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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 Contractului 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.

PREVEDERILE PREZ ENTULUI GHID SE COMPLETEAZ Ă CU REGLEM ENTĂRILE CUPRI NSE Î N
GHIDUL ŞI MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU SUB-M ĂSURA 19.2, PO STAT PE PAGI NA DE
I NTERNET www.afir.info ŞI CU PREVEDERI LE SDL 2014-2020 A GAL TI NUTUL ZIMBRI LOR
P O S T A T Ă P E P A G I N A D E I N T E R N E T w w w . g a l - t i n u t u l z i m b r i l o r . r o , VALABILE LA DATA
DEPUNERII DOSARULUI CERERII DE FINANTARE
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CAPITOLUL 1 DEFINITII SI ABREVIERI

Consultati Anexa 9 – Definitii si abrevieri.
CAPITOLUL 2 PREVEDERI GENERALE
2.1 CONTRIBUŢIA MĂSURII 2.4 LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE

Masura 2.4 „Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor intreprinzători tineri rurali” se
încadrează în obiectivele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. (a) pct. (i) din Regulamentul nr. (CE) 1305/2013,
cu modificările și completările ulterioare, contribuie la domeniul de intervenție DI 2 ”.Facilitarea intrarii in
sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special, a reinnoirii generatiilor” 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.
Măsura 2.4 are ca scop cresterea numarului de tineri care incep pentru prima oara o activitate agricola ca
sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii, reducerea sau stoparea migratiei
fortei de munca tinere in strainatate, inovarea si tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL Tinutul
Zimbrilor.
Sprijinul se acordă pentru facilitarea stabilirii tanarului fermier in baza PA (PA) intocmit. Totalitatea
cheltuielilor propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea
corecta a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
2.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 2.4

Suma disponibilă pe Măsura 2.4: 25.000,00 euro
Contribuţia naţională: 15% =
Contribuţia FEADR: 85% =

3.750,00
21.250,00

euro
euro

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.
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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 :
- 25.000 de euro pentru exploatațiile cu dimensiunea cuprinsă între 8.000 SO și 50.000 SO.
Procentul de finanțare nerambursabilă este de 100%.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului 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 Contractului
de Finanțare.
2.5 LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ APLICABILĂ

Anexa nr. 8 – Legislatie europeana si nationala aplicabila
2.6 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII (teritoriul acoperit de GAL)

Investiţiile sprijinite prin măsura 2.4 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, VÎNĂTORINEAMŢ.
CAPITOLUL 3 DEPUNEREA PROIECTELOR
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.
Solicitantul trebuie să își păstreze 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 2.4 se va face într-o singură sesiune, ce va fi deschisă ce va fi deschisă cel
putin 30 de zile calendaristice , conform Calendarului estimativ de lansare afişat pe site-ul GAL.
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3.3 ALOCAREA PE SESIUNE

Alocarea financiară pentru acestă sesiune este de 25.000,00 euro.
3.4 PUNCTAJUL MINIM PENTRU UN PROIECT

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 25 puncte, cu
condiția ca la principiul 7 scorul cumulat să fie mai mare decat 0.

CAPITOLUL 4 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:
 Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se
instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013
se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la
gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.
Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 – 50.000 SO;
 Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol
- Primărie și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, înainte de solicitarea sprijinului pentru
instalarea tinerilor fermieri
Nu sunt eligibile persoanele fizice neautorizate. La depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul trebuie sa fie
înregistrat la ONRC ca microîntreprindere/întreprindere mică cu sediul social și punctul/punctele de lucru
(dacă este cazul) pentru care se solicită finanțare, în mediul rural din GAL Tinutul Zimbrilor.
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul M 2.4, în funcție de forma de organizare sunt:
 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu
modificările şi completările ulterioare:
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 Contractului de finanțare.
Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat
desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.
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Asociatul majoritar (50%+1) care participă la capitalul şi managementul persoanei juridice va
îndeplini calitatea de tânăr fermier în conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 1305/2013 și va respecta
dispozițiile aplicabile atât tânărului fermier care se stabilește în calitate de unic șef al exploatației, cât și
tânărului fermier care exercită controlul efectiv asupra persoanei juridice în conformitate cu prevederile din
R(UE) nr. 807/2014, art. 2. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, tânărul fermier care urmează
a se instala, trebuie să deţină cel puţin 50%+1 din acţiuni, exercitând control efectiv pe termen lung asupra
persoanei juridice pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 6
ani/8 ani în cazul exploataţiilor pomicole. Acolo unde există riscul unei modificări în structura
acționariatului în timpul angajamentului, beneficiarul se obligă să prezinte la a doua tranşă de plată,
Registrul Unic al Acţionarilor din cadrul întreprinderii agricole care dovedeşte cota de acţionariat deţinută
de fiecare acţionar.
O exploatație agricolă sau un tânăr fermier, nu pot primi sprijin prin această măsură decât o singură
dată. Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic /asociat majoritar şi administrator) poate primi sprijin
prin această măsură. În cadrul unei familii, doar unul din membri (soţ-soţie) poate să beneficieze de sprijin
pentru instalare, fie prin intermediul Măsurii 112 PNDR 2007-2013 - Instalarea tinerilor fermieri, fie prin
intermediul submăsurii 6.1 PNDR 2014-2020 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, fie prin proiecte
similare finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020.
În situaţia preluării exploataţiei de la soţ /soţie nu se acordă punctaj la selecţie pentru preluare
integrală. Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie sa fie încheiate
în numele solicitantului şi valabile la momentul depunerii Cererii de Finanţare. Aceste condiţii vor fi
verificate în cadrul Cererilor de finanțare depuse prin intermediul GAL-ului.
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea Cererii de finanțare a
exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul
pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate
acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nici o situație, sub pragul minim
de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.
În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/
societăţii.
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii 2.4 în funcție de forma de organizare sunt:
 microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin
active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau
deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
Înfiinţarea unei noi întreprinderi, trebuie să menţină condiţia privind microîntreprinderile
/întreprinderile mici – ţinând cont de întreprinderi partenere /legate, număr de salariaţi, cifră de afaceri.
Vor fi eligibili solicitanții care desfășoară activitate agricolă numai prin intermediul formei de organizare în
numele căreia solicită sprijinul, respectând totodată statutul de microîntreprindere /întreprindere mică.
Dovada încadrării în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică se face în baza
Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru
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întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind
încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile
partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora
Se va verifica condiția de întreprinderi legate, partenere sau autonome pentru încadrarea în
categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică.
În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi,
raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, se
vor respecta prevederile art.4^1 din Legea nr. 346/2004. Intreprinderile autonome sunt definite la art. 4^2
din Legea nr. 346/2004, intreprinderile partenere la art. 4^3 iar intreprinderile legate la art. 4^4 din Legea
nr. 346/2004.
O întreprindere nu poate fi considerată microîntreprindere sau întreprindere mică dacă cel puţin
25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun
ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice conform art. 4^5 al
Legii nr. 346/2004.
Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind
încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați
prevăzut în proiect. Conform art. 6 alin. (3) din legea 346/2004: ”În cazul unei întreprinderi nou înfiinţate,
ale cărei situaţii financiare nu au fost aprobate, în condiţiile legii, datele cu privire la numărul mediu anual
de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerciţiului financiar şi se
declară pe propria răspundere de către reprezentantul/reprezentanţii întreprinderii în cauză”.
Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
să fie persoană fizică autorizată/ întreprindere familială/individuală sau persoană juridică română;
să acţioneze în nume propriu.
Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte
societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constituite conform OUG 44/
2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi grupurilor de producători. Un tânăr fermier poate face parte
dintr-o cooperativă agricolă sau un grup de producători, sau să se înscrie ulterior instalării într-o astfel de
formă de asociere, cu condiţia menţinerii statutului de şef al exploataţiei agricole.
Finanţarea în cadrul acestei măsuri este restricţionată pentru următoarele categorii de solicitanți:

Solicitanții /beneficiarii după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru
Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv
dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare;

Beneficiarii Măsurii 112 PNDR 2007-2013 „Instalarea tinerilor fermieri”, denumită în
continuare 112 beneficiarii Măsurii 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri” prin LEADER 2007-2013,
denumită în continuare 411-112, şi beneficiarii Măsurilor 141 „Sprijinirea fermelor agricole de
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semisubzistență” denumită în continuare 141 și Măsura 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de
semisubzistență” prin LEADER 2007- 2013, denumită în continuare 411-141 din cadrul PNDR 2007-2013,,
precum și beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, submăsurii 6.3 „Sprijin
pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014-2020, precum și ai masurilor similare finantate prin submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR
2014-2020.

Exploataţiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul Măsurii 112 „Instalarea tinerilor
fermieri”, cele care au proiecte nefinalizate (fără statut de proiect finalizat sau reziliat) în cadrul Măsurii
141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență”, din PNDR 2007-2013, cele care au beneficiat de
sprijin prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, 6.3 „Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020 sau a masurilor corespondente finantate prin sub-măsura
19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 20142020, indiferent dacă au finalizat sau nu proiectul.
Beneficiarii deciziilor de finanțare M2.4 din SDL 2014-2020 care depun proiecte pentru oricare dintre
celelalte submăsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM 6.1, sM4.1, sM4.1a, sM4.2, 4.2a) din
cadrul PNDR 2014 – 2020, sau a masurilor corespondente din SDL 2014-2020 , sunt restricţionaţi de la
finanţare, până la finalizarea implementării PA, respectiv după data plății sprijinului aferent celei de-a doua
tranşe de plată din LEADER 2014-2020. Este permisă accesarea submăsurilor non-agricole M. 4.1 si M. 4.2
si a corespondentelor din PNDR 2014-2020, în același timp cu M. 2.4 SDL 2014-2020, dar prin PA separate
pentru fiecare submăsură, care să respecte condiţiile de accesare.
Înregistrarea pentru prima dată a microîntreprinderii/ întreprinderii mici sau pentru prima dată a
unui cod CAEN agricol în cadrul întreprinderii deja existente prin care solicită sprijin, trebuie să aibă loc cu
maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare la GAL. Calculul SO se realizează pe baza
coeficienţilor din Cererea de Finanțare, conform tabelului de calcul SO, Anexa 5 la GS.
Condiţia de 24 de luni se aplică şi pentru înscrierea, pentru prima dată, la APIA şi/ sau Registrul
Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploataţiei agricole deţinute de fermier, sub calitatea de
microîntreprindere/ întreprindere mică, şi se aplică tuturor exploataţiilor, indiferent dacă ating, sau nu,
dimensiunea minimă eligibilă la momentul înregistrării. Îndeplinirea condiţiei de eligibilitate privind
dimensiunea minimă a exploataţiei se aplică la momentul depunerii Cererii de Finanțare.
Tinerii solicitanți care sunt înregistrați şi autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, de mai mult de 24 de luni
înaintea depunerii Cererii de Finanțare la AFIR, cu activități non-agricole (făra cod CAEN înregistrat în
domeniul agricol), pot deveni beneficiari eligibili, numai în cazul în care, în termen de maximum 24 de luni
înainte de depunerea Cererii de Finanțare, întreprinderea solicitantă înregistrează şi autorizează un cod
CAEN agricol care să fie, de asemenea, în acord domeniul proiectului pentru M 2.4, înscriind ulterior
exploataţia la APIA şi /sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA.

Solicitantul/ persoana fizică aferentă solicitantului poate modifica structura fermei în cadrul
celor 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, cu condiția ca odată cu accesarea sprijinului,
acesta să mențină condițiile de eligibilitate și selecție în baza cărora a fost aprobat proiectul.
10

Prin urmare, tinerii care solicită finanţare prin intermediul microîntreprinderii/ întreprinderii mici
înfiinţate cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare, sunt eligibili dacă îndeplinesc
simultan condiţiile:
o să nu fi înscris niciodată o exploataţie agricolă la APIA şi/ sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/
DSVSA
o să nu fi avut niciodată înregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decât în intervalul de maximum 24
de luni, înaintea depunerii Cererii de Finanțare, în care este obligatorie înregistrarea codului CAEN agricol
şi înscrierea exploataţiei agricole la APIA şi/ sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA.
În cazul în care tânărul fermier a făcut parte în urmă cu mai mult de 24 de luni dintr-o altă
întreprindere, este eligibil cu condiţia să nu mai activeze la momentul depunerii Cererii de finantare în nicio
altă întreprindere (nici în calitate de asociat/nici în calitate de administrator), cu excepţia grupurilor de
producători/cooperativelor agricole.
În situaţia în care solicitantul depune proiect în calitate de asociat unic/ asociaţi multipli al unui SRL,
se verifică la APIA, dacă anterior datei înregistrării PFA-ului, ÎI-ului, ÎF-ului, SRL-ului în Registrul unic de
identificare, asociatul unic/ asociatul majoritar nu a fost şef de exploataţie ca persoană fizică autorizată
conform OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau altă formă de organizare juridică şi
a beneficiat de sprijin PNDR prin Măsura 112, 121 submăsura 6.1, respectiv submăsura 4.1 „Investiţii în
exploataţii agricole” (situaţie în care solicitantul este deja instalat);
Pentru evitarea creării de condiţii artificiale, verificările se vor face atât pentru tânărul fermier cât
şi pentru cedenţi. NU este admisă fărâmițarea exploatațiilor agricole, în scopul creării în mod artificial de
condiții necesare pentru a beneficia de sprijin (mai multe detalii privind înţelegerea condiţiilor artificiale,
puteţi regăsi în Anexa nr. 11 Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR
2014-2020).
Se va verifica, începând cu momentul înregistrării tânărului fermier, istoricul exploataţiei preluate
pentru evitarea fracţionării exploataţiilor cu dimensiunea mai mare de 50.000 SO în vederea accesării
fondurilor FEADR.
Pentru studenţii înscrişi la cursuri cu frecvenţă (la zi) care doresc să acceseze sprijin prin intermediul
măsurii 2.4, unitatea de învăţământ frecventată (facultatea) la care sunt înscrişi trebuie să se afle în acelaşi
UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă sau în zona limitrofă a acestuia.
Sunt eligibili studenţii care urmează modul de învăţământ cu frecvenţă redusă (fără frecvenţă/
prin corespondenţă) indiferent de localizarea unităţii de învăţământ frecventate.
Prevederea vizează, de exemplu, studenții care urmează cursuri la zi (cu frecvență) și nu sunt înscriși
la o facultate din același UAT sau zonă limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploatația, iar condiția
trebuie îndeplinită în 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului în mod similar condiției de
eligibilitate privind locul de muncă al tânărului fermier. În cazul în care condiția nu poate fi îndeplinită,
studentul va fi eligibil numai dacă urmează modul de învățământ cu frecvență redusă (fără frecvență/prin
corespondență, etc), inclusiv prin trecerea la acest mod de învățământ în cele 9 luni mai sus menționate. În
cazul studenţilor care urmează forma de învăţământ „cu frecvență”, aceștia sunt eligibili indiferent de UAT
în care se află unitatea de învăţământ frecventată, numai dacă frecventează o facultate cu specializare în
domeniul proiectului (conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, pentru studii
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universitare, ramurile de ştiinţe: „Ingineria resurselor vegetale şi animale”, „Medicină veterinară”, ramura
„Științe economice” - specializarea „Economie agroalimentară”).
PA trebuie să includă prezentarea modului de gestionare a exploataţiei de la distanţă, respectiv
studentul trebuie să dovedească, în acord cu fluxul tehnologic de cultivare a produselor vegetale/creştere a
animalelor, prezenţa sa activă în exploataţie şi modul de gestionarea afacerii în calitate de manager de
exploataţie. Astfel, se va dovedi modul de evitare a riscului gestionării afacerii agricole dintr-o localitate
aflată la distanţă faţă de exploataţie.
În situația în care, o exploatație se preia de la propria Persoană Fizică, aceasta trebuie să preia
integral exploatația agricolă deținută, fără a primi punctaj la selecţie. De asemenea, preluarea unei
exploataţii de la soţ/soţie trebuie să fie integrală şi nu beneficiază de punctaj la selecţie, pentru
preluarea integrală a exploataţiilor agricole. Este interzisă terţilor folosinţa sau administrarea
exploataţiei agricole beneficiară de sprijin!
4.1 INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de
şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul exploataţiei se realizează prin
intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare. Exploataţia agricolă trebuie să
aibă dimensiunea minima de 8.000 SO, iar culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana
animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO.
Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape:
 Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier (care urmează să se instaleze) la Oficiul Registrului
Comerțului ca microîntreprindere /întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în
domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare (între timp, fermierul
pregătește PA, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua întreprindere,
etc.), iar înscrierea la APIA şi /sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA /DSVSA a exploataţiei deţinute sub
entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în termen de maximum 24 de luni. Această etapă
trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de Finanțare pentru această măsură.
 Etapa II: Depunerea şi înregistrarea Cererii de Finanțare însoţită de PA şi documentele obligatorii
(documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii Cererii de
Finanțare), precum și documentele anexă;
o
implementarea PA trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de
acordare a sprijinului;
o
înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii
performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii
 Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării
corecte a PA (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).
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o solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data
încheierii instalării
CAPITOLUL 5 CONDIŢII 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
 Să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
 Deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsa intre 8.000 - 50000 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 conforme 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 neconforme 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” ( Anexele nr. 7 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;
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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 importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia
solicitantului/adăposturile din gospodărie.
5.1 CONDIȚII PENTRU PLATFORME/SISTEME PENTRU GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD

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 (Anexele nr. 7 la GS),
precum şi Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.
Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face in sistem:
 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.
 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:
 Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei, sau
 Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din
care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului.
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 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 investiţiilor noi în ferme zootehnice mai mici de 100 UVM (unitate vită mare), respectarea
cerinţelor privind depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine
animală va fi validată la finalul investiţiei prin Nota de constatare, emisă de Garda Națională de Mediu.
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În cazul investiţiilor noi în ferme zootehnice mai MARI de 100 UVM, depozitarea şi procesarea
gunoiului de grajd se face în conformitate cu cerinţele acordului de mediu eliberat pentru ferma
respectivă.
Nerealizarea acestei condiţii majore va atrage după sine recuperarea întregului sprijin acordat.
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.
Termenul limită de conformare la standardul privind nitrații a fost 12 iunie 2018, termen până la
care s-au putut depune solicitări de plată pentru această cheltuială. După această dată, cheltuielile aferente
depozitării/ gestionării gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animală nu vor mai fi eligibile pentru
finanțare din FEADR. Excepție de la acest termen: tinerii fermieri care au termen de conformare 24 luni de
la data instalării ca șef de exploatație pentru prima dată într-o exploatație (conform Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală) și investițiile noi care vizează înființarea unei
exploatații zootehnice, inclusiv capacități de management și de gestionare a dejecțiilor.
Termenul de conformare la standardul privind nitrații se referă la finalizarea investiției în cauză, mai
precis la data depunerii Cererii de plată aferentă investiției de conformare.
Pentru încadrarea în termenele impuse prin Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de
finanțare și semnarea Contractului de finanţare este necesară, încă de la momentul depunerii Cererii de
finanțare, începerea demersurilor pentru obținerea documentelor emise de Agenţia Naţională de
Protecţie a Mediului (ANPM), având în vedere termenul lung de parcurgere a procedurii de evaluare, a
impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată (dacă ANPM va considera că proiectul
impune aceste evaluări).
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.
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5.2 CONDIȚII PENTRU EXPLOATAŢIILE POMICOLE

În cazul înfiinţării şi reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar
speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa nr. 6 aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul
naţional legislativ de implementare (STP), exceptând culturile din sectorul pomicol în sere si solarii (inclusiv
tunele joase) și pepinierele, care pot fi înființate pe tot teritoriul național. Se aplică nota de favorabilitate,
conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei nr. 6 la prezentul GS) aferente Subprogramului Tematic
Pomicol (STP). Aceasta nu se aplică în cazul altor activităţi în afara acţiunilor de plantare.
Astfel, sunt eligibile pentru sprijin proiectele pomicole implementate în UAT-urile care au nota de
favorabilitate potenţată ≥2,00. În cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potenţată (cu valori sub
2,00, aşa cum sunt stabilite în Anexa nr. 6 aferentă STP), pot fi eligibile amplasamentele din cadrul UAT-ului
respectiv, dacă solicitantul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni, efectuat prin
metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform căruia se demonstrează că
amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată ≥2,00. (informații se regasesc
pe pagina web a Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești –Maracineni la
urmatoarea adresa web: http://icdp.ro/anunturi/Pasi%20recalculare.pdf.) Sprijinul aferent măsurii 2.4
poate fi utilizat și pentru întocmirea acestui studiu. Semnificaţia notelor din tabelul privind gradul de
favorabilitate al unui amplasament pentru o specie pomicolă se regăsește în Anexa nr. 6 la GS.
În cazul proiectelor din sectorul pomicol, se aplică doar „nota de favorabilitate potențată", iar în
cazul plantațiilor de afini "nota de favorabilitate potențată pH și precipitații" prevăzută în Anexa 6 la GS
aferent măsurii 2.4, indiferent dacă exploatațiile respective dețin (vizează), sau nu, sisteme de irigații.
În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţare şi/ sau reconversia plantaţiilor pomicole, materialul
fructifer utilizat/ de înmulțire trebuie să fie din categoria biologică certificat, sau dintr-o categorie –
superioară, cu excepția nucului și alunului, care poate fi material de plantare CAC (conformitas agraria
communitatis). Acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plată) şi
va respecta condiţiile prevăzute prin prezentul Ghid. Solicitantul va indica în PA pentru furnizorul care îi
va emite materialul săditor, certificat pentru îndeplinirea criteriului de selecţie.
În cazul în care prin intermediul PA solicitantul propune dezvoltarea unei exploatații pomicole, se vor
respecta condițiile prevăzute în Legea pomiculturii nr.348/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.
În cazul proiectelor care vizează acţiuni de plantare şi/sau defrişare, la momentul acordării celei de-a doua
tranşe de plată, se va prezenta autorizația de plantare / autorizația de defrișare (dacă este cazul),
documente conform legislaţiei în vigoare.
În cazul producătorilor de seminţe şi material săditor, la momentul depunerii Cererii de finanțare se
va prezenta autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a
materialului săditor, documente conform legislaţiei în vigoare.
5.3 PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A TÂNĂRULUI FERMIER

Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de
Finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, şi să dețină competențe și aptitudini
profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
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studii medii/superioare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară (studiile superioare
se referă şi la studiile postuniversitare - masterale, doctorale), sau

formare profesională prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar sau economie agrară de cel putin nivelul I de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile
la momentul acordării certificatului de calificare profesională, sau

competențe în domeniul agricol(referinţa la domeniul agricol include şi domeniile veterinar
şi economie agrară) dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu
necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub
numărul de ore aferent Nivelului Ide calificare profesională, sau

recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale
obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei
profesionale, sau

angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație
de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Pentru a îndeplini condiţia de eligibilitate privind formarea profesională, sunt acceptate certificate
de formare profesională/calificare/instruire, sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare eliberate
atât de formatori recunoscuţi de către ANC, cât şi de formatori nerecunoscuţi, precum şi certificatele de
calificare eliberate de ANCA.
Fermierul trebuie să deţină sau să îşi ia angajamentul de a dobândi competenţe şi calificări
profesionale în raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o desfăşoare (de exemplu:
beneficiarul care înfiinţează o exploataţie zootehnică, trebuie să urmeze un curs de instruire în domeniul
zootehnic), în maximum 33 de luni începând de la data deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu
mai mult de ultima tranşă de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la
dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală. În ceea ce priveşte
pregătirea profesională liceală/ universitară/ postuniversitară în domeniul agricol, în cazul în care ramura
de pregătire nu este în domeniul vizat de proiect, studiile se vor completa printr-un curs de instruire în
domeniul vizat de proiect.
În cazul studiilor de bază, învăţământul minim obligatoriu aplicabil în cazul beneficiarilor M2.4 este
de 8 clase la care se adaugă pregătirea profesională în domeniul agricol/veterinar/economie agrară. În
cazul solicitanţilor care deţin competenţe profesionale conform OG nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulţilor, aprobată prin Legea nr. 375/ 2002, modificată şi completată prin OG nr. 76/ 2004,
precum şi actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile,
clasificările şi nomenclatoarele specifice), aceştia vor prezenta certificatul de calificare/absolvire emis de
către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale.
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5.4 PLANUL DE AFACERI (PA)

Planul de afaceri va fi întocmit conform structurii modelului-cadru anexat la Ghid ( Anexa 3) şi trebuie să
respecte următoarele condiții:
 PA trebuie să includă creșterea performanțelor economice ale exploatației (cerinta va fi verificata in
momentul finalizarii implementarii planului de afaceri)
 în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, 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, cu respectarea normelor de mediu.
 tânărul fermier (care se instalează) trebuie să îşi stabilească domiciliul în UAT-ul în care exploataţia
este înregistrată (în cazul în care domiciliul nu este astfel stabilit);
 în cazul în care tânărul fermier care se instalează, va fi încadrat într-o activitate salarizată, in termen
de maximum 9 luni de la data semnarii Contractului de finanțare, locul de muncă al acestuia (sediul
social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie în aceeaşi UAT sau in zona limitrofă a UAT în care
este înregistrată exploataţia (în cazul în care condiţia nu este deja respectată);
 sediul social al beneficiarului va fi localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia;
 prin PA trebuie să se demonstreze îmbunătățirea performanței generale a exploataţiei agricole,
astfel încât să reiasă modul în care se va dezvolta /moderniza exploataţia agricolă, creșterea productivității
și toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii şi cele suplimentare propuse prin proiect, cu
menţinerea criteriilor de selecţie şi eligibilitate, îndeplinite la finanţare, pe toată perioada de
implementare şi monitorizare a proiectului.
IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de Afaceri, presupune îndeplinirea în mod obligatoriu a condițiilor
de mai sus. În cazul în care, se constată că Beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare corectă a
PA, 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).
PA va menţiona obligatoriu: titlul proiectului, data întocmirii acestuia şi cursul de schimb EURO/ RON
al Băncii Central Europene valabil la data elaborării acestuia.
Implementarea PA trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a
sprijinului. Planul de afaceri nu poate fi încheiat mai devreme de parcurgerea unui an agricol de la
momentul semnării Contractului de Finanţare.
Dosarul cererii de plată pentru a doua tranşă se depune după îndeplinirea conformităţii, a
realizării obiectivelor propuse de beneficiar în Planul de afaceri, dar nu mai devreme de depunerea unei
noi cereri de plată pe suprafaţă la APIA, față de momentul încheierii Contractului de Finanțare
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În cazul exploataţiilor predominant apicole (SO majoritar) care au accesat/ accesează PNA, în PA va fi
expusă modalitatea prin care se asigură complementaritatea dintre cele două programe, viabilitatea
afacerii. NU pot fi propuse în Planul de Afaceri acele cheltuieli eligibile prin PNA, în conformitate cu
legislaţia care aplică cele două programe, respectiv stipulează lista de cheltuieli eligibile.
Nu este obligatorie includerea în PA de obiective suplimentare care să vizeze dezvoltarea exploatației
agricole și care să conducă (împreună cu celelalte obiective) la viabilitatea PA.
În cuprinsul PA se vor detalia elementele minime necesare asigurării conformităţii cu normele de
mediu privind sistemele de gestionare a gunoiului de grajd/gestionarea platformelor de gunoi de grajd,
iar calculele se vor efectua în baza metodologiei şi a legislaţiei aplicabile sau se va face dovada existenţei
acestora, respectiv se vor detalia în PA (secţiunea aferentă descrierii situaţiei curente) amenajările
existente care să fie în conformitate cu cerinţele documentaţiei de implementare pentru M 2.4. şi din
prezentul GHID, având în vedere următoarele:
o Pentru calculul stabilirii capacitații maxime de stocare a gunoiului de grajd, este necesar ca fiecare
beneficiar al cărui PA vizează creşterea animalelor, să calculeze şi să prevadă capacitatea de stocare
aferentă gunoiului de grajd. Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice in calculatorul de
capacitate a platformei de gunoi fila ”producție de gunoi”.
o În ceea ce privește calculul standardului privind cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care
pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice in calculatorul
privind cantitatea maxima de ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila „AMN” . Excepţie de
la calculul privind cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, fac
tinerii fermieri care fac dovada încheierii unui contract cu o platformă de gunoi de grajd autorizată
comunală / a unui agent economic sau cei care vor prezenta adeverință emisă de Primăria comunei în
rază căreia se află platforma comunală de gunoi de grajd autorizată.
Construcțiile cu amenajarea platformelor de gestionare a gunoiului de grajd cu caracter permanent
vor respecta prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. La solicitarea
celei de-a doua tranşe de plată se va prezenta, după caz, în baza Legii nr 50/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE.
În cazul tinerilor fermieri care au încheiat un contract cu o platformă comunală de depozitare a
gunoiului de grajd, aceștia vor prezenta, în cadrul PA, modul în care se asigură capacitatea de stocare
temporară a gunoiul de grajd, în cadrul exploatației, până la momentul colectării acesteia.
În cazul în care solicitantul îşi propune ca obiectiv în PA înființarea/ adaptarea platformei de
gestionare a gunoiului de grajd, pentru terenul pe care se construiește platforma, iar aceasta are caracter
de construcție definitivă, solicitantul trebuie să prezinte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/
1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
o la depunerea Cererii de finanțare: copia documentului care să certifice dreptul real principal
(proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de creanță asupra construcției, dacă solicitantul are
deja terenul pe care se va construi/există platforma;
o la a doua tranșă de plată: copia autorizației de construire.
Pentru terenul pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, la a doua tranşă
de sprijin se verifică, atât construcţia propriu-zisă, cât şi documentul care să certifice dreptul real principal
de folosinţă, în funcţie de tipul de construcţie (definitivă sau provizorie) a platformei pentru gunoi de grajd
şi autorizaţia de construire, în cazul în care Legea nr. 50/1991 impune aceste conformități. Conformitatea
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cu normele de mediu privind platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd, precum şi respectarea
elementelor mai sus menţionate, vor fi validate la solicitarea tranşei a doua de plată.
Îndeplinirea obiectivelor minime obligatorii aplicabile exploataţiei agricole şi realizarea acţiunilor
propuse pentru atingerea acestora, stabilite de beneficiar în PA, constituie CONDIŢIE DE ELIGIBILITATE
pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată. De asemenea, pentru exploataţiile care vizează
creşterea animalelor, solicitantul are obligația de a respecta condițiile minime privind bunăstarea
animalelor/ păsărilor prevăzute de legislația națională în vigoare, referitoare la adăposturi, hrană, apă,
etc.
Verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate și a activităţilor prevăzute în PA se va efectua cel
mult până la împlinirea a trei ani (cinci ani pentru exploataţiile pomicole) de la data aprobării deciziei
individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier.
În cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate menţionate în fişa măsurii M2.4, precum şi a celor
obligatorii pentru implementarea corectă a PA, sprijinul acordat la prima tranşă de plată va fi recuperat
integral şi nu va mai fi plătită a doua tranşă de plată.
Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să se afle în proces de
instalare într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea cuprinsa intre 8.000 – 50.000 SO (dimensiune
atinsă la momentul depunerii CF şi nu constituie creare de condiții artificiale consolidarea exploatației
înainte de depunerea CF).
PA nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul LEADER 2014-2020, în afara celor specifice măsurii 2.4. şi
care nu sunt în acord cu obiectul de activitate efectiv al întreprinderii. PA trebuie să includă detalii privind
obiectivele care se realizează demonstrând că sprijinul va fi utilizat inclusiv pentru modernizarea,
dezvoltarea exploataţiei, dar şi pentru realizarea conformităţii cu standardele europene (în special cele
legate de bunăstarea animalelor, în cazul în care exploataţia vizează creşterea animalelor).
Beneficiarul poate solicita modificarea PA de cel mult două ori în perioada de implementare a
acestuia, în baza unei justificări fundamentate, care să nu conducă la modificarea obiectivului obligatoriu,
afectarea obiectivului general si a criteriilor de eligibilitate sau sa modifice criteriile de selecție sub limita de
punctaj care a determinat selectia proiectului.
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 Contractului de finanțare.

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE
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. Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea
începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier într-o exploataţie agricolă. Toate
cheltuielile propuse în PA, respectând condiţiile prevăzute în prezentul Ghid, inclusiv capitalul de lucru,
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achiziţia de material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind
potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi
eligibile, indiferent de natura acestora.
6.2 CHELTUIELI NEELIGIBILE

În cadrul proiectului nu pot fi incluse operațiunile asociate măsurilor/sub-măsurilor excluse de la finanțare
prin sub-măsura 19.2 așa cum sunt ele prevăzute în ”Ghidul de Implementare submăsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” (Anexa nr. 11)., valabil la data
depunerii dosarului cererii de finantare
În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea prevăzute în Cap.
8. al PNDR 2014 – 2020.
Demarcarea cu Programul Naţional Apicol (PNA)
Conform prevederilor PNDR 2014-2020, cu privire la evitarea dublei finanțări nu pot fi finanțate atât
din SDL 2014-2020 cât şi din PNA aceleaşi tipuri de acţiuni, însă este permisă accesarea simultană a celor
două programe. În ceea ce priveşte demarcarea cu Programul Naţional Apicol (PNA) în vigoare
(www.madr.ro), solicitanţii pot accesa simultan sprijin prin ambele programe cu condiţia ca acţiunile
sprijinite şi/sau planificate şi propuse spre finanțare de apicultor prin PNA să nu fie solicitate de acesta şi
prin SDL 2014-2020 (obiectivele din PA) şi viceversa.
Condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin SDL 2014-2020, iar lista cheltuielilor
solicitate spre decontare de apicultor prin PNA (atât PNA 2014-2016, cât şi PNA 2017-2019) sau prin
măsuri similare din PNDR, nu este eligibilă prin SDL 2014-2020, prin urmare nu se poate regăsi ca obiectiv
în PA depus la momentul cererii de finanţare. Acțiunile sprijinite prin PNA se regăsesc pe pagina oficială
de internet a MADR.
Dacă este cazul, vor fi prezentate cheltuielile efectuate prin unul dintre cele două programe sau
ambele, după caz, având în vedere că NU există interdicţii cu privire la accesarea simultană a SDL 20142020 cu PNDR și PNA, in conditiile de mai sus.

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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CAPITOLUL 7 SELECŢIA PROIECTELOR
7.1 PRINCIPII ŞI CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și
metodologia de punctare s-au stabilit de către GAL, conform importanței lor, permițând ierarhizarea
cererilor de finanțare și derularea corespunzătoare a activității de evaluare/selectare.
Pentru fiecare criteriu de selecție este descrisă modalitatea de acordare a punctajului. Pentru acele
situații în care punctajul este același pentru mai multe proiecte, este detaliată modalitatea de departajare a
proiectelor depuse.
Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie:

Nr. crt.
P1.

Principii şi criterii de selecție
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)

Punctaj
Max. 25 p

A) Sector vegetal
25 p
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;
20 p
2. Producere de sămânță/ material săditor, inclusiv
pentru pepiniere pomicole - exceptând cele pentru
legumicultură
15 p
3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole
B) Sector zootehnic
25 p
1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele)
20 p
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2. Apicultură
15 p
3. Ovine și caprine

P2

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 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.
Principiul comasării exploatațiilor având în vedere
numărul exploatațiilor preluate integral
( 1 sau 2 sau 3)

Max. 15 p

15 p
1. Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole
10 p
2. Solicitantul preia integral două exploatații agricole
5p
3. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă
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P3

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

Max 20 p
20 p

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în
domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară
15 p
2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în
domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară
10 p
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, agroalimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de
calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul
acordării certificatului de calificare profesională.
Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de
licenţă/ master/ doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau
liceale se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat.
Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea
punctajului minim se va prezenta, pe lângă documentul care
certifică absolvirea celor 8 clase, un act doveditor (diplomă,
certificat de calificare) eliberat de un formator de formare
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P4

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).
N.B.! Informaţii privind tipurile de studii considerate ca
ţinând de domeniul agricol sunt prezentate la capitolul
„Dicţionar” din prezentul Ghid.
Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu
potențial determinate în baza studiilor de specialitate
( 1 sau 2)

Max. 15 p

15 p
1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat
10 p
2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu
N.B.! Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu)
conform Anexelor nr.10 la prezentul Ghid se va face ținând cont
de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figurează cultura
predominantă existentă/ înființată (raportat la total valoare SO).
În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de
bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din
ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua
nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului
utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de
modificare a notei de bonitare din Anexele nr. 10. 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 Anexelor nr. 10.
A se avea în vedere precizările din legenda aferentă
Anexelor nr. 10 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 Anexele nr. 10, 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
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P5

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 Anexelor nr. 10 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 considerat „liber”.
Principiul raselor/ soiurilor autohtone
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că
deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în
cadrul PA ca va păstra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi
certificate şi se vor regăsi în Registrul genealogic al raselor),
respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor
de plante de cultură din România elaborat de către ISTIS) pe toată
durata de implementare si monitorizare a proiectului.
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Max 5 p
5p

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,
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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 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. 12 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. 12 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.
P6

Principiul asocierii

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;
P7

Principiul promovării identității regionale
(1+2+3)
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;
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;
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10p

Max 10p, >0
4p

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;
TOTAL

2p

100 p

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.
Criterii de departajare
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul PA şi pentru care a
primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată perioada
Contractului de Finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).
Criteriile de departajare în cazul proiectelor cu același punctaj sunt:
1. Nr de locuri de munca nou create
2. Punctajul la principiul sectorului prioritar
3. Punctajul la principiul nivelului de calificare
4. Punctajul la principiul comasării exploatațiilor
5. Punctajul la principiul asocierii
6. Punctajul la principiul promovarii identitatii regionale
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.
7.2 PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECŢIE

Selecţia proiectelor se va face conform Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL
2014 – 2020 GAL TINUTUL ZIMBRILOR (Anexa 17 la GS)
CAPITOLUL 8 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
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
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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 :
- 25.000 de euro pentru exploatațiile între 8 .000 S.O. și 50.000 SO
Procentul de finanțare nerambursabilă este de 100%.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului 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 Contractului de
Finanțare.
Sprijinul nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare
consecutive. În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare
depusă pe M 2.4, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi
declarat neeligibil.
În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, nu sunt eligibili solicitanții
care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR
2014-2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este
declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți.
Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a planului de afaceri.

Durata de executie a Contractului de finantare - este de maximum 36/60* de luni si cuprinde perioada de
implementare a proiectului la care se adauga maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei de-a
doua transe de plata.
Perioada de implementare a proiectului (a planului de afaceri) este de maximum 33/57* de luni de la
încheierea contractului de finanțare si reprezinta termenul limita până la data depunerii dosarului celei de-a
doua tranșe de plată
Data contractului de acordare a sprijinului reprezinta data semnarii Contractului de Finantare
Monitorizarea proiectului - perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuării
ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractanta
Durata de valabilitate a Contractului de finantare - cuprinde durata de executie a Contractului de
Finantare, la care se adauga 3 ani de monitorizare de la data ultimei plati efectuate de catre Autoritatea
Contractanta
*pentru sectorul pomicol
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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 nr. 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 însoțită 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 2.4, 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.
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 realizarea 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 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,
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suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel 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.
 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.
- În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia registrului agricol cu situaţia curentă, se va
depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind
situaţia curentă.
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;
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)
În cazul exploataţiilor care vizează creșterea animalelor, solicitantul demonstrează existența unor
construcţii zootehnice (adăposturi/grajduri) în cadrul exploataţiei, corespunzător 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
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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 cuprinde în mod 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, la sediul 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: excel.
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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 legal sau 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 conformităţii CF şi a anexelor acesteia se realizează conform Fisei de verificare a conformitatii
(Anexa 13) si pe baza Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 – 2020 GAL
TINUTUL ZIMBRILOR (Anexa 17 la GS) .
9.4 VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează conform Fisei de verificare a eligibilitatii (Anexa 14) și pe
baza Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 – 2020 GAL TINUTUL
ZIMBRILOR (Anexa 17 la GS).
Acolo unde este cazul, verificarea in teren se va face conform Fișei de verificare în teren (Anexa 16)
9.5 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE

Verificarea criteriilor de selectie se efectuează conform Fisei de verificare a criteriilor de selectie (Anexa 15),
și pe baza Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 – 2020 GAL TINUTUL
ZIMBRILOR (Anexa 17 la GS). Contestatiile se vor realiza conform Procedurii de soluţionare a contestaţiilor
cu privire la rezultatul evaluării proiectelor (Anexa nr.18 la GS)
9.6 ELIGIBILITATEA LA NIVELUL AFIR

Conformă cu Ghidul de Implementare submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul
strategiei de dezvoltare locală” , valabil la data depunerii dosarului cererii de finantare.
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CAPITOLUL 10 CONTRACTAREA FONDURILOR

Contractarea fondurilor se va face conform Cap. 8 din Manualul de procedură pentru implementarea
măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală leader” - sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
CAPITOLUL 11 AVANSURILE
Nu este cazul.

CAPITOLUL 12 ACHIZIȚIILE

Beneficiarii finanțării prin măsura 2.4 vor efectua achizițiile așa cum au fost acestea asumate prin Planul de
Afaceri și respectând Instrucțiunile privind achizițille private – anexă la contractul 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 Instrucţiuni de
plată, anexa la Contractul de Finanţare (Anexa nr. 4).
Prima cerere de plată se va depune în maximum 30 de zile de la data semnării Contractului de
Finanţare şi reprezintă 75% din valoarea sprijinului acordat. Plata se va efectua în maxim 90 de zile de la
data declarării conformităţii cererii de plată de către AFIR.
La depunerea celei de a doua cereri de plată reprezentând 25% din valoarea sprijinului financiar
nerambursabil, beneficiarul se obligă să facă dovada realizarii obiectivelor propuse în planul de afaceri.
Beneficiarul va depune a doua tranşă a dosarului cererii de plată în maximum 33 luni (57 de luni pentru
sectorul pomicol) de la data semnării Contractului 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 Contractului 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 încheierea Contractului de Finanțare.
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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).
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru
efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a
conformității emisă de GAL.
Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare conform prevederilor
contractului de finanțare cu modificările și completările ulterioare și anexele la acesta. Pentru depunerea
primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările
ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată. DCP se depune inițial la GAL, în original-1
exemplar și 2 în copie, pe suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic 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 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.
DCP trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la
Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.info. 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 la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).
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
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Plata se va efectua de către AFIR în maxim 90 de zile de la data înregistrării Dosarului Cererii de
Plată la OJFIR.
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;
 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 Contractului de Finanţare.
Cea de a doua tranșă va fi utilizata exclusiv pentru dezvoltarea afacerii propuse prin proiect (în PA) cu
respectarea cerințelor privind eligibilitatea/neeligibilitatea cheltuielilor prevăzute în OMADR nr. 1731/2015,
cu modificările și completările ulterioare
CAPITOLUL 14 MONITORIZAREA PROIECTELOR

Indicatori de monitorizare
 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 2
 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1
 Numărul de locuri de munca create: 2
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.
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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.
În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral
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 .

CAPITOLUL 15 INFORMAŢII UTILE
15.1

LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE-UL GAL

 Anexa nr. 1 – Fișa Măsurii 2.4 – „Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor
intreprinzători tineri rurali””
 Anexa nr. 2 - Cererea de Finanţare;
 Anexa nr. 3 - Planul de Afaceri;
 Anexa nr. 4 - Contract de Finanţare şi anexele la aceasta ;
 Anexa nr. 5 – Lista coeficienţilor de calcul ai producţie standard pentru vegetal/ zootehnie;
 Anexa nr. 6 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol;
 Anexa nr. 7.1 – Codul bunelor practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați
din surse agricole
 Anexa nr. 7.2 – Calculator code de bune practici agricole
 Anexa nr. 8 – Legislatia europeana si nationala aplicabila
 Anexa nr. 9 – Definitii si abrevieri
 Anexa nr. 10.1 – Metodologia de realizare a studiului privind zonarea potenţialului agricol și apicol
 Anexa nr. 10.2 - Zonarea potențialului de producție vegetală
 Anexa nr 10.3 – Zonarea potențialului de producție zootehnică
 Anexa nr. 11 - Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020
 Anexa nr. 12 – Lista raselor autohtone ( indigene)
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 Anexa nr. 13 – Fisa de verificare a conformitatii
 Anexa nr. 14 – Fisa de verificare a eligibilitatii
 Anexa nr. 15 – Fisa de verificare a criteriilor de selectie
 Anexa nr. 16 – Fișa de verificare pentru teren
 Anexa nr. 17 - Procedura de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 – 2020 GAL
TINUTUL ZIMBRILOR
 Anexa nr. 18 - Procedura de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării proiectelor
(la GS)
 Anexa nr. 19- Declarație 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.
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.
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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.

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
031 – 860.27.47
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