPOARTE DE SELECȚIE FINALE.
Notificarile vor fi transmise cu confirmare de primire din partea solicitantilor, in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data afisarii Raportului de selectie final.
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Sediu: Asociatia GAL DELTA DUNĂRII, str. Ovidiu, nr.152, sat. Malcoci, com. Nufăru, jud.
Tulcea; Tel.: 0748140257; e-mail: galdeltadunarii@gmail.com.
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