
 

 

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M2.1 Data publicării: 28.08.2017 

 
Data lansării apelului de selecție: 28.08.2017 

 
Data limită de depunere a proiectelor: 09.10.2017 

 
Proiectele se depun la sediul GAL „Stejarii Argintii” din incinta Primăriei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, Județul Iași, de 
luni până joi, în intervalul orar 08:30 – 12:30, vineri în intervalul orar 10:30-12:30. 
Termenul limită de primire a proiectelor:09.10.2017, ora 12:30 
 
Fondurile disponibile pentru Măsura 2.1 Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de referintaîn teritoriul 
GAL sunt de 150.562,38 EURO 
Fonduri disponibile pentru această sesiune 150.562,38 EURO. 
 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 15.000 de euro pentru exploatatiile intre 
4.000 S.O. si 7.999 S.O.  
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% și se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;  
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei/cinci ani 

de la incheierea deciziei de finantare. 
Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă), este publicat pe site-ul 
www.galstejariiargintii.ro 
 
Beneficiari eligibili:  

 Entitati private: fermieri cu exploatatii agricole care intrain categoria de ferma mica dupa definitia data de regulamentul UE, cu 
exceptia persoanelor fizice neautorizate). 

Cheltuieli eligibile: Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute in vederea indeplinirii obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. 
Toate cheltuielile propuse prin cererea de finantare, inclusiv capital de lucru si capitalizarea intreprinderii, precum si activitatile 
relevante pentru implementarea corecta a planului prezentat in cererea de finantare pot fi  eligibile. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarii Argintii” anunță lansarea în perioada 28 august – 09 octombrie 2017 a apelului de 
selecție pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2.1 Identitate regionala prin transformarea fermelor mici 
in ferme de referintadin Strategia de Dezvoltare locală a Asociației GAL „Stejarii Argintii” 2014-2020. 



 

 
 
Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020–Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor și 
H.G.nr.226/2015. 
 
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; 
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR; 
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele 

documentelor justificative, în condiţiile legii. 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în ultima versiune a Ghidului 
Solicitantului aferent acestei măsuri.  

EG1 Beneficiarul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici 
EG2 Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între  4.000 – 7.999 SO (valoarea producției 
standard); 
EG3 Exploatatia agricola este inregistrata, conform prevederilor legislative nationale,și este situata majoritar pe teritoriul GAL Stejarii 
Argintii, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului; 
EG4 Beneficiarul prezintă un plan de afaceri 
EG5 Beneficiarul nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub-masura din PNDR 2014-2020 sau o măsura din GAL 
EG6 Exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decat o singura datain cadrul acestei masuri prin strategia de dezvoltare locala, in 
sensul ca exploatatia nu poate fi transferataintre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta sub-masura 
EG7Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; 
EG8 Înaintea solicitarii celei de-a doua transa de plata, solicitantul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, 
prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 5 % din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificatain 
momentul finalizarii implementarii planului de afaceri); 
EG9 În cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, planul de afaceri va prevedea obligatoriu platforme de gestionare 
a gunoiului de grajdsau un alt sistem de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificatain 
momentul finalizarii implementarii planului de afaceri) 
EG10 Solicitantul va realiza investiția pe teritoriul GAL Stejarii Argintii; 
EG11 Solicitantul are stabilit domiciliul/sediul social/punctul de lucru în Unitatatea Admininistrativ Teritorială din teritoriul GAL 
Stejarii Argintii în care este inregistrată exploatația; 
EG12  În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeasi UAT din teritoriu GAL 
Stejarii Argintii sau zonă limitrofă a UAT-ului în care este inregistrată exploatația vizată pentru sprijin. 



 

 
 
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt: 

0.    Cerere de finanțare în format editabil 
1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei 
2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă: 
A) Documente pentru terenul agricol: 
a) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare: 
- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, concesiune (dobândit 

prin act autentic notarial de ex: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească; 

b) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare: 
- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act 

autentic notarial de ex: contract de vânzare- cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească, lege; 

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

B)   Documente pentru animale, păsări şi familii de albine: 
- documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru 

fiecare stup şi panourile de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile 
înaintea datei depunerii Cererii de finanţare; 

- paşaportul emis de  ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine – dacă este cazul. 
C)     Pentru exploatațiile vegetale: Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizată în anul depunerii Cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul 
de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice 
aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea  „Conform cu originalul”. 
D) Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de 
finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate 
categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea  „Conform cu originalul”. 
În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului Agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz 
însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 

3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de finanțare, 
înregistrate la Administraţia Financiară: 
a) Pentru societăţi comerciale:. 
b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale: 

4. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator); 
 



 

5. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează reprezentantul legal sau administratorul (actionar 
majoritar 50%+1) care să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și care exercită un control efectiv pe termen lung (de cel puțin 6 ani/ 8 ani în  
cazul sectorului pomicol) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective; 

6. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii familiei din cadrul microîntreprinderii/  întreprinderii mici (copiile 
actelor de identitate, alte documente relevante); 

7. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certificatului de absolvire/ certificatului de competenţe profesionale/ 
documentului emis în urma absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atestă absolvirea învăţământului minim: 

8. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone 
9. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei 
sau 
Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul 
de grajd din exploatația solicitantului; 
10.  Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul; 
11.Alte documente justificative  

- Declarație de raportare a plăților către GAL Stejarii Argintii (obligatoriu pentru toate proiectele); 
- Declarația pe propria răspundere privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR- – obligatoriu pentru toate 

proiectele; 
- Declarația pe propria răspundere privind înregistrarea în Registrul debitorilor -obligatoriu pentru toate proiectele; 
- Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului- obligatoriu pentru toate proiectele; 
- Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect  

 

 
CRITERII DE SELECȚIE MĂSURA M 2.1/2A. 

Identitate regionala prin transformarea fermelormici in ferme de referinta  
 

Criterii de selecție Punctaj 

CS1. Beneficiarul măsurii trebuie să dețină calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație 
și/sau calificare în domeniul agricol); 
Criteriul va fi punctat dacă: 
 

20puncte maxim dacă este 
îndeplinit criteriul CS1 

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

20p 5puncte minim dacă este 
îndeplinit criteriul CS1 
 2. Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/ sau liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau 

economie agrară. 
15p 



 

3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum Nivel I în domeniul agricol, 
agro-alimentar, veterinar sau  economie  agrară finalizat cu un certificat de competențe profesionale 
eliberat de  un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de către Autoritatea Naţională 
pentru Calificări (ANC). 

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 

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă specifică exploatației vizate 
pentru sprijin. 

10p 
0 puncte dacă nu este 
îndeplinit criteriul CS1 

4. Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de inițiere/ instruire/ specializare în domeniul 
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, care nu necesită un document eliberat de 
formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului 
I de calificare profesională. 

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă specifică exploatației vizate 
pentru sprijin. 
Documente de verificat: 
Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie un certificat de calificare emis de un 
furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări, un 
certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe 
alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru 
Calificări.  

5p 

CS2. Realizarea investițiilor conform potențialului agricol care vizează zonele cu potențial 
determinate în baza studiilor de specialitate 
Criteriul va fi punctat în cazul în care: 

 20puncte maxim dacă este 
îndeplinit criteriul CS2 
 
 1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat 20p 
10puncte minim dacă 
criteriul CS2este îndeplinit 
0puncte dacă criteriul CS2 
nu este îndeplinit 

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

10p 

Documente de verificat:Planul de afaceri. 
 

 

CS3. 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 
fermei, etc.) ai caror membri sunt majoritari in teritoriul GAL; 

5 puncte dacă este 
îndeplinit criteriul CS3 
 



 

 
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul face dovada că  este  membru într-o formă asociativă recunoscută conform 
legislației naționale în vigoare, relevantă pentru obiectul de activitate principal al exploatației,  cu sediul în teritoriul 
GAL Stejarii Argintii. 
 
Documente de verificat: Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca membru, 
Cererea de finanțare. 

 

0 puncte dacă criteriul CS3 
nu este îndeplinit 

CS4 Incadrarea in categoria fermelor de familie 
Prioritizarea fermelor de familie1 conform definiției cuprinsă în PNDR 2014-2020 și care se încadrează în 
dimensiunea fermei mici (4.000 – 7.999 € S.O.)  
Documente de verificat: Certificat de inregistrare a societatii, Plan de Afaceri, Cerere de finantare 

5 puncte dacă este 
îndeplinit criteriul CS4 
 
0 puncte dacă criteriul CS4 
nu este îndeplinit 

CS5 Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse cu o valoare adaugata ridicata si 
valorificarea identitatii regionale date de prezenta fermei pe teritoriul GAL Stejarii Argintii; 
Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul justifică acest aspect în planul de afaceri. 
 
Documente de verificat: Planul de afaceri 

5 puncte dacă este 
îndeplinit criteriul CS5 
 

0 puncte dacă criteriul CS5 
nu este îndeplinit 

CS6 Beneficiarii isi propun transformarea fermei in locatie de referinta pentru teritoriul GAL si includerea 
fermei in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL; 
Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul justifică acest aspect în planul de afaceri. 
 
Documente de verificat: Planul de afaceri 

5 puncte dacă este 
îndeplinit criteriul CS6 

0 puncte dacă criteriul CS6 
nu este îndeplinit 

CS7. Beneficiarul masurii isi propun participarea periodica cu produse realizate prin modernizarea fermei 
la pietele si targurile locale organizate pe teritoriul GAL sau in afara acestuia, valorificarea productiei prin 
lanturile scurte create la nivel de GAL sau prin alte forme de promovare si valorizare a identitatii regionale 

5 puncte dacă este 
îndeplinit criteriul CS7 
 

                                                           
1 conform Capitolului 14 – Definiții și abrevieri   



 

din teritoriul GAL 
Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul justifică în planul de afaceri modalitatea în care va comercializa o 
parte din producție, către populația din teritoriul GAL Stejarii Argintii. 
 
Documente de verificat: Planul de afaceri 

0 puncte dacă criteriul CS7 
nu este îndeplinit 

CS8 Beneficiarul isi dau acceptul pentru includerea fermei si productiei acesteia in cataloage de prezentare 
sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online realizate de GAL prin intermediul altor masuri.  
Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul justifică acest aspect in cadrul planului de afaceri. 
 
Documente de verificat: Planul de afaceri 
 

10 puncte dacă este 
îndeplinit criteriul CS8 
 
0 puncte dacă criteriul CS8 
nu este îndeplinit 

CS9.Beneficiarii vor include în planul de afaceri componente inovative sau de protecția mediului. 
 
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul va include și descrie  în planul de afaceri componentele inovative propuse 
pentru teritoriul GAL Stejarii Argintii sau de protecția mediului. 
Documente de verificat:Planuri de afaceri, Cererea de finanțare. 

25 puncte dacă este 
îndeplinit criteriul CS9 
 
0 puncte dacă criteriul CS9 
nu este îndeplinit 

 
Total: 100 puncte 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 20 puncte 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru departajare (proiecte care au obținut 
punctaj pentru criteriile): 

1. CS9.Beneficiarii vor include în planul de afaceri componente inovative sau de protecția mediului; dacă proiectele supuse departajării au 
același punctaj la CS9, atunci se trece la departajare conform criteriului 2: 

2. CS8 Beneficiarul isi dau acceptul pentru includerea fermei si productiei acesteia in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica 
sau in mediul online realizate de GAL prin intermediul altor masuri. 

 
În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în ordinea datei de depunere a proiectului, în funcţie de principiului 
“primul venit primul servit”, astfel, cel care a depus primul proiectul, în situația de punctaj egal, are prioritate. 

 
Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul 
GAL www.galstejariiargintii.ro. 



 

 
 
 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 
 
Evaluarea proiectelor se realizează după închiderea sesiunii. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează în prima etapă 
la nivelul GAL Stejarii Arginii de către experții angajați GAL cu atribuții în acest sens, experți externalizați dacă este cazul, Comitetul de 
Selecție a proiectelor și Comisia de Contestații. Angajații din cadrul echipei de implementare a SDL verifică, pentru proiectele depuse la 
nivel de GAL Stejarii Arginii, conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție. Proiectele selectate la nivel de GAL 
Stejarii Arginii, vor fi supuse verificării finale și de către OJFIR / CRFIR.  
 
Evaluarea și selecția proiectelor se va face respectând o procedură de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor, stabilită 
în SDL de către GAL Stejarii Arginii și aprobată de AM PNDR prin selecția strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare și selecție 
a proiectelor publicată pe site-ul www.galstejariiargintii.ro.  
 
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL Stejarii Argintii 
www.galstejariiargintii.ro. După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile 
vor putea fi depuse la GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.stejariiargintii.ro). Contestațiile primite 
vor fi analizate de către o Comisie de soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL.  
GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul propriu și la sediile primăriilor partenere și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor 
procesului de evaluare și selecție prin notificări scrise, transmise cu confirmare de primire sau predate personal la data estimativă de 
18 octombrie. 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.  
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pe suport tipărit sau electronic la 
sediul GAL și disponibil pe site-ul www.stejariiargintii.ro. Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332.401.108, e-mail: 
office@galstejariiargintii.ro, adresa: loc. Miroslava, județul Iași. 
 


