
 

Sesiunea nr. 2, Apelul de Selecție nr. 1/M2.1 Data publicării: 08.05.2018 

 
Data lansării apelului de selecție: 08.05.2018 

 
Data limită de depunere a proiectelor: 08.06.2018 

 
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: 08.06.2018, ora 12:30 
 
Fondurile disponibile pentru Măsura 2.1 Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de referinta în 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 08 mai – 08 iunie 2018 a apelului de selecție 
pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2.1 Identitate regionala prin transformarea fermelor mici în 
ferme de referință din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației GAL „Stejarii Argintii” 2014-2020. 

http://www.galstejariiargintii.ro/


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.  

Pentru  a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 2.1/2A, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiții de 
eligibilitate: 
EG1 Beneficiarul  trebuie să se încadreze în categoria micro-intreprinderilor și întreprinderilor mici; 
Se vor verifica Cererea de fiananțare, Copiile situaţiilor financiare pentru anii  “n” și “n-1”, unde “n” este anul anterior anului în care 
solicitantul depune Cererea de Finantare, înregistrate la Administraţia Financiară,în cazul societăților comerciale și Declaraţia privind 
veniturile realizate și/sau Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit, în cazulpersoanelor fizice 
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. 
Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar și administrator), Hotărârea Adunării 
Generale a Asociaților (AGA) a persoanei juridice, Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comertului conform 
legislatiei în vigoare.  
 Se va verifica inclusiv condiția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere sau 
întreprindere mică. Vor fi eligibili solicitanții care, indiferent de activitatea desfășurată și în alte întreprinderi agricole sau non-agricole, 
respectă statutul de microîntreprindere/  întreprindere mică. 
EG2 Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între  4.000 – 7.999 SO (valoarea 
producției standard); 
Se va verifica Planul de afaceri, Cererea de finanțare – tabel calcul SO, Extras din Registrul Exploatației emis ANSVSA/DSVSA, Adeverință 
de la APIA depusă de solicitant cu situația înscrierilor în  APIA și codul unic de înregistrare și data atribuirii acestui cod, Copia registrului 
agricol emis de Primării, Documente de proprietate/folosință pentru exploatația agricolă, Fișa Măsurii 2.1/2A din SDL GAL Stejarii 
Argintii, 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; 



Stabilirea dimensiunii economice se face conform situaţiei existente la momentul depunerii Cererii de finanţare, aşa cum este 
înregistrată în IACS – APIA din perioada de depunere stabilită conform legislaţiei naţionale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, 
precum şi la Primărie în Registrul Agricol. 
Astfel, dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor în nume propriu din ultima perioadă (campanie) de depunere 
(înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă  în IACS stabilită conform prevederilor legislației naționale în vigoare şi/ 
sau în Registrul Exploataţiei la ANSVSA, precum şi în Registrul agricol, efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii 
Cererii de finanţare. 
Pentru calculul dimensiunii economice la data data depunerii Cererii de finanţare, se va considera ultima perioadă (campanie) de 
depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS ca fiind anul în care au fost înregistrate suprafeţele de 
teren la APIA, în numele formei de organizare a solicitantului (PF, PFA, II, IF, SRL), începând cu anul 2015. 
Calculul S.O. se realizează astfel, în funcţie de perioada de desfăşurare a  sesiunii de proiecte: 
- pentru sesiunile de proiecte derulate după începerea sesiunilor de depunere a cererilor de plată pe suprafață (APIA) se iau în calcul 
înregistrarile din IACS - APIA din anul curent depunerii Cererilor de finanţare. În cazul în care în anul curent nu se regăsesc 
înregistrările în IACS, în urma solicitării de informații suplimentare, solicitantul va prezenta copia Cererii unice de plată din anul curent 
cu numărul de înregistrare de la APIA. 
Atenţie! În cazul în care, în sistemul electronic APIA nu se pot vizualiza înregistrările efectuate de solicitant în timpul campaniei de 
depunere a cererilor unice de plată APIA, acesta poate depune o adeverinţă de la APIA din care să reiasă toate datele necesare 
îndeplinirii condiţiilor eligibilitate şi criteriilor de selecţie care implică înscrieri la APIA. 
Calculul S.O. se realizează pe baza coeficienţilor de producţie standard pentru vegetal/ zootehnie prevăzuţi în Anexa nr. 5 la Ghidul 
solicitantului. 
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; 
Se va verifica Adeverinț APIA, Copia Registrului agricol emis de Primării. 
Se va ţine cont de înregistrarea exploataţiei, indiferent de forma de organizare economică cu care figurează în Registrul Unic de 
Identificare (RUI)/ Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), precum şi la Primărie în Registrul Agricol, cu cel puţin 24 de luni 
înaintrea depunerii Cererii de finanţare. 
Condiţia de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploataţiei se aplică tuturor exploataţiilor deținute de solicitant/ persoana fizică 
aferentă solicitantului, indiferent dacă exploatația respectivă îndeplinea sau nu dimensiunea minimă eligibilă la momentul înregistrării 
solicitantului/ persoanei fizice aferente solicitantului, conform legislaţiei naţionale în vigoare la data respectivă (condiția de a fi 
înregistrat cu cel puțin 24 de luni înainte se aplică doar primului cod atribuit vreodată exploatației fermierului). 
Condiția de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploatației se aplică indiferent de forma de organizare economică a solicitantului pe 
care acesta o avea la momentul respectiv (cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului). 
Solicitantul/ persoana fizică aferentă solicitantului poate modifica structura fermei în cadrul celor 24 de luni înainte de solicitarea 
sprijinului, cu condiția ca o dată cu accesarea  sprijinului, acesta să mențină condițiile de eligibilitate și selecție în baza cărora a  fost  
aprobat proiectul. 



Statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică trebuie să fie respectat la data depunerii cererii de finanțare, indiferent de 
momentul înregistrării solicitantului conform prevederilor OUG nr. 44/ 2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare/ Legii nr. 
31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 6/ 2011 pentru stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările și completările ulterioare. 
Îndeplinirea condiției de eligibilitate privind dimensiunea minimă a exploatației trebuie respectată începând cu momentul depunerii 
cererii de finanțare. (Nu constituie creare de condiții artificiale consolidarea exploatației înainte de depunerea Cererii de finanțare). 
EG4 Beneficiarul prezintă un plan de afaceri; 
Se va verifica Planul de afaceri, Cererea de finanțare și anexele la aceasta. 
Planul de afaceri va fi întocmit conform modelului din Anexa nr. 3 la Ghidul solicitantului şi trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: 

- Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a 
solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației); 

-  Prezentarea ţintelor şi obiectivelor de etapă propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de ex: obiectivul general, 
obiectivele operaționale, suplimentare – planificarea  îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme 
europene legate de protecția muncii și de mediu și normele sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează 
creşterea de animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd (inclusiv dejecţiile de origine animală), conform 
normelor de mediu precum și previziunea bugetului de venituri – cheltuieli); 

- Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, 
necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau consilierea (îmbunătățirea economică propusă a exploatației, 
planul propus pentru formare şi consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, 
restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea implementării). 

Gestionarea eficientă a Planului de afaceri este condiționată de stabilirea domiciliului beneficiarului în teritoriul GAL Stejarii Argintii, 
precum și de existența locului de muncă în același UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia (dacă este 
cazul). Aceste condiții trebuie îndeplinite în maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de finanțare. 
Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice Măsurii 2.1 şi care nu sunt în 
acord cu obiectul de activitate efectiv al întreprinderii. 
Acțiunile cuprinse în planul de afaceri pentru atingerea obiectivelor/ condițiilor minime și suplimentare vor fi consistente astfel încat 
sa se asigure rezonabilitatea Planului de afaceri propus raportat la exploatație și cuantumul sprijinului. 

EG5 Beneficiarul nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub-masura din PNDR 2014-2020; 
Se va verifica secțiunea C din Cererea de Finanțare, daca solicitantul a mai beneficiat de sprijin nerambursabil prin Submasura 6.3 „Sprijin 
pentru dezvoltarea fermelor mici” sau o măsură similară în cadrul SM 19.2 prin intermediul unui Grup de Acțiune Locală.. 
EG6 Exploatația agricolă nu poate primi sprijin decat o singura data in 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;  
Se  va verifica Copia Registrului agricol emis de Primării, Planul de afaceri. 



Se verifică în Registrului agricol și în Planul de afaceri, istoricul exploatației, respectiv dacă exploatația nu a fost preluată de la un alt 
beneficiar al măsurii 2.1/2A, 6.3,  (cedentul) beneficiar. 
EG7 Implementarea planului de afaceri trebuie sainceapain termen de cel mult noua luni de la data deciziei de acordare a 
sprijinului; 
Se va verifica Cererea de finanțare, Planul de afaceri. 
Se va verifica dacă solicitanul a bifat în Secțiunea F- Declarație pe propria răspundere a solicitantului din Cererea de finanțare 
respectarea acestei condiții, precum și dacă este prevăzută această condiție în Planul de afaceri. 
Alte angajamente: 
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); 
Se va verifica Cererea de finanțare, Planul de afaceri. 
Pentru justificarea condiției privind comercializarea producţiei proprii ca procent din valoarea primei tranşe de sprijin, se ia în calcul 
producția comercializată pe parcursul duratei de execuție a Deciziei de finanțare, respectiv de la data semnării Deciziei de finanțare și 
până la data depunerii celei de a doua tranșe de sprijin.Solicitantul va specifica în mod obligatoriu în planul de afaceri, care este 
procentul producției comercializate, care va fi verificat până la depunerea celei de a doua tranșă de sprijin. 
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) 
Se va verifica Planul de afaceri, Cererea de finanțare, 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. 
Cerința va fi verificată înainte de acordarea tranșei a doua.În cazul în care în cadrul exploatației agricole există o platformă de 
gestionare a gunoiului de grajd care respectă normele de mediu/ care trebuie adaptată la normele de mediu, în Planul de Afaceri se va 
detalia acest aspect. 
 
În cazul exploatațiilor agricole mixte, cu pondere majoritar vegetală la momentul depunerii Cererii de finanțare, solicitantul nu are 
obligația de a deține o platformă de gestionare a gunoiului de grajd sau un alt sistem de gestionare a gunoiului de grajd, dacă prin 
Planul de afaceri - își propune renunțarea la componenta zootehnică în primul an de implementare a proiectului. 
 
Pentru calculul stabilirii capacitații maxime de stocare a gunoiului de grajd, în vederea respectării condițiilor de bune practici agricole 
pentru gestionarea gunoiului de grajd (în conformitate cu Anexa nr. 10 la Ghidul solicitantului), este necesar ca fiecare beneficiar care 
îşi va propune acțiuni în sectorul zootehnic, să-și calculeze și să-și prevadă capacitatea de stocare aferentă a gunoiului de grajd. Acest 
calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice în calculatorul capacităţilor de stocare a gunoiului de grajd - fila „Producție 
gunoi”. 



În ceea ce privește calculul standardului privind cantitatea maximă de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, 
acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice în calculatorul privind cantitatea maximă de îngrăşăminte care pot fi aplicate 
pe teren agricol din  fila „PMN” (Anexa nr. 10 la Ghidul solicitantului). 
Excepţie de la calculul privind cantitatea maximă de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, sunt beneficiarii care 
fac dovada încheierii unui contract cu Primăria Comunei care dispune de o platformă comunală de gunoi de grajd/ un agent economic 
care dispune de platforme autorizate de gestionare a gunoiului de grajd. Rubricile în care pot fi completate datele în Anexa nr. 10 la 
Ghidul solicitantului sunt marcate cugri. 
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. Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd  se pot face în 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 și 
platforme individuale grămezile de compost cu pat de paie sau întăritură de pământ și grămezile de compost pe folii deplastic 

și/ sau 
- comunal – platforme comunale. 
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 atașa la Cererea de finanțare: 
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 exploatațiasolicitantului. 
EG10 Solicitantul va realiza investiția pe teritoriul GAL Stejarii Argintii; 
Se vor verifica Cererea de finanțare, Planul de afaceri. 
În cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, finanțarea proiectului este 
eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL, investiția să se realizeze pe 
teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritor iul 
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 
Se va verifica copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect, Certificatul de inregistrare a societății, Cererea de finanțare, 
Planul de afaceri. 
În cazul în care la data depunerii cererii de finanțare aceste condiții nu sunt indeplinite, se verifică dacă este bifat angajamentul din 
Secţiunea F a Cererii de finanţare referitor la aceste aspecteprivind termenul de maxim 9 luni de la data semnării deciei de finanțare. 
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. 
Documente verificate: Cererea de finanțare, Planul de afaceri, Registrul General de Evidență a Salariaților. 



Nu este obligatoriu ca solicitantul să fie încadrat într-o activitate salarizată, această condiţie se aplică doar solicitanților care se află 
într-o astfel de situaţie. Locul de muncă poate fi considerat sediul social sau punctul de lucru al angajatorului, care trebuie să în același 
UAT din teritoriu GAL Stejarii Argintii sau zonă limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploatația  
În cazul în care solicitantul va fi încadrat într-o activitate salarizată, ulterior termenului de maxim 9 luni de la data semnării deciziei de 
finanțare, acesta va notifica AFIR cu privire la locul de muncă, în termen de 10 zile calendaristice de la data angajării. 

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

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

1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original). 
2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă: 
A) Documente pentru terenul agricol: 
- documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de 

vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu 
punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar, precum şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul 
de proprietate conform prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar), 
şi/ sau 

- tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de 
persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data 
depunerii Cererii de finanţare) 
şi/ sau 

- contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finanţare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia 
privind respectarea clauzelor contractuale, respectarea graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 
şi/ sau 

- contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata de teren a fost data temporar in 
administrare/folosinţă 
şi/ sau 

- document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune şi/ sau 
- documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de 

concesiune/ contract de arendă/ contract de închiriere/ contract de comodat valabile la data depunerii Cererii de finanţare. 
Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/ stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 

 



În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/ sau reconversia plantaţiilor pomicole, contractele care conferă dreptul de folosință 
asupra terenurilor trebuie să fie valabile cel puțin 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, cu excepția pepinierelor, 
culturilor de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș, unde perioada minimă este de 10 ani. 
Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole (arendă, concesiune) trebuie să fie încheiate în numele 
solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanţare. 
 
În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/ extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte de 
presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de 
implementare și monitorizare a proiectelor. 
În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt următoarele: 
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. 

 
În cazul prezentării contractului de comodat/ locaţiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 
1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept. 
În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și a clădirilor deja existente, sunt acceptate toate tipurile de documente 
invocate în secțiunea dedicată documentelor acceptate pentru construcții, după cum urmează: 
- documente care atestă: 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 drept de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. 

 
De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește închiriere, iar locațiunea bunurilor 
agricole poartă denumirea de arendare (conform Codului Civil – Legea 287/ 2009, cu modificările şi completările ulterioare). 
Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, cumpărarea terenului pe care se va construi 
platforma de gestionare a gunoiului de grajd, nu sunt obligați să atașeze la depunerea Cererii de finanțare documente care să ateste 
proprietatea/ dreptul de folosință pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd. 



Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ 
definitiv propuse a fi realizate prin planul de afaceri, cât şi pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită 
autorizarea lucrărilor conform Legii 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare. 
 
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: 
- Bilanţul (cod 10); 
- Contul de profit şi pierderi (cod 20); 
- Datele informative (cod 30); 
- Situaţia activelor imobilizate (cod 40); ȘI/ SAU 
- Declaraţia de inactivitate (pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au avut activitate). 

Societățile comerciale înființate în anul 2017 nu au obligația depunerii acestor documente. 
b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale: 
- Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13); Și/SAU 



- Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/ 9), în 
cazul solicitanților care în anii „n”și „n-1”, sunt autorizaţi conform OUG. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare, care 
au optat pentru calcularea venitului net pe bază de norme de venit. 

 
Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale înființate în anul 2017 nu au obligația depunerii 
acestor documente. 

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: 

 
Pentru eligibilitate: 

- documentul care atestă absolvirea învăţământului minim de 8 clase se ataşează în cazul în care solicitantul nu are studii 
superioare/ postliceale/ liceale în domeniul agricol/ agro- alimentar/ veterinar/ economiei agrare; 

 
Pentru acordarea punctajului în cadrul criteriilor de selecție: 

- diploma de absolvire se ataşează în cazul studiilor superioare (diploma de doctor, diploma de disertație, diploma de licenţă) 
- diploma de absolvire a studiilor postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) în domeniul 

agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare; 
- certificatul de calificare profesională se ataşează în cazul cursurilor de  calificare/ recalificare în domeniul agricol/ agro-

alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru 
respectivul program de formare profesională (minim Nivelul I). De asemenea, sunt acceptate și certificatele de absolvire a 
cursurilor de calificare emise de ANCA în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară. 

- document de recunoaștere a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie 
autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări; 



- certificatul de absolvire se ataşează în cazul cursurilor de perfecţionare/ specializare/ iniţiere în domeniul agricol/ agro-
alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru 
respectivul program de formare profesională sau documentul echivalent acestuia; (sub numărul de ore aferent Nivelului I de 
calificare profesională). 

 
Furnizorii de formare profesională a adulţilor autorizaţi se regăsesc în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a 
Adulților (RNFFPA) publicat la adresa http://www.anc.edu.ro/?page_id=34. 
 
Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până la 1 ianuarie 2016 și 80 ore pentru 
cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare. 
Centrele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale autorizate se regăsesc în 
Registrul naţional al centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale publicat la 
adresa http://www.anc.edu.ro/?page_id=222. 
 
În cazul în care solicitantul care a absolvit în ultimele 12 luni până la data depunerii Cererii de finanţare, nu poate prezenta la Cererea 
de finanțare copia diplomei de studii superioare (diploma de doctor, diploma de disertație, diploma de licenţă), postliceale (diploma/ 
certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) sau a certificatului de absolvire a cursului/ documentului echivalent în 
domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare, acesta poate atașa copia adeverinţei de absolvire a studiilor 
respective, însoţită de situația școlară (sau după caz foaia matricolă), emise de catre institutia de învățământ absolvită, cu condiţia 
prezentării diplomei de studii/ certificatului de absolvire sau documentului echivalent în original în vederea acordării celei de-a doua 
tranşe de sprijin; în caz contrar acesta, va fi declarat neeligibil și se vor recupera sumele plătite în prima tranșă. 
 

8. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone 
- în cazul  soiurilor de plante de cultură autohtone se vor ataşa copiile: 
• facturii fiscale de achiziție a seminței certificate; 
• documentului oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”/ buletinului de 

analiză oficial cu mențiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”/ buletinului de analiză oficial cu mențiunea „Necesar 
propriu” şi „Interzisă comercializarea”/ documentului de calitate şi conformitate al furnizorului/ oricărui alt document 
echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă 
conform Deciziei Consiliului 2003/ 17/ CE/ etichetei oficiale; 

• Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de selecţie privind soiurile autohtone, (conform Secțiunii F din 
Cererea de finanțare) 
sau 



• Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind soiurile autohtone până la momentul 
acordării celei de-a doua tranşe de sprijin, pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de soiuri (conform Secțiunii F din Cererea de 
finanțare). 

Soiurile se regăsesc în Catalogul Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania - ISTIS 
- în cazul speciilor autohtone de animale se va ataşa: 
• Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, 

acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ; 
• Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de selecţie privind rasele autohtone, (conform Secțiunii F din 

Cererea de finanțare) 
sau 

• Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind rasele autohtone până la momentul 
acordării celei de-a doua tranşe de sprijin, pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de specii (conform Secțiunii F din Cererea de 
finanțare). 

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 către GAL Stejarii Argintii (Anexa 16 - obligatoriu pentru toate proiectele); 
- Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului (Anexa 17 - obligatoriu pentru toate proiectele); 

- Certificatul constatator emis de ONRC cu toate modificările/actualizările realizate până la depunerea Cererii de finanțare 
(obligatoriu pentru toate proiectele); 

- Adeverință de la APIA depusă de solicitant cu situația înscrierilor în  APIA,  codul unic de înregistrare și data atribuirii acestui 
cod (cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului); 

- Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca membru (document obligatoriu pentru 
punctarea criteriului de selecție CS3); 

- Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect (dacă este cazul). 
 

 

 



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 Argintii 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 Argintii, conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție. 

Proiectele selectate la nivel de GAL Stejarii Argintii, vor fi supuse verificării finale și de către OJFIR. 

 

Evaluarea și selecția proiectelor se va face respectând o procedură de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor, stabilită 

în SDL de către GAL Stejarii Argintii și aprobată de AM PNDR prin selecția strategiei. Procedura de evaluare și selecție face parte 

integrantă din Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 2.1/2A, conform Anexei 18. 

 

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 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 16 august. 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.  

 
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: 

20 puncte 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 5 puncte 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, 10p 



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. 

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. În cazul acordării de punctaj la criteriul de selecţie nr. 3, se acceptă şi un certificat de 
absolvire a cursului de calificare emis de ANCA. 

Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până la 
1 ianuarie 2016 și 80 ore pentru cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare. 

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: 

 20 puncte maxim dacă este 

îndeplinit criteriul CS2 

 

 

1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat 20p 

10 puncte minim dacă criteriul 

CS2este îndeplinit 

 

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

10p 

Documente de verificat: Cererea de fiananțare,Planul de afaceri, Anexa 11 Studiu privind zonarea 
potențialului de producție agricolă, Anexa 6 - Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol; 
Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând cont de nota de bonitare a 
terenurilor din UAT-ul unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată raportat la total 

 



valoare SO, în baza Studiului ICPA - „Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de producție 
agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro-alimentară, 
estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului. 

Se va ține cont de precizările din legenda menţionată în Metodologia de realizare a  Studiului, din Anexa 
nr. 11 la Ghidul solicitantului, prin care se face corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea 
verde, mediu = culoarea galben, scăzut = culoarea roșu - pentru care nu se acordă punctaj). 

În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este in foaia de lucru „Vegetal din Anexa”     nr. 11 la 
Ghidul solicitantului, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „Asimilări culturi” pentru încadrarea pe 
potențial. 

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea 
de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de 
bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente conform metodologiei 
actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa nr 11 la Ghidul solicitantului. Studiul OSPA 
județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de avizul ICPA. 

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel de sistem, 
atunci se va încadra în potențialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru 
terenurile irigate, conform Anexei nr. 11. 

Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial 
agricol ridicat. 

În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul maxim aferent zonelor cu 
potențial ridicat. 

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

Pentru exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu 
Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi 
identificate în Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului, conform prevederilor Ordinului nr. 247/ 2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial 
agricol ridicat. 

Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei 
nr.11 la Ghidul solicitantului se va face ținând cont de nota de bonitare acordată UAT-ului în care este 
amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în sistem 

 

 

0 puncte dacă criteriul CS2 nu 

este îndeplinit 



închis sau liber (dacă animalele sunt crescute doar în sistem închis, sistemul de creștere este considerat 
„închis”, iar dacă pentru o anumită perioadă din an animalele sunt crescute în sistem liber, sistemul de 
creștere este considerat „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, exprimate în S.O. (potențial 
ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se 
acordă punctaj). 

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta 
reprezentând componenta majoritară măsurată în S.O. din total exploataţie), analiza S.O. a grupei de 
cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul S.O. al sectorului vegetal/ zootehnic, şi nu 
cu totalul S.O. al întregii exploataţii. 

În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele la Ghidul  solicitantului 
menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu se acordă punctaj la acest 
principiu de selecţie. 

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; 

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. 

5 puncte dacă este îndeplinit 

criteriul CS3 

 

 

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: Cererea de finanțare, Plan de afaceri, Documente juridice de înființare. 

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; 

5 puncte dacă este îndeplinit 

criteriul CS5 

                                                           
1 conform Capitolului 14 – Definiții și abrevieri   



Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul justifică acest aspect în planul de afaceri. 
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finanțare 

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 baza justificărilor prezentate în planul de afaceri și cererea de finanțare. În planul de 
afaceri, beneficiarul își va propune transformarea fermei în locație de referință pentru teritoriul GAL și 
includerea fermei în circuitele educaționale și turistice din teritoriul GAL 
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finanțare 

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 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, Cererea de finanțare 

5 puncte dacă este îndeplinit 

criteriul CS7 

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, Cererea de finanțare 

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. 
 

 
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. 
 


