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       Data lansarii apelului de selectie:31.10.2017 

APEL DE SELECTIE nr. 1/2017 VERSIUNE DETALIATA 
  PE MASURA 2.4/2B 

                                   Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor  
                                                             intreprinzători tineri rurali 
 
 

A) Măsura lansată   

Asociația GAL Ținutul Zimbrilor anunță lansarea apelului de selecție de proiecte nr. 1/2017 in perioada 
31.10.2017-22.12.2017 pentru MĂSURA 2.4/2B Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea 
micilor intreprinzători tineri rurali  ( sesiunea nr.1/2017, apel de selectie nr.1/2017). 
 

B) Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pană la   data de 22.12.2017 ora 18.30.                                                                                                           

C) Locul și intervalul orar in care se pot depune proiectele 

Sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor, din sat Lunca, comuna Vinatori- Neamț, 
județul Neamț, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 16:30 – 20:30. 
 

D) Fondurile disponibile alocate în această sesiune 
 

Pentru Masura 2.4/2B- Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor 
intreprinzători tineri rurali, fondurile disponibile alocate sunt de 85.978,17 Euro. 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 
ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de :  

- 35.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO  
- 25.000 de euro pentru exploatațiile între 8 .000 S.O. și 29.999 SO  

Intensitatea sprijinului pentru această măsură va fi de 100%.  
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de 
afaceri, fără a depăși 3/5* ani (*5 ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea Deciziei de 
Finanțare 
 

E) 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;  
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-   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 privește deciziile 
referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.  

    
 

F) Modelul de Cerere de Finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă) 
 
Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții este publicat  in format 

editabil pe site-ul GAL Tinutul Zimbrilor,  www.gal-tinutulzimbrilor.ro. 

Masura 2.4/2B- Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor intreprinzători tineri rurali  
se finanteaza  sub formă de Sprijin Forfetar, pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de 
Afaceri, ceea ce înseamnă un sprijin 100% nerambursabil. 
Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția material biologic, precum 
şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, 
indiferent de natura acestora. 
Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă), este dată 

in anexa 2 la Ghidul solicitantului pentru măsura 2.4. 

G) Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea 

proiectului  

Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odata cu depunerea proiectului 

sunt mentionate, in ghidul solicitantului pe Masura 2.4/2B- Reînnoirea generației de fermieri prin 

încurajarea micilor intreprinzători tineri rurali, la CAP.9  COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA 

DOSARULUI CERERII DE FINANTARE. 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul in vederea punctarii criteriilor de 

selectie sunt mentionate, de asemenea, in ghidul solicitantului pe Masura 2.4/2B- Reînnoirea generației 

de fermieri prin încurajarea micilor intreprinzători tineri rurali  , la Cap. 7. SELECTIA PROIECTELOR. 

H) Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora 

Cerințele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificare a acestora sunt menționate in ghidul solicitantului pe Masura 2.4/2B- 
Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor intreprinzători tineri rurali, la Cap. 5. 
CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI. 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii 2.4, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii de eligibilitate: 

 Investitia se va realiza in teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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 Să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;  

 Deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsa intre 8.000 – 50.000 SO 
(valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de 
Finanțare);  

 Deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre condițiile  
dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale la prezentul Ghid;  

 Prezintă un PA viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole 
pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei măsuri, care  prevede crearea cel puțin a unui 
loc de munca si are componente inovative (valorificarea identitatii regionale) sau de protectia 
mediului 

 Beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în UAT 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 PA, aceasta fiind o precondiţie a gestionării eficiente a PA – în cazul în 
care această condiție nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de Finanțare;  

 Implementarea (demararea) PA trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului;  

 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 proprii (cerința va fi 
verificată în momentul finalizării implementării PA);  

 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, PA prevede în mod obligatoriu modalități de gestionare a gunoiului de grajd. PA poate 
prevede un sistem de gestionare a gunoiului de grajd altul decât platformele de gestionare, 
conform normelor de mediu şi a legislaţiei aplicabile (cerința va fi verificată la momentul 
finalizării implementării PA) sau adaptări ale platformelor deja existente. Se vor consulta în acest 
sens, „Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din 
surse agricole” şi „Calculator - Cod Bune Practici Agricole” ( anexe la Ghid). În cazul în care 
exploataţia deţine amenajări privind gestionarea gunoiului de grajd, conforme cu cerinţele de 
mediu şi cele aferente anexelor la Ghid, în PA se va descrie platforma şi conformitatea acesteia 
cu cerinţele normelor de mediu şi dacă este cazul, se vor atașa documente justificative;  

 

 Solicitanţii acestei măsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o 

asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti, 

în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor ţine cont în elaborarea PA de toate 

angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în cadrul 

acestuia, în secţiunea dedicată fluxului tehnologic, detaliile privind modalitatea de creştere a 

animalelor atât în perimetrul gospodăriei, cât şi în afara acesteia, având în vedere că o perioadă 



 
 

                       Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tinutul Zimbrilor 

    

 

4 
 

importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului/adăposturile din 

gospodărie.  

Pentru transparența procesului de evaluare și selectie a proiectelor, pe pagina de internet a GAL 

Ținutul Zimbrilor,  www.gal-tinutulzimbrilor.ro, se regasesc publicate toate fișele de evaluare care se 

intocmesc la nivel de GAL respectiv: 

 Fişa de verificare a conformităţii 

 Fişa de verificare a eligibilităţii  

 Fişa de verificare pe teren aferentă  

 Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie  
 

I) Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este disponibilă pe pagina de web a GAL 

Tinutul Zimbrilor,  www.gal-tinutulzimbrilor.ro. 

J) Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 
criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 
acestora.  

 
Pentru această măsură punctajul minim admis este de 25 de puncte, cu conditia ca la principiul 

7 scorul cumulat sa fie mai mare decat 0, punctaj sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
 Procedura de selecţie a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice, respectă următoarele 

aspecte:  
- Astfel, Comitetul de Selecție a proiectelor va avea 7 membri de drept și 7 membri supleanți, iar Comisia 
de Contestații va avea 3 membri de drept și 3 membri supleanți. Toți membrii sunt reprezentanți ai 
partenerilor și respectă următoarea împărțire pe sectoare: ponderea reprezentanților organizațiilor ce 
provin din mediul privat și societatea civilă este mai mare de 50% din totalul membrilor, conform SDL, 
cap XI „Procedura de Evaluare si Selectie”. 
-Selecţia proiectelor se va face aplicând regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 
este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii 
Comitetului de Selecţie/Comisiei de Contestații, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate 
civilă. Deasemenea în componența comitetului de selecție/comisiei de contestații nu va exista un grup 
de interese dominant, care să dețină mai mult de 49% din drepturile de vot. 
- Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, 
membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de Contestații) are obligația de a respecta 
prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – 
”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 
 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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Nr. 

crt. 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 

P1. 

 

 

Principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele: zootehnic 
(bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv 
producere de material săditor, pomicultura și producere de samânţă)  

(A1 sau A2 sau A3 sau B1 sau B2 sau B3) 
 

Max. 25 p 

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;  

 

25  

 
2. Producere de sămânță/ material săditor, inclusiv pentru 

pepiniere pomicole - exceptând cele pentru legumicultură  
 

20  

 
3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole  
 

15  

B) Sector zootehnic  
 
 

 

 
1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele)  
 

25  

 
2. Apicultură  
 

20  

 
3. Ovine și caprine  
 

15  

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 25 de puncte pentru o exploataţie legumicolă (inclusiv 
în cazul producerii de material săditor şi/ sau material semincer pentru 
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culturile de legume) şi 20 de puncte pentru o exploataţie care vizează 
producerea de sămânţă şi material săditor (inclusiv pentru pepiniere 
pomicole) 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.  

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.  

P2 Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul 
exploatațiilor preluate integral  

( 1 sau 2 sau 3) 

Max. 15 p 

 
1. Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole  
 

15  

 
2. Solicitantul preia integral două exploatații agricole  
 

10  

 
3. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă  
 

5  

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 dupa momentul preluarii exploatatiei agricole 

 

P3 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol  
(1 sau 2 sau 3) 

Max  20 p 
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1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în 

domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară   
 

20  

 
2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 

agricol/ veterinar/ economie agrară   
 

15  

 
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.  

 

10  

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, conform prevederilor legale în vigoare.  

N.B.! Informaţii privind tipurile de studii considerate ca ţinând de 
domeniul agricol sunt prezentate la capitolul „Dicţionar” din prezentul 
Ghid.  

 

P4 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial 
determinate în baza studiilor de specialitate  

( 1 sau 2) 

Max. 15 p 

 
1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat  

15  

 
2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu 
 

10  

N.B.! Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform 
Anexei nr.12 la prezentul Ghid se va face ținând cont de nota de bonitare a 
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 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 nr. 12. 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 
conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, 
conform Anexei nr. 12.  

A se avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei nr. 12 
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.  

În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foaia de lucru 
„vegetal” din Anexa 12, 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 (Anexa 6), 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. 

 Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial 
(ridicat sau mediu) conform Anexei nr. 12 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 
punctajul maxim aferent acestui principiu de selecţie (potenţial ridicat).  

In cazul speciilor de pante si animale care nu se regasesc in Anexele 
mentionate anterior si pentru care nu sunt aduse precizari nu se acorda 
punctaj la acest principiu de selectie. 

Dacă animalele sunt crescute doar în sistem închis, sistemul de 
creştere este considerat „închis”, iar dacă pentru o anumită perioadă din 
an animalele sunt crescute în sistem liber, sistemul de creştere este 
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considerat „liber”. 

P5  
Principiul raselor/ soiurilor autohtone  

Max 5 p 
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Sectorul Vegetal  
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine 

/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul PA că va 
păstra /dezvoltă nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de 
implementare și 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 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 că 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 PA că va 
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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 Finanțare sau la ultima plată, după caz, 

menționate în Anexa nr 14. la GS eliberat de Asociațiile/ Organizaţiile 

crescătorilor de animale,acreditate pentru întocmirea şi menţinerea 

registrului genealogic. Lista acestor organizații și asociații se regăsește în 

Anexa nr. 14 la GS. 

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. 
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P6 Principiul asocierii 

 

Max 10p 

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa recunoscuta conform 

legislatiei nationale in vigoare (de exemplu: grup de producatori, 

cooperativa, asociatie relevanta pentru obiectul de activitate principal al 

explotatiei agricole, etc.) ai caror membri sunt majoritari in teritoriul GAL; 

 

10p 

P7 Principiul promovării identității regionale           (7.1+7.2+7.3) Max 10p>0 

1. Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse 

cu o valoare adaugata ridicata si valorificarea identitatii regionale date de 

prezenta exploatatiei agricole pe teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor; 

 

4p 

2. Beneficiarii isi propun transformarea exploatatiei agricole in 

locatie de referinta pentru teritoriul GAL si includerea acesteia in circuitele 

educationale si turistice din teritoriul GAL; 

 

4p 

3. Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea exploatatiei 

agricole si productiei acesteia in cataloage de prezentare sau alte forme de 

promovare fizica sau in mediul online realizate de GAL prin intermediul 

altor masuri; 

2p 

TOTAL      100 p 

 
 

- Criterii de departajare  în cazul proiectelor cu același punctaj sunt: 
1. Nr de locuri de munca nou create 
2. Punctajul la principiul identitatii regionale 
3. Punctajul la principiul comasării exploatațiilor 
4. Punctajul la principiul nivelului de calificare 
5. Punctajul la principiul asocierii 

Modul de utilizare al criteriilor de departajare este următorul: dacă după analiza primului criteriu 

rezultă egalitate se aplică cel de-al doilea criteriu, dacă nici acesta nu poate face departajarea se trece la 

următorul și așa mai departe. 
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K) Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție, notificarea solicitanților, 
publicarea Raportului de Selecție 

 
Evaluarea proiectelor se realizează după închiderea sesiunii.  
Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează în prima etapă la nivelul GAL Tinutul 

Zimbrilor de către experții angajați GAL cu atribuții în acest sens, Comitetul de Selecție a proiectelor și 
Comisia de Contestații. 

 Angajații din cadrul echipei de implementare a SDL verifică,pentru proiectele depuse la nivel de 
GAL Tinutul Zimbrilor, conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție. 

 Proiectele selectate la nivel de GAL Tinutul Zimbrilor, vor fi supuse verificării finale și de către 
OJFIR / CRFIR. 

Evaluarea și selecția proiectelor se va face respectând o procedură de selecție nediscriminatorie 
și transparentă a proiectelor, stabilită în SDL de către GAL Tinutul Zimbrilor și aprobată de AM PNDR prin 
selecția strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor publicată pe site-ul 
www.gal-tinutulzimbrilor.ro.  

Procedura de evaluare și selecție este anexa la Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 
2.4/2B. 

Organizarea și funcționarea Comitetului de Selecție a proiectelor sunt reglementate de 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție a proiectelor și a Comisiei de 
Soluționare a Contestațiilor la nivelul GAL Tinutul Zimbrilor. 

 Raportul de evaluare, pentru fiecare masura, se intocmeste in maxim 4 zile lucratoare de la 
intocmirea fiselor de evaluare a conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie. 

Rapoartele de selectie  se intocmesc si se publică la sediul GAL si pe pagina de web a GAL in 
maxim 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare. 

In maxim 5 zile lucratoare de la publicarea raportul de selecție se vor transmite solicitanților 
notificari cu privire la rezultatul procesului de evaluare si selecție. 

Contestațiile pot fi depuse la sediul GAL în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării . 

  Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 30 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor 

 Raportul de soluționare a contestațiilor va fi publicat pe www.gal-tinutulzimbrilor.ro.  

Reprezentanții GAL sau solicitanții vor depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai 
târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la Raportul de selecție, respectiv Raportul de 
Contestații întocmit de GAL, astfel încât să se poată realiza evaluarea de care OJFIR/CRFIR,  și 
contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al 
acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună 
proiectul, printr-un mandat sub semnătură privată. 

În cazul în care constată erori de expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații 
suplimentare (formular E3.4L), către GAL sau solicitant, în funcție de natura informațiilor solicitate. 
 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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L) Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 
  

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta in fiecare zi lucratoare de la 16:30-20:30 la 
sediul GAL Tinutul Zimbrilor, din sat Lunca, comuna Vinatori-NeamȚ, județul Neamț, la numerele de 
telefon :0744524935    Nica Vasile-Reprezentant legal si 0754018140  Cosofret Elena-Manager, sau la 
adresa de e-mail: office@gal-tinutulzimbrilor.ro. 
  

M) Alte informații pe care GAL le consideră relevante   
 
Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care se 

angajează să transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la 

Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte adiționale ale contractului (deciziei) de 

finanțare cu AFIR; Copie la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către 

beneficiarul proiectului. De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de 

finanțare, beneficiarul va furniza către GAL orice document sau informaţie în măsură să ajute la 

colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe 

teren ale proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


