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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 2.1 –„Identitate regională 

prin transformarea fermelor mici în ferme de referință” 

Versiunea 02 –2018 

Ghidul Solicitantului este un material de informare 

tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie 

un suport informativ complex pentru întocmirea 

proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-

2020. Acest document nu este opozabil actelor 

normative naţionale şi europene aplicabile. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru 

pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului, 

precum și modalitatea de verificare, selecţie, aprobare 

şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, 

conţine documentele, avizele şi acordurile pe care 

trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, 

al Planului de Afaceri, ale Deciziei de Finanţare, precum 

și alte informaţii utile realizării proiectului şi 

completării corecte a documentelor. 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate 

pot suferi rectificări din cauza modificărilor legislative 

naţionale şi europene sau procedurale – varianta 

actualizată este publicată pe pagina de internet 

www.gal-tinutulzimbrilor.ro. 
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CAPITOLUL 1 DEFINITII SI ABREVIERI 

Consultati Anexa 9 – Definitii si abrevieri. 

CCAAPPIITTOOLLUULL  22  PPRREEVVEEDDEERRII  GGEENNEERRAALLEE  

2.1 CONTRIBUŢIA  MĂSURII 2.1 LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE 

 

Masura 2.1„Identitate regională prin transformarea fermelor mici în ferme de referință” se 

încadrează în obiectivele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. (a) pct. (iii)din Regulamentul nr. (CE) 

1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, contribuie la domeniul de intervenție  DI 

2A „Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea 

restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării pe piaţă şi 

a orientării spre piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole” și la prioritatea prevăzută 

la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P2— Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultura în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare și a gestionarii durabile a padurilor.  

 

Prin  analiza SWOT a teritoriului GAL Tinutul Zimbrilor s -a constatat ca exista un numar ridicat 

de fermieri care nu reusesc sa isi valorifice productia agricola din cauza absentei la nivel de 

ferma a unor produse cu o valoare adaugata ridicata, din cauza dimensiunilor reduse ale 

exploatatiilor agricole, a lipsei inovatiei si a decalajelor tehnologice. Principalul scop al masurii 

este acela de a promova si sustine competitivitatea si dezvoltarea economica a fermelor mici 

(de semi-subzistenta) existente in arealul GAL Tinutul Zimbrilor, care isi propun prin planul de 

afaceri: — crearea unor produse cu o valoare adaugata ridicata; —valorificarea identitatii 

regionale date de prezenta fermei pe teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor; — transformarea fermei 

in locatie de referinta pentru teritoriul GAL si includerea fermei in circuitele educationale si 

turistice din teritoriul GAL. Deasemenea, masura impune, pentru beneficiarii 

masurii,participarea periodica cu produse realizate in urma modernizarii fermei la pietele si 

targurile locale organizate pe teritoriul GAL sau in afara acestuia, valorificarea productiei prin 

lanturile scurte create la nivel de GAL sau alte forme de promovare si valorizare a identitatii 

regionale din teritoriul GAL, inclusiv prin includerea fermei in cataloage de prezentare sau alte 

forme de promovare fizica sau in mediul online.  
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Obiective de dezvoltare rurala:Favorizarea competitivitatii agriculturii. 

 

Obiective specifice ale masurii:Imbunatatirea managementului fermelor mici și acelor de semi-

subzistenta; Orientarea spre piata a exploatatiilor agricole de mici dimensiuni; Inovarea si 

tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor.  
 

Valoarea adaugata a masurii 2.1 este generata de impactul pozitiv semnificativ ce se va 

inregistra, intrucat la nivelul teritoriului GAL Tinutul Zimbrilor se va realiza valorificarea 

identitatii regionale prin reteaua de ferme finantate in cadrul acestei masuri si transformarii 

acestora in locatii de referinta pentru teritoriul GAL si prin includerea fermelor finantate in 

circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL. Deasemenea, masura va stimula 

beneficiarii acesteia sa participe periodic cu produse realizate prin modernizarea fermei la 

pietele si targurile locale organizate pe teritoriul GAL sau in afara acestuia, să își valorifice 

productia prin lanturile scurte create la nivel de GAL sau prin alte forme de promovare si 

valorizare a identitatii regionale din teritoriul Grupului de Actiune Locala, prin includerea 

tuturor fermelor finantate in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in 

mediul online. 

 

Finantarea proiectelor prin masura propusa va urmari sa ofere cat mai multor fermieri 

posibilitatea de a face fata competitivitatii din sectorul agricol si de a-si imbunatati performanta 

economica, iar in subsidiar se va aduce o contributie importanta la dezvoltarea economica 

locala si, pe termen lung, la eliminarea teritoriului din categoria zonelor sarace. 

 

Masura 2.1 asigura achizitionarea dotarilor necesare cu scopul alinierii la standarde mai 

ridicate, a eficientizarii costurilor si a cresterii veniturilor. De asemenea, prin aceasta masura se 

asigura accesul la inovare, dezvoltare economica, cu implicare in imbunatatirea calitatii vietii, in 

crearea si pastrarea locurilor de munca, in incurajarea persoanelor sa ramanasau sa se intoarca 

in mediul rural si sa dezvolte afaceri. 

 

2.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 2.1 

 

Suma disponibilă pe Măsura 2.1: 236.439,96euro 

Contribuția națională: 15% = 35.465,99 euro 

Contribuția FEADR: 85% = 200.973,97 euro 



 

7 
 

2.3 TIPUL SPRIJINULUI 

 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor 

prevăzute în Planul de afaceri, ceea ce înseamnă un sprijin 100% nerambursabil. 

 

2.4 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

 

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 15.000 de euro, procentul de 

finanțare nerambursabilă fiind de 100%.  
 

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

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare; 
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda 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. 

 

2.5 LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ APLICABILĂ 

 Anexa 10 – Legislatie europeana si nationala aplicabila 
 

2.6 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII (teritoriul acoperit de GAL) 

 

Investiţiile sprijinite prin măsura 2.1 trebuie să fie realizate în teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor.  

GAL Tinutul Zimbrilor cuprinde 11 localităţi din judeţul Neamt: AGAPIA, BĂLŢĂTEŞTI, BRUSTURI, 

CRĂCĂOANI, DRĂGĂNEŞTI, GHINDĂOANI, PĂSTRĂVENI, RĂUCEŞTI, TIMIŞEŞTI, URECHENI, 

VÎNĂTORI-NEAMŢ. 

CCAAPPIITTOOLLUULL  33  DDEEPPUUNNEERREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

3.1 LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR 

 

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depus în 2 exemplare în format de 

hârtie: 1 Original şi o Copie, însoţite fiecare de copia electronică la sediul GAL Tinutul Zimbrilor.  
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*Solicitantul trebuie să aibă şi el un exemplar identic cu cele depuse la GAL. 

Sediul GAL Tinutul Zimbrilor: str. Stefan cel Mare, Comuna Vînători-Neamt, sat 

Lunca, jud.Neamt 

 

3.2  PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

 

Depunerea proiectelor pe Măsura 2.1 se va face într-o singură sesiune, ce va fi deschisă minim 

30 de zile calendaristice, conform Calendarului estimativ de lansare afişat pe site-ul GAL. 

3.3  ALOCAREA PE SESIUNE 

 

Alocarea financiară pentru acestă sesiune este de 75,000.00 euro. 

3.4  PUNCTAJUL MINIM PENTRU UN PROIECT 

  

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de30 

puncte, cu conditia ca la principiul 5 scorul cumulat sa fie mai mare decat 0. 

CAPITOLUL 4 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

  

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 măsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: 
 să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o 

exploatație agricolă  cuprinsa intre 4.000-7.999 SO, 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 Finanţare;  
 să aibă studii  minimede 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: 

 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 

44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:  
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o ca persoană fizică autorizată;  
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 

o ca întreprindere familială; 
 societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 

50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare reprezentată prin:  

o 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, 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 microîntreprinderi sau întreprinderi mici, 

indiferent de forma de organizare economică;  

 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.  
 

Solicitantulnu poate fi acţionar într-o altă microîntreprindere/ întreprindere mică agricolă 
care accesează/ a accesat Măsura 2.1 –SDL GAL 2014-2020 sau SubMăsura 6.3 –PNDR 2014-

2020. 
 

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:  

 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 putin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin 

file:///C:\Users\georgiana\Desktop\masuri%20gal\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Users\amarcu\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\adriana.rosu\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Users\amarcu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp1836994\12038326.htm
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intermediul măsurii 2.1, în Registrul Unic de Identificare APIA și/ sau în Registrul 
Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul agricol.  

 
În cadrul unei familii (soț/soție) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijinindiferent 

de forma de organizare a membrilor familiei aferentă accesării măsurii 2.1 (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 finanţare.  

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 

nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.  

Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a proiectului  se va păstra sectorul dominant 

pentru care proiectul a fost selectat şi contractat. 

 
Beneficiarii acestei măsuri, 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 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate) , 

pentru perioada de derulare a proiectului, respectiv de maximum 6 ani (maximum 8 ani pentru 
exploataţiile pomicole); 

 
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, inclusiv 
dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor/ deciziilor de finanțare.  
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 Beneficiarii măsurilor 112 - „Instalarea tinerilor fermieri” și/sau 411-112  din PNDR 
2007-2013;  

 Beneficiarii măsurilor 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” și/sau 
411-141 care nu și-au finalizat Deciziile de Finanţare  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 M 2.1 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc 

activități agricole(de exemplu: sM4.1, sM4.1a, sM4.2, 4.2a) din cadrul PNDR 2014 – 2020, 

până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin.  

 
Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2/ 6.4 PNDR 2014-2020 sau 4.1/4.2 SDL 
2014-2020  în același timp cu submăsura 2.1, dar prin Cereri de finanțare diferite. 
 

O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o  singură dată în cadrul submăsurii 
2.1„Identitate regională prin transformarea fermelor mici în ferme de referință” , din SDL 

2014-2020, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, 
beneficiari ai sprijinului prin această submăsură. 

CCAAPPIITTOOLLUULL  55CCOONNDDIIŢŢIIII  MMIINNIIMMEE  OOBBLLIIGGAATTOORRIIII  PPEENNTTRRUU  AACCOORRDDAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  

 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii 2.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 
 

 să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici  ; 

 

 să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 - 7.999 

€ S.O. (valoare producție standard); 

 
Stabilirea dimensiunii economice se face conform situaţiei existente la momentul depunerii 

Cererii de finanţare, aşa cum este înregistrată în IACS – APIA din perioada de depunere stabilită 

Se va verifica inclusiv condiția de întreprinderi partenere sau legatepentruîncadrarea în 

categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică. Vor fi eligibili solicitanții care, 

indiferent de activitatea desfășuratăși în alte întreprinderi agricole sau non-agricole, 

respectă statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică. 
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conform legislaţiei naţionale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie 
în Registrul Agricol. 

 
Astfel, dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor în nume propriu din ultima 

perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe 
suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor legislației naționale în vigoare şi/sau în 

Registrul Exploataţiei la ANSVSA, precum şi în Registrul agricol, efectuată înainte cu cel mult 30 
de zile faţă de data depunerii Cererii de Finanţare.  

 

Pentru calculul dimensiunii economice la data data depunerii Cererii de Finanţare, se va 
considera ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de 

plată pe suprafaţă în IACS ca fiind anul în care au fost înregistrate suprafeţele de teren la APIA, 
în numele formei de organizare a solicitantului (PF, PFA, II, IF, SRL), începând cu anul 2015. 

 
Calculul SO se realizează astfel, în funcţie de perioada de desfăşurare a  sesiunii de proiecte:  

 pentru sesiunile de proiecte derulate în perioada 01 ianuarie – şi până la data 
deschiderii sesiunilor de depunere a cererilor unice de plată pe suprafață (APIA) se iau în calcul 

înregistrările din IACS - APIA din anul anterior ; 
 pentru sesiunile de proiecte derulate după începerea sesiunilor de depunere a cererilor 

de plată pe suprafață (APIA) se iau în calcul înregistrarile din IACS - APIA din anul curent 
depunerii cererilor de finanţare. În cazul în care în anul curent nu se regăsesc înregistrările în 
IACS, în urma solicitării de informații suplimentare, solicitantul va prezenta copia Cererii unice 
de plată din anul curent cu numărul de înregistrare de la APIA. 

 
Atenţie! În cazul în care, în sistemul electronic APIA nu se pot vizualiza înregistrările efectuate 

de solicitant în timpul campaniei de depunere a cererilor unice de plată APIA, acesta poate 

depune o adeverinţă de la APIA din care să reiasă toate datele necesare îndeplinirii condiţiilor 

eligibilitate şi criteriilor de selecţie care implică înscrieri la APIA.  

 

Calculul S.O. se realizează pe baza coeficienţilor de producţie standard pentru vegetal/ 
zootehnie prevăzuţi în Anexa nr. 5(Lista coeficienţilor de calcul ai producţiei standard pentru 

vegetal/ zootehnie)la Ghidul Solicitantului. 
 

 

Toate exploataţiile agricole pentru care în calculul SO se ține cont și de stupi, trebuie să 

introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupilor şi stupinelor, constând  în 
plăcuţe de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor, în 

conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 119/ 2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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 să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale,  cu 
cel putin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului și să fie situată majoritar pe teritoriul GAL 

Ținutul Zimbrilor; 
 

Se va ţine cont de înregistrarea exploataţiei, indiferent de forma de organizare economică cu 
care figurează în Registrul Unic de Identificare (RUI)/ Registrul Național al Exploatațiilor (R NE), 

precum şi la Primărie în Registrul Agricol, cu cel putin 24 de luni inaintea depunerii Cererii de 
Finanţare.  

 
Condiţia de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploataţiei se aplică tuturor exploataţiilor 
deținute de solicitant/ persoana fizică aferentă solicitantului, indiferent dacă exploatația 

respectivă îndeplinea sau nu dimensiunea minimă eligibilă la momentul înregistrării 

solicitantului/ persoanei fizice aferente solicitantului, conform legislaţiei naţionale în vigoare la 
data respectivă (condiția de a fi  înregistrat cu cel puțin 24 de luni înainte se aplică doar primului 

cod atribuit vreodată exploatației fermierului).  

Condiția de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploatației se aplică indiferent de forma de 

organizare economică a solicitantului pe care acesta o avea la momentul respectiv (cu cel puțin 24 
de luni înainte de solicitarea sprijinului).  

Solicitantul/ persoana fizică aferentă solicitantului poate modifica structura fermei în cadrul celor 

24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, cu condiția ca o dată cu accesarea sprijinului, acesta să 
mențină condițiile de eligibilitate și  selecție  în baza cărora a fost aprobat proiectul.  
Statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică trebuie să fie respectat la data depunerii 

cererii de finanțare, indiferent de momentul înregistrării solicitantului  conform prevederilor OUG 

nr. 44/ 2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi  întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare/ 

Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificări le și completările 

ulterioare, OUG nr. 6/ 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 
către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările și completările ulterioare.  

Îndeplinirea condiției de eligibilitate privind dimensiunea minimă a exploatației trebuie 

respectată începând cu momentul depunerii cererii de finanțare. (Nu constituie creare de condiții 

artificiale consolidarea exploatației înainte de depunerea Cererii de finanțare).  

 

 să prezinte un Plan de Afaceri; 
Planul de Afaceri va fi întocmit conform modelului din Anexa nr.3 (Planul de afaceri) la Ghidul 

Solicitantului şi trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:  
 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 ţintelor şi obiectivelor de etapă propuse pentru dezvoltarea exploatației 

agricole (de ex: obiectivul general, obiectivele operaționale, suplimentare – planificarea 
îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de 

protecția muncii și de mediu și normele sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care 
vizează creşterea de animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de 
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grajd(inclusiv dejecţiile de origine animală), conform normelor de mediu precum și previziunea 
bugetului de venituri – cheltuieli); 

 Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de 
utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau 

consilierea (îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru formare  şi 
consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, 

restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea 
implementării).  

 
 

 nu a beneficiat de sprijin anterior prin măsură similara din PNDR 2014-2020; 
 o exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei 

măsuri prinSDL GAL 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau 
mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această măsură; 
 în cazul înfiinţării/ reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru 

sprijin doar speciile eligibile șisuprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de 
Implementare aferentă Subprogramului Tematic Pomicol  din Anexa nr. 6 la Ghidul 
Solicitantului, exceptând culturile din sectorul pomicol în sere si solarii (inclusiv tunele joase)şi 
pepinierele, acestea putând fi înființate pe întreg teritoriul naţional . 
În acest caz, se aplică nota de favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei 

aferente Subprogramului Tematic Pomicol (Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului). Aceasta se 

aplică doar în cazul acțiunilor de plantare. 

În cazul proiectelor din sectorul pomicol se aplică „nota de favorabilitate potențată”, iar în cazul 

plantațiilor afini „nota de favorabilitate potențată pH și precipitații” prevăzută în Anexa 

nr.6indiferent dacă exploatațiile respective dețin (vizează) sau nu sisteme de irigații. 

Gestionarea eficientă a Planului de Afaceri este condiționată de stabilirea domiciliului 
beneficiarului în UAT-ul în care exploatația este înregistrată, precum și de existența locului 

de muncă în același UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia 
(dacă este cazul). Aceste condiții trebuie îndeplinite în maximum 9 luni de la data semnării 

Deciziei de Finanțare. 
 

Planul de Afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul SDL GAL 2014-2020, în afara 

celor specifice măsurii 2.1 şi care nu sunt în acord cu obiectul de activitate efectiv al 

întreprinderii. 

 
Planul de Afaceri trebuie să includă detalii privind obiectivele care se realizează 
demonstrând că sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu 

standardele europene, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei. 
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În cadrul acestei măsuri sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate în UAT-urile care 

au nota de favorabilitate potenţată ≥2. 

În cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potenţată <2 pot fi eligibile amplasamentele 

din cadrul UAT-ului dacă solicitantul sprijinului furnizează GAL-ului un studiu avizat de ICDP 

Mărăcineni1, efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform 

căruia se demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau 

potențată ≥2. 

Informațiile privind obținerea studiului necesar recalculării notelor de favorabilitate pe 

amplasamentele din cadrul UAT-urilor care au o notă de favorabilitate potențată <2 se regăsesc 

pe pagina web a Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești –Mărăcineni 

la următoarea adresa web: http://icdp.ro/anunturi/Pasi%20recalculare.pdf.  

Semnificaţia notelor din tabelul privind gradul de favorabilitate al unui amplasament pentru o 

specie pomicolă se regăsește în Anexa nr. 6 la Ghidul Solicitantului.  

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

precum și a pepinierelor, materialul săditor (de plantare)/ de înmulțire utilizat trebuie să fie din 

categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară () , cu excepția nucului și alunului, 

care poate fi material de plantare CAC (conformitas agraria  communitatis) condiție care va fi 

justificată la a doua tranșă de sprijin. Acest document va fi prezentat obligatoriu la so licitarea 

celei de-a doua cereri de plată) şi vor respecta condiţiile prevăzute prin prezentul Ghid şi Fişa 

tehnică a măsurii 2.1. 

N.B. În cazul în care prin intermediul Planului de Afaceri solicitantul propune dezvoltarea unei 

exploatații pomicole, se vor respecta condițiile prevăzute în Legea pomiculturii nr.348/2003, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la 

data semnării deciziei de acordare a sprijinului; 

 

 înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creşterii 
performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii;  

 
 în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri poate 

prevede un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decât platformele de gestionare  
conform normelor de mediu (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării 

Planului de Afaceri, respectiv înainte de acordarea tranșei a doua);  

                                                                 
1
Studiul avizat de ICDP poate reprezenta o acțiune pentru îndeplinirea obiectivelor obligatorii propuse a fi 

realizate conform Planului de Afaceri  

http://icdp.ro/anunturi/Pasi%20recalculare.pdf
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În cazul exploatațiilor agricole mixte, cu pondere majoritar vegetală la momentul depunerii 

Cererii de Finanțare, solicitantul nu are obligația de a deține un sistem de gestionare a gunoiului 

de grajd, altul decât platformele de gestionare, dacă prin Planul de Afaceri își propune 

renunțarea la componenta zootehnică în primul an de implementare a proiectului.  

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 ulterioa re. 

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face in sistem:  

o 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.  

o Comunal – adaptate ţinând cont de existenţa unei platforme comunale  
În funcţie de tipul de platformă pentru gestionarea gunoiului de grajd, respectiv, 

construcţie provizorie sau definitivă, conform Legii nr. 50/1991, pentru terenul pe care se va 

amenaja platforma solicitantul va prezenta dovada dreptului de proprietate sau a dreptului de 

folosinţă, în funcție de tipul construcției.  

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 minimă pentru depozitarea gunoiului de grajd, până la preluarea acesteia de către 

Platforma Comunală/agentul economic autorizat şi de a atașa la CF, după caz:  

o Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul 
platformei, sau  

o 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.  
Amenajarea minimă pentru gestionarea gunoiului de grajd poate fi reprezentată de 

sistemele de depozitare conforme cu Codul de bune practici, respectiv grămezi de compost cu 

pat de paie, grămezi de compost pe folii de plastic , etc, dar care pot fi de dimensiuni mai mici 

în corelare cu perioada de depozitare până la momentul preluării de către platforma 

comunală/agentul economic autorizat.  

Toate aceste elemente trebuie să fie descrise detaliat în PA şi vor fi verificate pentru 

acordarea celei de-a doua tranşe de plată. Pentru a face dovada existenței platformei de gunoi 
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grajd, la a doua tranșa de plată, se va prezenta, dacă este cazul, copia Autorizației de construire 

în baza Legii nr 50/1991 republicată, 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).  

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Autorizația de Construire se va 

prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru construcţiile cu caracter 

provizoriu/ definitiv care sunt propuse prin PA, cât şi pentru cele existente asupra cărora se 

intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 În cazul exploatațiilor agricole mixte, cu pondere majoritar vegetală la momentul 

depunerii Cererii de Finanțare, solicitantul nu are obligația de a deține un sistem de gestionare 

a gunoiului de grajd, altul decât platformele de gestionare, dacă prin Planul de Afaceri își 

propune renunțarea la componenta zootehnică în primul an de implementare a proiectului.  

În cadrul PA trebuie demonstrată sustenabilitatea şi viabilitatea activităţii pentru care se 

solicită sprijin (inclusiv obţinerea producţiei de către fermier şi comercializarea acesteia şi în 

perioada de păşunat). Atât în PA cât şi în cadrul Cererii de finanţare trebuie menţionate 

codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/cooperativei) în vederea verificării transferului 

animalelor. 

 
 să aibă stabilit domiciliul/ sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este 

înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, 
locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este 
înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin. Aceste condiții trebuie îndeplinite în maxim 9 luni 
de la data semnării Deciziei de Finanțare;  
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Foarte important! 

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 planului de 

afaceri de toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor 

prezenta în cadrul acestuia, în secţiunea dedicată fluxului tehnologic , detaliile privind 

modalitatea de creştere a animalelor atât în perimetrul gospodăriei cât şi în afara acesteia 

având în vedere că o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia 

solicitantului. În cadrul planului de afaceri trebuie demonstrată sustenabilitatea şi viabilitatea 

activităţii pentru care se solicită sprijin (inclusiv obţinerea producţiei de către fermier şi 

comercializarea acesteia şi în perioada de păşunat). Atât în planul de afaceri cât şi în cadrul 

cererii de finanţare trebuie menţionate codurile ANSVSA (al solicitantului şi 

asociaţiei/cooperativei) în vederea verificării transferului animalelor.  

 planul de afaceri trebuie sa prevada componente inovative (valorificarea identitatii 

regionale) sau de protectia mediului.  

CCAAPPIITTOOLLUULL  66CCHHEELLTTUUIIEELLII  EELLIIGGIIBBIILLEE  ŞŞ II  NNEEEELLIIGGIIBBIILLEE  

6.1  CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

Sprijinul va fi utilizat pentru activitățile prevăzute în vederea realizării obiectivelor din cadrul 
Planului de Afaceri şi activitatea economică desfăşurată de beneficiar. 

 
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. 

 

Nu este obligatoriu ca solicitantul să fie încadrat într-o activitate salarizată, această condiţie se 

aplică doar solicitanților care se află într-o astfel de situaţie. Locul de muncă poate fi 

considerat sediul social sau punctul de lucru al angajatorului , care trebuie să fie în acelaşi UAT 

sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia. 

În cazul în care solicitantul va fi încadrat într-o activitate salarizată, ulterior termenului de 

maxim 9 luni de la data semnării deciziei de finanțare, acesta va notifica AFIR cu privire la locul 

de muncă, în termen de 10 zile calendaristice de la data angajării. 
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NB! În vederea modernizării/dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă 

cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand. 

6.2  CHELTUIELI NEELIGIBILE 

 

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente  
activitatii de prestare de servicii agricole, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din 

Economia Nationala, precum si cu producerea si comercializarea produselor din Anexa I din 
Tratat. 

 
Demarcarea cu Programul Naţional Apicol (PNA)  

 

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, cu privire la evitarea dublei finanțări din Capitolul 14 

„Informații privind complementaritatea’’, nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA,  

aceleaşi tipuri de acţiuni, însă este permisă accesarea simultană a PNDR cu celelalte două 

programe.   

În ceea ce priveşte demarcarea cu Programul Naţional Apicolîn vigoare (www.madr.ro), 

solicitanţii PNDR şi PNA pot accesa simultan sprijin prin ambele programe cu condiţia ca 

acţiunile sprijinite şi/sau planificate şi propuse spre finanțare de apicultori prin PNA să nu fie 

solicitate și prin PNDR 2014-2020 (obiectivele din Planul de Afaceri) şi viceversa.  

Condiţia se aplică de la momentul solicitării spri jinului prin PNDR 2014-2020, iar lista 

cheltuielilor solicitate spre decontare de apicultor prin PNA (atât PNA 2014-2016 cât și PNA 

2017-2019) nu este eligibilă prin PNDR 2014-2020, prin urmare nu se poate regăsi în planul de 

afaceri depusla momentul cererii de finanţare.     

Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează Masura 2.1 din SDL GAL pentru 

cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA.  

Mai multe detalii se pot regăsi în modelul-cadru al planului de afaceri aferent prezentului Ghid.  
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CAPITOLUL 7 SELECŢIA PROIECTELOR 

  

7.1 PRINCIPII ŞI CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI 

 

 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 

 

Nr. 

crt. 
CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

1 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație 

și/sau calificare în domeniul agricol) (1. sau 2. sau 3. sau 4.)Max.30 p  

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul 
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară 

30p 

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/sau liceale în domeniul 
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară 

25p 

3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum 
Nivel I în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie 

agrară finalizat cu un certificat de competențe profesionale eliberat de 
un furnizor de formare profesională a adulților. 

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate 

agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin. 

15p 

4. Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de 
inițiere/instruire/specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar sau economie agrară, care nu necesită un document eliberat 
de formatorii recunoscuţi şi presupune un număr de ore sub numărul 

de ore aferent Nivelului I de calificare profesională.  
Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate 

agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin. 

5 p 

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

calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților, un certificat de 

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

obținute pe alte căi decât cele formale. 

Pentru acordarea de punctaj la criteriul de selecţie nr. 3, n cazul certificatelor eliberate până la 1 ianuarie 
2016, se punctează cele de minimum 360 de ore (Nivelul I valabil la acel moment) şi pentru cele eliberate 
după 1 ianuarie 2016 se punctează cele de minim 80 de ore (Nivelul I de calificare valabil în prezent).  Iar 
pentru acordarea de punctaj la selecţie pentru criteriul de selecţie nr. 4, se acceptă certificate de absolvire 
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de până la 80 de ore de curs.  

2 

Principiul apartenenței beneficiarului într-o formă asociativă recunoscută conform 

legislației naționale în vigoare (grup de producători, cooperativă, asociație relevantă 

pentu obiectul de activitate principal al fermei) ai caror membri sunt majoritari în 

teritoriul GAL 15 p  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează  

la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este 

membru al unei forme asociative. 

3 

Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în 

baza studiilor de specialitate(1. sau 2.)  Max.30 p 

1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat 30 p 

2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu 25 p 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând cont de nota de 

bonitare a terenurilor din UAT-ul unde figurează cultura predominantă existentă/ 
înființată raportat la total valoare SO, în baza Studiului ICPA - „Sinteza studiului privind 

Zonarea potențialului de producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în 
activităţile de procesare agro-alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe 
zone” din Anexa nr. 12 la Ghidul solicitantului. 
Se va ține cont de precizările din legenda menţionată în Metodologia de realizare a 
Studiului, din Anexa nr. 12 la Ghidul solicitantului, prin care se face corelarea dintre 
culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, scăzut = culoarea 
roșu - pentru care nu se acordă punctaj).  

In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foaia de lucru ”Vegetal„ din Anexa      

nr. 12 la Ghidul solicitantului, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „Asimilări culturi” 

pentru încadrarea pe potențial.  

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi 

capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA 

poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând 

studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din 

Anexa nr 12 la Ghidul solicitantului. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a 

terenurilor agricole va fi însoțit de avizul ICPA. 

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un 
astfel de sistem, atunci se va încadra în potențialul agricol conform notei de bonitare 
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aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 12.  
Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul  aferent zonelor 
cu potenţial agricol ridicat. 
În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul maxim aferent 

zonelor cu potențial ridicat.  

Pentru reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de favorabilitate 
potențată între 2,5 şi 3,5, acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar 
cele din zonele cu nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5  vor fi încadrate în 

zonele cu potenţial agricol ridicat. 
Pentru exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri  nobile din arealele 

cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt 
nominalizate şi identificate în Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului, conform prevederilor 

Ordinului nr. 247/2012, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi încadrate 
în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat. 

Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) 

conform Anexei nr.12 la Ghidul solicitantului se va face ținând cont de nota de bonitare 

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

modul de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber, şi de  existenţa sau nu a acţiunii 

de procesare în cadrulfermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total 

efectiv de animale, exprimate în SO.  (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea 

galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).  

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic 
(acesta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), 

analiza SO a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al 
sectorului vegetal/ zootehnic, şi nu cu totalul SO al întregii exploataţii.  

 
În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele la Ghidul 

solicitantului menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu 
se acordă punctaj la acest principiu de selecţie. 

4 
Principiul încadrării în categoria fermelor de semi-subzistenta 10 p 

Prioritizarea fermelor de familie 10 p 

5 

Principiul promovării identității regionale (1. si 2. si 3. si 4.)      Max. 15 p, >0 

1. Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse 
cu o valoare adaugata ridicata si valorificarea identitatii regionale 

date de prezenta fermei pe teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor; 

6p 
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2. Beneficiarii isi propun transformarea fermei in locatie de referinta 
pentru teritoriul GAL si includerea fermei in circuitele educationale 
si turistice din teritoriul GAL; 

3p 

3. Beneficiarii masurii isi propun participarea periodica cu produse 

realizate prin modernizarea fermei la pietele si targurile locale 
organizate pe teritoriul GAL sau in afara acestuia, valorificarea 

productiei prin lanturile scurte create la nivel de GAL sau prin alte 
forme de promovare si valorizare a identitatii regionale din teritoriul 
GAL.  

3p 

4. Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea fermei si productiei 
acesteia in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare 
fizica sau in mediul online realizate de GAL prin intermediul altor 
masuri. 

3p 

 TOTAL 100 p 

 

Pentru această măsură punctajul minim admis este de 30 de puncte,cu conditia ca la principiul 

5 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: 

- Promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi a integrării de gen, cât şi prevenirea 

oricărei dicriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală 

- Stabilirea unor  criterii obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor, care să 

evite conflictele de interese, care garantează că cel puţin 50% din voturile privind 

deciziile de selecţie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorităţi publice 

şi permite selecţia prin procedură scrisă. 

 

 

 

Criterii de departajare 

Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcție de 

punctajul obtinut la Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol, Principiul promovării 

identității regionale. Principiul  care dovedeste caracterul inovativ a l măsurii, respectiv, 

demarcarea față de măsurile naționale şi prin care se justfică valoarea adăugată a măsurii. 
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7.2 PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECŢIE 

 

Selecţia proiectelor se va face conform Procedurii de evaluare și selecție a GAL Tinutul 

Zimbrilor – Anexa 13 la prezentul ghid. 

8.1 TIPUL SPRIJINULUI 

 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor 

prevăzute în Planul de afaceri, ceea ce înseamnă un sprijin 100% nerambursabil. 

8.2 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

 
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 15.000 de euro, procentul de 

finanțare nerambursabilă fiind de 100%.  
 

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

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare; 
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda 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. 

Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a planului de afaceri. 
 

IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de Afaceri, presupune îndeplinirea în mod obligatoriu a 
următoarelor condiții:  

 stabilirea domiciliului/ sediului social a solicitantului în UAT-ul în care exploataţia 

este  înregistrată; 

 în cazul în care fermierul va fi încadrat într-o activitate salarizată, în termen de 

maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de finanțare, locul de muncă al acestuia (sediul 

social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT -

ului în care este înregistrată exploataţia; 

 din Planul de Afaceri trebuie să reiasă dezvoltarea exploataţiei agricole 

În cazul în care, se constată că Beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare corectă a 

planului de afaceri, respectiv nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate și de selecție şi/ sau 

celelalte obiective prevăzute în Planul de afaceri, AFIR va proceda:  

 fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit și neacordarea 
celei de a doua tranșe de sprijin (în cazul nerealizării a cel puțin unui obiectiv obligatoriu din 
Planul de Afaceri); 
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 fie la plata parţială (din valoarea tranșei a doua, şi după caz de la beneficiar), respectiv 
proporțional cu ponderea obiectivului suplimentar nerealizat în totalul obiectivelor obligatorii și 

suplimentare din Planul de afaceri (în cazul nerealizării a cel puțin unui obiectiv suplimentar din 
Planul de Afaceri). Suma va fi reținută din valoarea tranșei a doua de sprijin, și după caz de la 

beneficiar, în cazul în care se constată că trebuie recuperată și din valoarea acordată la prima 
tranșă de sprijin. Ponderea obiectivului suplimentar nerealizat se calculează ca procent din 

numărul total de obiective prevăzute în Planul de afaceri aprobat (obligatorii și suplimentare).                                                        
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri 

şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea 

sprijinului și pe toată perioada de valabilitate a Deciziei de finanțare. 
 

CAPITOLUL 9 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE 

FINANȚARE 

9.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE (CF) 

 

Cererile de Finantare trebuie să corespundă obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe 

baza căreia a fost selectat GAL. Formularul standard al CF este  prezentat în Anexa 2 la prezentul 

Ghid şi va fi disponibil, în format electronic, pe adresa de internet www.gal-tinutulzimbrilor.ro 

la momentul lansării apelului de selecție (format editabil). 

CF se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie îns oțită de anexele prevăzute în 

modelul standard. Anexele CF fac parte integrantă din aceasta.  

Documentele justificative necesare la momentul depunerii CF vor fi bifate in căsuţele 

corespunzătoare documentelor justificative din cadrul părții E a CF, Lista documentelor anexate 

proiectelor aferente M 2.1, din coloana Documente depuse la Cererea de Finanțare, iar pentru 

cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie, vor fi bifate căsuţele 

corespunzătoare documentelor justificative din coloana Documente depuse la momentul 

contractării. 

Completarea CF, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. 

Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea 

Dosarului CF pe motiv de neconformitate administrativă.  
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CF trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a 

acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza 

modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea 

acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la real izarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare 

Locală. 

Echipa tehnică al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea CF, 

privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, la sediul GAL 

Tinutul Zimbrilor. 

Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei şi a valorii sprijinului de instalare în CF, 

se completează tabelul cu calculul SO. În această secţiune a CF se înscrie toată baza de 

producţie (suprafeţe, animale, pasări şi familii de albine) pentru care solicitantul are documente 

de proprietate şi/sau arendă/ concesionare sau alte documente doveditoare şi care sunt 

înregistrate în Registrul Unic de Identificare de la APIA, și/sau în Registrul Exploatațiilor de la 

ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţie Veterinară/ ANZ şi în Registrul Agricol înainte de solicitarea 

sprijinului. 

Speciile de plante şi de animale care nu se regăsesc în domeniile privind calculul SO 

(Structura culturilor şi Structura producţiei zootehnice), nu sunt eligibile pentru calculul 

dimensiunii exploataţiei agricole. Coeficienții SO 2010 sunt calculați de compartimentul RICA, 

Industrie Alimentară, MADR, iar pentru stabilirea dimensiunii economice a exploataţiilor 

agricole se va ţine cont de următorul algoritm:  

- pentru pui, găini ouătoare, alte păsări valoarea SO se referă la 100 capete;  

- pentru ciupercării valoarea SO se referă la 100 mp/an (detalii privind modalitatea de 

calcul se regăsesc în cadrul CF);  

- pentru familii de albine valoarea SO este calculată pe stup.  

La stabilirea dimensiunii exploataţiei agricole se ia în calcul întreaga bază de producţie: 

suprafeţe şi culturi, animale şi pasări pe specii şi categorii, precum şi familiile de albine, 

utilizând tabelul privind calculul SO al exploataţiei. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, 

pepinierelor pomicole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel 
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puţin 0,1 ha. Solicitanţii trebuie să facă dovada existenţei vetrei stupinei, deşi terenul care 

formează această vatră nu este obligatoriu să fie înregistrat la APIA.  

- În situaţia în care suprafaţa declarată în Registrul Unic de Identificare APIA este mai 

mare decât cea din Registrul Agricol, proiectul este NEELIGIBIL, suprafeţele şi culturile 

declarate la APIA trebuie să fie identice cu suprafeţele şi culturile completate de solicitant în CF.  

- În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură 

consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO, atât în anul 0 

cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată (pe toată perioada de implementare 

şi monitorizare a proiectului).  

- Cabalinele și produsele acestora nu sunt destinate consumului uman, ci acestea 

deservesc munca în exploatație.  

- Ciupercăriile înfiinţate în beciurile caselor, respectiv terenuri non-agricole care nu pot 

figura în sistemul electronic de identificare a parcelelor agricole APIA, nu sunt eligibile pentru 

sprijin.  

- Solicitanţii care deţin exploataţii agricole zootehnice (inclusiv apicole) nu au obligaţia să 

deţină baze de producţie vegetală, dar trebuie să demonsteze în PA cum realizează întreținerea 

efectivului de animale;  

- În cazul exploataţiilor afectate de calamităţi naturale, iar la vizita pe teren se constată 

calamitarea exploataţiei, solicitantul va prezenta document justificativ de confirmare a situaţiei, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 

Calculul SO în funcţie de perioada de desfăşurare a sesiunii de proiecte se realizează 

astfel:  

 

1. Pentru sesiunile de proiecte derulate în perioada 01 ianuarie – până la data deschiderii 

sesiunilor de înregistrare a Cererilor de plată pe suprafață (APIA) se consultă şi listează 

înregistrările din IACS - APIA din anul anterior;  
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2. Pentru sesiunile de proiecte derulate după începerea sesiunilor de înregistrare a 

cererilor de plată pe suprafața (APIA) se consultă și listează înregistrarile din IACS - APIA din 

anul curent depunerii Cererilor de finanțare.  

 

 În cazul calculului SO conform punctului 1 se poate folosi şi extrasul utilizatorului anterior 

(cedentul) de terenuri agricole (exploataţie agricolă) 

Pentru exploatațiile care vizează creşterea animalelor, solicitanții trebuie să dețină 

documentaţia doveditoare privind existența în exploatația agricolă a construcțiilor zootehnice 

adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor.  

La momentul depunerii CF, solicitantul se va angaja să înregistreze exploataţia zootehnică 

deţinută ca exploatație comercială de tip A, iar la data aprobării de către AFIR a deciziei de 

finanțare pentru acordarea sprijinului, exploataţia zootehnică trebuie să fie înregistrată la 

ANSVSA (conform Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr. 16 din 16 martie 2010) prin prezentarea 

documentului care certifică înregistrarea exploatației comerciale de tip A. în cazul în care 

solicitantul are deja îndeplinită această condiţie, angajamentul nu mai este necesar, acesta 

prezentând direct documentul care certifică această înregistrare  

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate  cu Ghidul Solicitantului 

aparține solicitantului. 

9.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL 

 

Dosarul CF cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele ataşate (conform 

Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare).  

Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL, sub forma CF și a documentelor 

anexă, atașate CF.  Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit  si in format 

electronic (CD).  

Dosarul CF va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual, în ordine, de la 1 la n, în 

partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul 

complet, inclusiv documentele anexate. Dosarul Cererii de Finanţare va cup rinde în mod 
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obligatoriu un opis, in care se vor detalia documentele existente/anexate CF, conform 

următorului cap de tabel: 

 

Nr. crt.        Titlul documentului      Nr. pagină  

(de la..... până la.....) 

 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a CF. Fiecare pagină va trebui să aibă semnătura 

reprezentantului legal şi ştampila, recomandabil  în partea dreaptă sus a paginii. Documentele 

anexate în copie vor avea şi precizarea „Copie conform cu originalul”. 

Solicitantul trebuie să depună, lasediul GAL Tinutul Zimbrilor, Cererea de Finanţare 

împreună cu toate anexele completate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie, fiecare cu CD -ul 

anexat). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu 

„ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui 

exemplar complet al Dosarului CF, în afara celor 2 exemplare pe care le depune.  

Fiecare exemplar din CF va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile  numerotate 

manual în ordine de la 1 la n, în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul 

total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită 

detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se înnoadă 

sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte deasupra ei un triunghi de hârtie albă. Pe colţurile acestui 

triunghi se pune ştampila şi semnătura beneficiarului, ca un sigiliu şi se scrie „Acest dosar 

conţine un număr de n pagini”. 

In formatul electronic (CD) se vor regăsi: 

- o copie electronică (prin scanare) a CF și tuturor documentelor ataşate acesteia, salvate 

ca fișiere distincte cu denumirea și în ordinea conforme opisului/ listei documentelor (secţiunea 

specifică E din Cererea de Finanţare) şi paginile la care se găsesc. Scanarea se va efectua după 

finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „Copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi 

legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF.  

- forma editabilă a Cererii de finanţare: pdf sau word, după caz. 
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Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : <> ? / \ { | }”, 

nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii 

unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui 

director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.  

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legalsau de 

către un împuternicit prin procură a responsabilului legal, cu procura legalizată la notar, care se 

prezintă în original la sediul GAL, la data depunerii CF, înaintea datei limită care figurează în 

apelul de primire proiecte. O copie a procurei se va preda odată cu dosarul CF, la sediul GAL . 

Solicitantul va prezenta la depunere, separat, un dosar care să conțină documentele 

originale (pentru care a ataşat copii în dosarul CF). Pentru acele documente originale care 

trebuie să rămână în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de 

administraţia financiară), se va proceda la confruntarea acestora cu copiile aferente, in 

momentul depunerii.  Pentru copiile verificate,  membrul echipei tehnice care receptioneaza 

dosarul va intocmi “Procesul verbal de verificare a existentei documentelor originale”. După 

verificare, documentele originale vor fi returnate solicitantului. 

 

 

9.3. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL 

 

Verificarea conformitatii cererii de finantare la GAL se efectueaza conform Fisei de 

verificare a conformității  (Anexa 12) și pe baza Procedurii de evaluare si selectie (Anexa 13).  

9.4 VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL 

 

Verificarea eligibilitatii cererii de finantare la GAL se efectueaza conform Fisei de verificare 

a eligibilitatii (Anexa 12.1) și pe baza Procedurii de evaluare si selectie (Anexa 13). 

Acolo unde este cazul, verificarea in teren se va face conform Fișei de verificare în teren 

(Anexa 12.2). 
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9.5 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

Verificarea criteriilor de selectie se efectueaza conform Fisei de verificare a criteriilor de 

selectie (Anexa 12.3),  pe baza Procedurii de evaluare si selectie( Anexa 13) șiProcedurii de 

solutionare a contestatiilor (Anexa 14). 

 

9.6 VERIFICAREA CERERII DE FINANTARE (CF) LA AFIR 

 

Se va efectua in conformitate cu – Anexa 11-Ghid de Implementare sM19.2 –valabil la data 

depunerii cererii de finantare.  

CAPITOLUL 10 CONTRACTAREA FONDURILOR 

Se va efectua in conformitate – Anexa 11- Ghid de Implementare sM19.2 –valabil la data 

depunerii cererii de finantare.  

CAPITOLUL 11 AVANSURILE 

 

NU ESTE CAZUL 

CAPITOLUL 12 ACHIZIȚIILE 

 

Beneficiarii finanțării prin măsura 2.1 vor efectua achizițiile așa cum au fost acestea asumate 

prin Planul de Afaceri și respectând Instrucțiunile privind achizițille private – anexă la Decizie de 

finanțare.  

CAPITOLUL 13 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ 

A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ 

 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Anexa III – 
Instrucţiuni de plată la Decizia de Finanţare. În Anexa nr. 8 la Ghidul Solicitantului se regăsesc 

Formularele de plată tipizate ce se ataşează la Dosarul Cererii de Plată: 
 Formularul  - Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată; 
 Formularul  - Cererea de Plată aferentă tranşelor 1 şi 2 şi anexa Identificarea financiară; 

 Formularul  - Raportul de execuţie; 
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 Formularul - Lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru vegetal/ 
zootehnic; 

 Formularul - Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului. 
 

Toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității, iar apoi 
trasmise către AFIR. 

 
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici va fi acordat în două tranşe, astfel: 

 Beneficiarul va depune prima tranşă a dosarului cererii de plata reprezentând 75% din 

valoarea sprijinului financiar nerambursabil în maximum 30 zile de la data semnării de luare la 
cunoștință de către beneficiar a Deciziei de Finanţare semnată de către Directorul General 

Adjunct CRFIR; 
Beneficiarul va depune a doua tranşă a dosarului cererii de plată reprezentând 25% din 

valoarea sprijinului financiar nerambursabil după realizarea obiectivelor propuse în planul de 

afaceri, în maximum 33 luni (57 de luni pentru sectorul pomicol) de la data semnării Deciziei de 

finanţare. Aceasta se depune după îndeplinirea tuturor obiectivelor prevăzute în Planul de 

afaceri, dar nu mai devreme de depunerea  unei noi Cereri de Plată pe suprafaţă la APIA, față 

de momentul încheierii Deciziei de Finanțare.  

Depunerea dosarului pentru a doua tranşă este condiţionată totodată de păstrarea dimensiunii 

exploataţiei (SO) (fără a reduce dimensiunea economică a exploatației cu mai mult de 15 % cu 

excepția pepinierelor unde marja de fluctuație poate fi mai mare și cu păstrarea dimensiunii 

minime eligibile) şi după finalizarea implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 

trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole) de la semnarea Contractului  de Finanțare.  

IMPORTANT: 

În vederea depunerii Dosarului Cererii de Plată pentru a doua tranșă de plată, beneficiarul va 

înștiința AFIR pentru efectuarea vizitei pe teren, astfel: 

- pentru fermele vegetale: în perioada de vegetație a culturii/culturilor existente astfel 

încât situația reală să  poată fi identificată și certificată de către experții AFIR; 

- pentru fermele zootehnice: în perioada în care se atinge dimensiunea economică 

previzionată în cadrul Planului de Afaceri; 

- pentru fermele mixte: în funcție de sectorul prioritar, fie în perioada de vegetație  a 

culturii/culturilor existente (pentru sector prioritar vegetal), fie în perioada în care se atinge 

dimensiunea economică previzionată în cadrul Planului de Afaceri (pentru sector prioritar 

zootehnic).  

 

Plata se va efectua de către AFIR în maxim 90 de zile de la data înregistrării Dosarului Cererii 

de Plată la OJFIR. 
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În cazul în care, se constată că Beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare corectă a 

planului de afaceri, respectiv nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate și de selecție şi/ sau 

celelalte obiective prevăzute în Planul de Afaceri, AFIR va  proceda:  

 fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit și neacordarea 
celei de a doua tranșe de sprijin (în cazul nerealizării a cel puțin unui obiectiv obligatoriu din 

Planul de Afaceri); 
 fie la plata parţială (din valoarea tranșei a doua, şi după caz de la beneficiar), respectiv 

proporțional cu ponderea obiectivului suplimentar nerealizat în totalul obiectivelor obligatorii și 
suplimentare din Planul de Afaceri (în cazul nerealizării a cel puțin unui obiectiv suplimentar din  
Planul de Afaceri). Suma va fi reținută din valoarea tranșei a doua de sprijin, și după caz de la 
beneficiar, în cazul în care se constată că trebuie recuperată și din valoarea acordată la prima 
tranșă de sprijin. Ponderea obiectivului suplimentar nerealizat se calculează ca procent din 
numărul total de obiective prevăzute în Planul de Afaceri aprobat (obligatorii și suplimentare).  
 

Sprijinul financiar se recuperează integral şi proiectul este declarat neeligibil în următoarele 

cazuri: 

 nerespectarea condiţiilor de eligibilitate privind: 

 stabilirea domiciliului/ sediului social în UAT-ul în care este înregistrată exploataţia;  

 stabilirea locului de muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT -ului în care este 
înregistrată exploataţia;  

 demararea implementării Planului de Afaceri în maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de 
Finanţare; 
 nerespectarea menţinerii criteriilor de selecţie; 
 crearea de condiţii artificiale; 
 neîndeplinirea niciunui obiectiv din Planul de Afaceri;  
 existența dublei finanțări. 

 
În cazul apariţiei forţei majore/circumstanţelor excepţionale, demonstrată de beneficiar prin 

depunerea de documente conform prevederilor legislației în vigoare, nu se va recupera sprijinul 
acordat la prima tranşă şi nu se va acorda sprijinul aferent tranşei a doua, în cazul în care 

situaţia nu poate fi remediată în termenul de suspendare a Deciziei de Finanţare.  
 

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original -1 exemplar, pe suport de 

hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 2 exemplare) documentele întocmite de 

beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de 

verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR 

– în funcție de tipul de proiect).  
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În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori  de către GAL, 

beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de 

către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului 

cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, atunci 

beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la 

structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare.  

 

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv 

depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în 

termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR. 

 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile 

de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a GAL.  

Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în 

baza prevederilor procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează scopul 

proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

 

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 

financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 

beneficiarului) sunt disponibile pe site-ul GAL.  

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 

prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de 

finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.  

 

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 

plăţii, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligaţia de a informa GAL cu privire la 

sumele autorizate şi rambursate în cadrul proiectului.  

CCAAPPIITTOOLLUULL  1144  MMOONNIITTOORRIIZZAARREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

Indicatori de monitorizare 
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Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 11 

Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1  

 

Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare. 

 

Durata de monitorizare a proiectelor este de 3 ani de la data ultimei plăţi efectuate de către 

Autoritatea Contractantă.  

 

În perioada monitorizării proiectului de 3 ani de la data celei de‐a doua (și ultima) tranșă de 

plată efectuată de AFIR, beneficiarul se obligă: 

 să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie; 

 să nu modifice obiectivele prevazute în Planul de afaceri, parte integrantă din Contractul şi  

Cererea de Finanţare,  

 să nu înstrăineze investitia; 

 să nu îşi înceteze activitatea pentru care a fost finanţat. 

Atenție! În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integra l 

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 

LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate 

pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă  pentru minim 3 ani de la data 

efectuării ultimei plăți.   

CCAAPPIITTOOLLUULL  1155  IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  UUTTIILLEE  

15.1 LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE-UL GAL 

 

 Anexa nr. 1 – Fișa Măsurii 2.1–Identitate regională prin trasformarea fermelor mici în 
ferme de referință; 

 Anexa nr. 2 - Cererea de Finanţare;  
 Anexa nr. 3 - Planul de Afaceri;  

 Anexa nr. 4 - Decizia de Finanţare şi anexele I și II la aceasta (Instrucţiuni de plată și 
Materiale și activități de informare de tip publicitar);  



 

36 
 

 Anexa nr. 5 – Lista coeficienţilor de calcul ai producţie standard pentru vegetal/ 
zootehnie; 

 Anexa nr. 6 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol;  
 Anexa nr. 7 – Codul bunelor practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării 

cu nitrați din surse agricole  
 Anexa nr. 8 – Definitii si abrevieri 

 Anexa nr. 9 – Legislatia europeana si nationala aplicabila 

 Anexa nr. 10 – Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă şi a 

potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro-alimentară, 

estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone”şi Metodologia de realizare a 

studiului privind zonarea potenţialului agricol și apicol 
 Anexa nr. 11 - Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea 

PNDR 2014-2020 

 Anexa nr. 12 – Fisa de evaluare a conformitatii proiectului  

 Anexa nr. 12.1 – Fisa de evaluare a eligiblitatii proiectului  

 Anexa nr. 12.2 – Fisa de evaluare pe teren a proiectului  

 Anexa nr. 12.3 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie ale proiectului  

 Anexa nr. 13 – Procedura de evaluare si selectie 

 Anexa nr. 14 – Procedura de solutionare a contestatiilor 

 Anexa nr. 15 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

15.2 GAL TINUTUL ZIMBRILOR  ÎN  SPRIJINUL  DUMNEAVOASTRĂ 

 

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează 

în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de fondurile 

europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru dezvoltare 

rurală. 

 

GAL TINUTUL ZIMBRILOR vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 16:30 și 20:30 

(program cu publicul) pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a 

măsurilor din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind 

implementarea SDL.  

 

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maximum 30 de zile), orice informaţie 

necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Însă, nu uitaţi că 

experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.  

 

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o 

situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.  
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ASOCIATIA GAL TINUTUL ZIMBRILOR 

 

 Str.Stefan cel Mare, Comuna Vanatori-Neamt, 

Sat Lunca, judetul Neamt 

www.gal-tinutulzimbrilor.ro 

office@gal-tinutulzimbrilor.ro 

www.facebook.com/galtinutulzimbrilor/ 

tel: 0754018140 

 

 

www.facebook.com/galtinutulzimbrilor/ 

tel: 0754018140 

031 – 860.27.47 

 

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile 

neregularităţi în derularea implementării SDL, nu  ezitaţi să vă adresaţi în scris GAL Tinutul 

Zimbrilor, pentru soluţionarea problemelor.  

 

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi -ne în 

scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, 

reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și 

datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.  

 

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum 

și investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii 

suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către GAL Tinutul Zimbrilor.  

 

 

http://www.afir.info/

