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GHIDURI & ANEXE M2.2 SDL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR  

 APEL DE SELECȚIE NR.1   

 

Nr. 
crt. 

 
ÎNTREBĂRI 

 
RĂSPUNSURI 

1. Ghidul M2.2 – considera eligibila Achiziţionarea, inclusiv prin 
leasing de: maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita 
valorii de piaţă a bunului respectiv; (ex.: tractoare, remorci 
agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru 
transportul animalelor vii/ păsări/ albine, combine, utilaje 
agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și 
întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a 
dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor 
furajere, inventarul apicol, etc) 
Ce cuprinde  , inventarul apicol? 

Inventarul apicol este reprezentat de stupi si 
alte constructii apicole (cabane, camere de 
extractie, corturi apicole) precum si de 
totalitatea uneltelor folosite de apicultor în 
efectuarea diverselor lucrari din stupina 
(controlul familiilor de albine, extragerea si 
conditionarea mierii, cresterea si transportul 
matcilor etc.), deci totalitatea constructiilor, 
uneltelor si obiectelor aflate în dotarea unei 
exploatatii apicole. 

2. Dacă Achizitionarea liniei de imbuteliere miere este 
eligibilă? 

Da. Achiziționarea unei linii de îmbuteliere 
miere este ELIGIBILĂ.  Îmbutelierea mierii se 
considera o activitate de prelucrare. 

3. Dacă abatorizarea este considerată o activitate de 
condiționare sau de prelucrare? 

Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, 
conform definiţiei din R(UE) 651/2014 
”înseamnă orice operațiune efectuată asupra 
unui produs agricol care are drept rezultat un 
produs care este tot un produs agricol, cu 
excepția activităților desfășurate în 
exploatațiile agricole, necesare în vederea 
pregătirii unui produs de origine animală sau 
vegetală pentru prima vânzare; 
 
Activitatile din abator vor fi tratate  drept 
condiționare, in 
cadrul productiei agricole primare 

4. Dacă intensitatea sprijinului se poate majora cu 20% pentru 
TINERI fară calificări profesionale adecvate? 

Nu. 
Intensitatea sprijinului public pentru 
proiectele aferente art. 17, alin. (1) lit. a) 
este de 50%. 
Aceasta poate fi majorată cu 20 de puncte 
procentuale suplimentare în cazul tinerilor 
fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, 
inclusiv,la data depunerii cererii de finanţare 
(așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 
1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei 
cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în 
conformitate cu anexa II a R 1305) si care 
dețin competențele și calificările profesionale 
adecvate. 
  
Prin competențele și calificările profesionale 
adecvate se înţelege absolvirea a minimum 8 
clase plus calificare în domeniul 
agricol/agroalimentar/veterinar/economie 
agrară/mecanică agricolă, după caz, în 
conformitate cu obiectivele vizate prin 
proiect demonstrată prin diploma/certificat 



de calificare ce atestă formarea 
profesională/certificat de competențe emis 
de un centru de evaluare si certificare a 
competentelor profesionale obtinute pe alte 
căi decât cele formale, care trebuie să fie 
autorizat de Autoritatea Natională pentru 
Calificări care conferă un nivel minim de 
calificare în domeniu 
agricol/agroalimentar/veterinar/mecanică 
agricolă. Verificarea se va face cu documente 
justificative depuse la cererea de finanțare. 
 Mai este necesar ca tânărul fermier să se fi 
stabilit pentru prima dată într-o exploatație 
agricolă ca șef al respectivei exploatații în 
ultimii cinci ani anteriori cererii de sprijin, 
respectiv. 
     Din punct de vedere al varstei, se 
incadreaza in definitia tanarului fermier sef 
de exploatatie, inclusiv tanarul fermier care 
depune o cerere de finantare cu o zi inainte 
de împlinirea vârstei de 41 de ani. 
 

5. Dacă sunt îndeplinite conditiile de eligibilitate, impuse prin 
ghidul solicitantului și anexele la acesta, în condițiile în care 
se exploatează suprafețe agricole localizate pe teritoriul GAL 
cât și suprafețe agricole în afara acestuia. 

Manualul pentru implementarea sM 19.2 
“Sprijin pentru dezvoltarea locala, versiunea 
in vigoare-  prevede că “pentru proiectele de 
investiții/cu sprijin forfetar, în cazul în care 
proiectul este amplasat atât pe teritoriul 
GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, 
finanțarea proiectului este eligibilă cu 
condiția ca solicitantul să aibă sediu sau 
punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL și 
investiția să se realizeze pe teritoriul GAL”, 
deasemenea se precizeaza ca “investiția, 
respectiv toate cheltuielile proiectului 
trebuie să se realize pe teritoriul GAL”; 
 

6. Vă rugăm să ne detaliați cum se poate îndeplini criteriul de 
selectie: ,,Principiului promovării identății regionale 
punctul a)”, de către un fermier producător de cereale și 
plante oleaginoase ? 

Solicitantul va descrie in Studiul de 
fezabilitate/Memoriul Justificativ modul in 
care prin activitatea propusa va promova 
identitatea regionala ( e.g. folosirea siglei 
GAL Ținutul Zimbrilor pe documente, 
produse, utilaje, etc ) 
 

7. Vă rugăm să ne comunicați dacă un proiect respectă condiția 
de egibilitate conform ,,Fișei de verificare a eligibilității 
proiectului”, Măsura 2.2., referitoare la inovație și protecție 
a mediului prin achizitia unui tractor (dotat cu  motor  
realizat conform nivelului de emisii TIER IV si sistem de 
optimizare SCR) si o semanatoare ce are inglobate tehnologii 
noi(section control, variable Rate). 

Da, achizitionarea de utilaje care înglobează 
cele mai avansate tehnologii în agricultură 
care au ca scop reducerea consumului de 
carburant ,a reducerii nivelul de emisii 
degajate in mediul inconjurator, folosirea 
controlata a ingrașamintelor, etc.- respecta 
conditia de egibilitate referitoare la “inovatie 
si protectia mediului”. 

8. Dacă pentru achiziția de echipamente și utilaje fără 
construcții-montaj în cadrul M 2.2 se depune Memoriu 
Justificativ (  nefiind necesar Studiu de fezabilitate), vă 
rugăm să ne transmiteți dacă este necesară depunerea 

Pentru verificarea condiției de eligibilitate 
EG4 , conform Anexei 15 – Fisa de 
verificare Eligibilitate, este nevoie sa se 



previziunilor 
financiare (Anexa_3.3_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B 
sau C). 

completeze Matricea de evaluare a 
viabilităţii economice a proiectului - 
Anexa B (persoane juridice) 

Sau Anexa C (persoane fizice autorizate,  
întreprinderi individuale, întreprinderi 
familiale) . 

9. În cazul unui SRL, având în vedere că Ministerul Finantelor 
Publice NU a publicat încă normele metodologice de 
întocmire și depunere a situațiilor financiare aferente anului 
2018, putem să depunem situațiile financiare pe anii 2015, 
2016, 2017? 

Da, existând posibilitatea ca evaluatorii 
GAL/AFIR să vă solicite ulterior situațiile 
financiare pe anul 2018. 

 

10. În cazul unei Intreprinderi Individuale, privitor la situațiile 
financiare , în CF se face referire la Formularele 200 și 221 
care au fost înlocuite de DECLARAȚIA UNICA – D212. 
 

Da, paragraful din CF/ Fișa de conformitate 
/Fișa de eligibilitate va deveni: 

Pentru persoane fizice autorizate, 
intreprinderi familiale și intreprinderi 
individuale: 

Declarație specială privind veniturile 
realizate în anul precedent depunerii 
proiectului înregistrată la Administrația 
Financiară (formularul 200 însoțit de 
Anexele la Formular) în care rezultatul 
brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 
0) și/sau Declarația privind veniturile din 
activități agricole impuse pe norme de 
venit (formularul 221) 

11. Proiectul trebuie depus personal de către reprezentatul 
legal, la sediul dumneavoastră GAL, sau poate fi trimis în 
format electronic ? 

Proiectul trebuie depus personal, la sediul 
GAL,  de către reprezentantul legal, 
conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului M2.2 Cap. 9.2 . 

 


