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APEL DE SELECȚIE 

MĂSURA 6/2B 
 

 

Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului anunţă lansarea 

în perioada 13.09.2017 – 13.10.2017 a primei sesiuni de depunere a cererilor de proiecte pe 

anul 2017 pentru măsura 6/2B „Sprijinirea tinerilor fermieri” 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M6/2B – 1/13.09.2017 

Data lansării apelului de selecție: 13.09.2017 

Data limită de depunere a proiectelor: 13.10.2017 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Sediul Asociației de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului (numit 

în continuare GAL), Micula, Str. Principală nr.293, jud. Satu Mare, de luni până vineri, în 

intervalul orar 09:00-14:00. 

 

Fondul disponibil pentru această sesiune: 120.000 Euro 

• Sprijinul va fi acordat în formă de sumă forfetară cu o valoare maximă de 40.000 

EUR / proiect. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de 

primă în două tranșe, astfel: 

•  75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

•   25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de: 100% 

 

Tip de sprijin 

 

Sume forfetare pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri, care nu 

depășesc limitele cuantumului stabilite în PNDR pentru operațiunile la care se aplică acest tip 

de sprijin 

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 6/2B 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 şi 

deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.  

 

NOTA BENE (N.B.)! Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” 

înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a 

împlini 41 de ani) la momentul depunerii Cererii, care deține competențele și calificările 

profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef 

al respectivei exploatații.  
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Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

- Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO şi ponderea 

cea mai mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle 

pe teritoriul GAL. 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici, având sediul social în GAL. Înregistrarea tânărului fermier ca micro-

întreprindere/întreprindere mică trebuie să fie cu maximum 24 de luni înaintea depunerii 

cererii de finanţare 

- Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în 

Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA.  

 

N.B.! Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform 

formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în 

Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte 

de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.  

 

Important! În cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL Zona Sătmarului, 

cât și în zona adiacentă acestuia, finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca 

solicitantul să aibă sediul 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 teritoriul GAL. 

 

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii 6/2B „Sprijinirea tinerilor fermieri”, în 

funcție de forma de organizare sunt:  

- persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:  

-  individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);  

- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);  

- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF).  

- asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în 

baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu 

răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul 

asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.  

 

Eligibilitatea sprijinului 

 

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea 

tânărului fermier într-o exploataţie agricolă, pe baza Planului de afaceri. Toate cheltuielile 

propuse în Planul de afaceri, respectând condiţiile prevăzute în prezentul Ghid, inclusiv 

capitalul de lucru, achiziţia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel 

pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol (dacă e cazul) precum şi activităţile 

relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, 

indiferent de natura acestora.  
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În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să 

prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second- hand.  

 

Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului 

Solicitantului: 

Cerere de finanţare - Versiunea editabilă a Cererii de finanțare este postat pe site-ul GAL-

ului şi se poate descărca acesând link-ul www.galzonasatmarului.ro/m6. 

Formularul Cererii de finanţare trebuie să fie însoţit de: 

1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei  
2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă;  

a) Documente solicitate pentru terenul agricol:  

-  document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform 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 şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de 

proprietate conform legislaţiei în vigoare autentificate la notar),  

 

şi/sau  

-  tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, 

(conţinând sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de finanțare), 

cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă  

 

şi/sau  
-  Contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanțare însoţit de adresa 

emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este 

în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  

 

şi/sau  

-  Contractul de comodat/ contractul de închiriere/documentul potrivit căruia suprafața de 

teren a fost dată temporar în administrare/folosinţă.  

 

şi/sau  

-  Document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune  

 

și/sau  
-  Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform 

legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/comodat 

valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare. 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 (arendă, concesiune) asupra terenurilor agricole, 

pentru exploataţii pomicole, să aibă o valabilitate de minimum 15 ani (excepție: pepinierele, 

culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani), 

începând cu anul depunerii Cererii de finanțare.  

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie 

încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare.  
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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:  

b) 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 (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 

donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);  

 

c) 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: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 

donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);  

- 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 în cazul 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: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act 

administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) 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.  

 

d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:  
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-  extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară 

(adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel mult 30 zile 

calendaristice înaintea depuneri cereri de finanţare din care să rezulte: efectivul de animale 

deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în 

Registrul Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 

Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  

Situaţiile în care este necesară prezentarea formularului de mişcare ANSVSA/ DSVSA sunt 

prevăzute în legislaţia naţională, iar în cele ce urmează, reluăm un extras sintetizat al 

prevederilor legislative, pentru o mai bună înţelegere a aplicabilităţii acestora:  

Solicitantul constituit în conformitate cu OUG 44/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv PFA, II sau IF care preia o exploataţie agricolă de la propria persoană 

fizică înregistrată la DSVSA, nu depune formular de mişcare pentru transferul animalelor de 

pe persoană fizică pe PFA, II sau IF, transferul efectuându-se prin schimbarea formei de 

organizare a proprietarului în baza de date de la DSVSA.  

Exploatația zootehnică preluată de PFA, II sau IF își va păstra codul de exploatație „RO” 

alocat persoanei fizice, iar în Baza Națională de Date se va modifica doar forma de 

organizare din Persoană fizică înregistrată cu CNP în PFA, II sau IF înregistrată la Registrul 

Comerțului.  

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 2010 pentru implementarea procesului 

de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor , art. 1 (10) 

„mişcarea animalelor - creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o 

exploataţie, din oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal” coroborat cu art. 5 

(1) punctul f „fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu formularele/documentele 

de mişcare şi este înregistrată în SNIIA” precum şi cu art. 11 (4) „Fiecare proprietar de 

exploataţie, proprietar de animale sau deţinător al acestora are obligaţia de a notifica 

medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor; în 

acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea formularului 

de mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4”.  

-  paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine.  

 

e1) - Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primării 

actualizată în anul depunerii Cererii de finanțare care să confirme dreptul de folosinţă 

(proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar 

proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea 

"Conform cu originalul".  

e2) - Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie din Registrul agricol emis de Primării 

actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de finanțare care să confirme 

dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ 

animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, 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. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul 

platformei/ Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește 

platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are capacitatea de preluare a 

gunoiului de grajd din exploatația solicitantului.  
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4. 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);  

 

Si/sau  

-  Declaraţia de inactivitate(pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au 

avut activitate).   

 

b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:  

-  Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13)  

 

Si/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.  

 

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu 

este cazul depunerii niciunuia din documentele mai sus menționate.  

 

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 

majoritar/administrator);  

 

6. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei 

în vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanțare;  

 

7. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se 

desemnează ca tânărul fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia 

cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 ani) în ceea ce 

priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei 

respective;  

 

8. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una 

dintre următoarele condiții:  

 

8.1. Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară:  

17 prin studii superioare se intelege includerea studiilor postuniversitare precum: masterat 

si doctorat in domeniul agricol.  

-  diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol  

 

sau  
-  diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol  

 

8.2 Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în 

domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de 

calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului;  
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8.3. a) Competenţe în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară dobândite prin 

participarea la programe de inițiere/ instruire/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 I de calificare profesională (Nivelul I de calificare 

presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 

de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016):competențele în 

domeniile menționate vor fi dovedite prin prezentarea certificatului/ diplomei/ atestatului de 

absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora se acceptă şi certificatele de 

calificare eliberate de ANCA:. In cazul în care, la depunerea Cererii de finanțare nu este 

emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptată adeverința de absolvire a cursului 

sub condiţia prezentării certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a 

unui document echivalent acestora în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe 

de plată; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil.  

 

sau  
b) 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; 

 

8.4. 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, dar 

nu mai mult de ultima tranşă de plată.  

 

În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea Cererii de 

finanțare şi nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de 

absolvire a studiilor respective, însoţită de situaţia şcolară disponibilă, sub condiţia 

prezentării diplomei în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin; în 

caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil.  

 

I. În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/superioare, aceştia prezintă diploma/ 

document doveditor (inclusiv adeverinţă de absolvire şi/sau suplimentul descriptiv al 

certificatelor de formare profesională atestate ANC care cuprind această informaţie) de 

absolvire a minim 8 clase.  

 

II. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie privind formarea profesională care 

conferă un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va 

prezenta actul doveditor (certificat de calificare) eliberat de un formator de formare 

profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale) sau certificat de 

absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, prin care se certifică competențele 

profesionale de minim Nivel 1 de calificare (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de 

curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei 

care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016) în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau 

economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului.  

  

9. Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind 

rasele/soiurile autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin  

sau  



 

                                        
 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE MICROREGIONALĂ A COMUNITĂŢILOR DIN  ZONA SĂTMARULUI 
APEL DE SELECȚIE 

MASURA 6/2B din STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL ZONA SĂTMARULUI 

8 
 

Document care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone, document obligatoriu de 

prezentat la depunerea Cererii de finanțare. Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul oficial 

al soiurilor de plante de cultură din România/ Institutul de Stat pentru Testarea și 

Înregistrarea Soiurilor (ISTIS)– aprobat anual. În cazul animalelor se va depune Certificatul 

de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de Asociaţia Crescătorilor de Animale 

din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ. Acest document se ataşează numai pentru 

argumentarea criteriului de selecţie.  

 

10. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate 

și a materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor);  

 

11. Declarația beneficiarului privind informarea GAL 

 

12. Alte documente justificative (după caz). 

 

Condiţii de eligibilitate 

 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 6/2B solicitantul sprijinului trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii:  

- să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici, având sediul 

social în GAL Zona Sătmarului;  

- deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO 

(valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii 

de finanțare). 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 

sediul 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 teritoriul GAL. 

- Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre 

următoarele condiții: studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/ economie agrară, 

cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire 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. 

Condițiile vor fi dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale la prezentul Ghid;  

- prezintă un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul 

exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;  

- beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială 

(din teritorul GAL Zona Sătmarului) 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 Planului de Afaceri, aceasta fiind o precondiţie a gestionării eficiente a 

Planului de Afaceri – în cazul în care această condiție nu este îndeplinită la momentul 

depunerii cererii de finanțare;  

- implementarea (demararea) Planului de afaceri 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 în 
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procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 

momentul finalizării implementării Planului de afaceri);  

- în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia referitoare la 

existența platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de 

finanțare, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a 

gunoiului de grajd, conform normelor de mediu şi a legislaţiei aplicabile (cerința va fi 

verificată la momentul finalizării implementării Planului de afaceri) sau adaptări ale 

platformelor deja existente. Se va consulta în acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune 

practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole” şi 

„Calculator - Cod Bune Practici Agricole”. În cazul în care exploataţia deţine amenajări 

privind gestionarea gunoiului de grajd, conformă cu cerinţele de mediu şi cele aferente 

Anexei 8 la Ghid, în Planul de afaceri se va descrie platforma şi conformitatea acesteia cu 

cerinţele normelor de mediu şi dacă este cazul, se vor atașa documente justificative;  

- în cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor 

respecta: prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva 

poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificările 

și completările ulterioare, precum şi Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările 

ulterioare.  

- În cazul înfiinţării şi reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru 

sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa 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 10 la prezentul Ghid al solicitantului (GS) aferente 

Subprogramului Tematic Pomicol (STP) din cadrul naţional legislativ de implementare. 

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. 10 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.  

  

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 la Ghidul solicitantului aferent Măsurii 6/2B, 

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 vor respecta condiţiile prevăzute prin 

prezentul Ghid. 

Solicitantul va indica în Planul de afaceri pentru furnizorul care îi va emite materialul 

săditor, certificat pentru îndeplinirea criteriului de selecţie.  
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În cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi 

eligibile doar exploataţiile de viţă de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin 

OMADR 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor 

pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificările şi completările ulterioare 

(Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului).  

 

Foarte important!  

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.  
 

 

 

Depunerea cererii de finanţare 

 

Cererea de finanţare şi anexele completate conform instrucţiunilor din ghid, constituie 

dosarul cererii de finanţare.  

Cererea de Finanţare 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 măsura proiectul contribuie la realizarea 

obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Zona Sătmarului. 

Compartimentul tehnic al GALZS asigură suportul necesar solicitanților pentru 

completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să 

le îndeplinească. 

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de 

finanțare aparține solicitantului. 

Solicitantul trebuie să întocmească un original şi 2 copii (din care o copie rămâne 

la solicitant) ale dosarului cererii de finanţare. 

Dosarele Cererilor de finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal așa 

cum este precizat în formularul Cererii de finanțare sau de către un împuternicit, prin procură 

legalizată (în original) al responsabilului legal, la sediul Asociației de Dezvoltare 

Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului, înaintea datei limită care figurează în 

licitația de proiecte. 

Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau 

trimise la alte adrese vor fi respinse.  

 

Desfășurarea procesului de evaluare a proiectelor depuse  

 

Procedura de evaluare şi selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor a 

fost stabilită în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Zona Sătmarului, și aprobată de 

Autoritatea de Management prin selecția acestei strategii.  
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Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea 

prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda 

punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări 

documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de 

experții evaluatori care au aceste atribuţii în fişa postului. Fişele de evaluare se pot descărca 

de pe site-ul GAL, acesând link-ul www.galzonasatmarului.ro/m6. 

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate 

etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse 

în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a 

contestațiilor.  

GALZS va asigura transparența procesului de evaluare a proiectelor depuse. 

Procesul de evaluare va avea la bază criteriile de eligibilitate şi selecţie stabilite prin 

SDL, pentru fiecare măsură de finanțare în parte. 

Evaluarea proiectelor  se realizează de către experţii evaluatori din cadrul 

Compartimentului tehnic al GALZS, cu respectarea principiului celor 4 ochi, respectiv vor fi 

semnate de către doi experți angajați în cadrul GAL. În situația în care GAL este beneficiar 

(al unor operațiuni ce vizează infrastructură socială), verificarea se va realiza de către experții 

entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare, cu respectarea principiului ”4 

ochi”.  

A) Verificarea conformității 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 

„Fişei de Verificare a Conformităţii”, elaborată de GALZS. 

Se va verifica dacă: 

 cererea de Finanțare este corect completată; 

 este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

 anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente, precum şi valabilitatea acestora 

(dacă este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 

neconform. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de 

Finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai GAL Zona Sătamrului, dar 

care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe 

baza unor dovezi/ informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de 

Finanţare. 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de 

formă. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformităţii pentru a fi 

înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau, în caz contrar, i se explică 

cauzele neconformităţii. 

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnatură fişa de verificare a 

conformităţii. În cazul în care solictantul nu doreşte să semneze de luare la cunoştinţă, 

expertul va consemna acest fapt pe fişa de verificare a conformităţii prin menţiuniea 

“Solictatul refuză să semneze”  

După verificare conformității cerereii de finanțare pot exista două variante: 

 cererea de Finanţare este declarată conformă, caz în care se va trece la următoarea 

etapă de verificare; 



 

                                        
 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE MICROREGIONALĂ A COMUNITĂŢILOR DIN  ZONA SĂTMARULUI 
APEL DE SELECȚIE 

MASURA 6/2B din STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL ZONA SĂTMARULUI 

12 
 

 cererea de Finanţare este declarată neconformă, caz în care un exemplare ale cererii 

de finanțare (originalul) va fi restituit solicitantului, pe baza unui proces-verbal de restituire, 

încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. 

Cererile de Finanţare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către 

solicitanți în cadrul aceleiași sesiuni de finanțare – dacă sesiunea mai este deschisă – sau în 

cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GALZS pentru aceeași măsură. 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul 

unei sesiuni de primire a proiectelor. 

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare 

conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor. 

Rezultatul etapei de verificare a conformității este completarea Fişei de verificare a 

conformității. 

Termen de verificare 5 zile lucrătoare. 

B) Verificarea eligibilității Cererii de finanţare 

Verificarea eligibilității se realizează pe baza „Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate”, 

elaborată de GALZS. 

Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant.  

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:  

- verificarea eligibilităţii solicitantului;  

- verificarea criteriilor de eligibilitate;  

- verificarea Planului de afaceri și a tuturor documentelor anexate.  

În situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare expertul 

întocmeşte o Fişă de solicitare a informaţiilor suplimentare, în care se solicită documentele 

suplimentare şi care se va transmite la solicitant. 

Solicitantul trebuie să prezinte informaţiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

primirii fişei. 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:  

(1)   în cazul în care documentul tehnic (Planul de afaceri) conţine informaţii insuficiente 

pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate/ principiu de selecție sau există informaţii 

contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de finanțare;  

(2)   în cazul în care există diferenţe de calcul al sprijinului;  

(3)  în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare, 

se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanțare) sau 

omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/reprezentantul legal, iar din analiza 

proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau 

erori materiale.  

În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanțare nu sunt în conformitate cu 

forma cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare”, Cererea 

de finanțare va fi declarată neeligibilă.  

 

Atenție! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații 

suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului.  

 

Nu se vor lua în considerare  clarificările de natură să modifice datele inițiale ale 

proiectului depus. 

Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor 

fi luate în considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat. 
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Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, 

experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind 

respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis 

verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren. 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, caz în care se va trece la următoarea etapă de 

verificare; 

 Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă, caz în care un exemplar al Cererilor de 

finanțare (originalul) vor fi restituite solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, 

încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. 

Al doilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la 

GALZS, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari 

europeni, eventuale contestații etc.). 

Cererile de Finanţare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și redepuse de 

către solicitant în cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GALZS pentru aceeași 

măsură. 

Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate, 

rezumând verificarea efectuată de expert. Bifele din Fişa de verificare se fac pe baza 

verificării documentare. 

Verificarea eligibilității se realizează în termen de 20  zile lucrătoare pentru cererile 

de finanțare care nu implică vizită pe teren și maximum 30 de zile pentru proiectele care 

includ vizită pe teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în 

etapa de verificare a eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar 

pentru primirea răspunsului din partea solicitantului 

C) Selecția proiectelor 
GALZS va asigura transparența procesului de selecție a proiectelor depuse. 

Selecția se realizează pe baza Fișei de Verificare a Criteriilor de Selecție, elaborată de 

GALZS. 

Se vor respecta criteriile formulate în SDL, respectiv punctajele validate de Consiliul 

Director pentru fiecare criteriu în parte și pragul minim de punctaj care trebuie îndeplinit de 

un proiect pentru a putea fi selectat. 

Toate proiectele declarate eligibile în etapa precedentă vor intra în procesul de 

selecție. 

Comitetul de Selecție este organul cu responsabilitate în procesul de selecție a 

proiectelor. Comitetul de Selecție va fi asistat de personalul tehnic – GALZS. 

Echipa tehnică din cadrul GALZS va puncta fiecare proiect, conform criteriilor de 

selecție prestabilite, prezentate și explicate în apelul de selecție. 

În urma procesului de acordare a punctajului, echipa GALZS va elabora un document 

draft al fișelor de selecție, care vor conține punctajul aferent fiecărui criteriu, precum și 

punctajul total al proiectului. 

Comitetul de Selecție, având ca document de lucru fișele propuse de departamentul 

tehnic, va stabili și valida varianta finală a fișei de selecție 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din 

membrii Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea 

civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența 

procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al 
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Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare 

Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR.  

Comitetul de Selecția va întocmi, în cadrul aceleiași ședințe de lucru, un Raport 

Intermediar de Selecţie, care va conține lista proiectelor selectate, în ordinea descrescătoare a 

punctajului obținut. 

 Raportul de Selecție va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de 

Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele 

entități juridice), specificându-se apartenența la mediul privat sau public. De asemenea, 

Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul 

de selecție. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează 

conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. Raportul de selecție va fi 

datat, avizat de către Reprezentantul legal GAL sau de către Preşedinte, sau de un alt membru 

al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.  

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la 

nivelul GALZS (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de 

soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, privind evitarea conflictului de interese și prevederile 

Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale”. În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, 

persoanele implicate de la nivelul GALZS  vor completa o declarație pe proprie răspundere 

privind evitarea conflictului de interese.  

Atenție! Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse 

odată cu Cererea de Finanţare. 

 

Criterii de selecție a proiectelor și punctajul fiecărui criteriu de selecție, respectiv 

verificarea acestora 

 

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

- Nivelul de calificare în domeniul agricol  

- Principiul raselor/ soiurilor autohtone  

- Comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei 

tranșe de plată  

- Prioritizare culturi specifice teritoriului: căpşuni, legume, fructe, cartofi, viţă de vie 

- Inovare: adoptarea unor tehnici şi metode noi şi unor tehnologii inovatoare 

- Beneficiarul este membru al unei cooperative agricole din teritoriul GAL 

 

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

 

 

Nr. 

Crt. 

Principii şi criterii de selecție 

 

Punctaj 

1. 
Nivelul de calificare în domeniul agricol  

Max.25 p 

1.1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în 

domeniul agricol. 

 

25 p 

1.2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 20 p 
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agricol. 

 

1.3. 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, agro-alimentar, veterinar 

sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, 

conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de 

calificare profesională. 

 

10 p 

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 

profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale) 

prin care se certifică competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de 

calificare profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I 

de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, Nivelul I de 

calificare profesională are o durată de minim 360 ore, pentru 

certificatele eliberate până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru cele 

eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.Pentru 

acordarea de punctaj la criteriul 3 de selecţie, sunt acceptate şi 

certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA. 

N.B.! Informaţii privind tipurile de studii considerate ca aparţinând de 

domeniul agricol sunt prezentate la capitolul „4.4 Dicţionar” din 

prezentul Ghid. 

 

Se vor verifica documentele: 
Diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol 
Diplomă de absolvire  studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 
Certificat de calificare profesională/absolvire care atesta urmarea unui curs 
de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie 
agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei 
aplicabile la momentul acordării certificatului (minim 360 de ore pentru 
documentele eliberate înainte de 1 ianuarie 2016 şi minim 80 de ore pentru 
documentele eliberate ulterior) sau certificat de calificare/absolvire ANCA. 

 

2. 
Principiul raselor/ soiurilor autohtone  

5 p 

2.1. Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ 

dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de 

Afaceri 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. 

Sectorul Vegetal Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează 

că deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul 

5 p 
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Planului de afaceri că va păstra/ dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe 

toată durata de implementare si 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 ca 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, 

conform catalogului ISTIS. Sectorul Zootehnic Solicitantul își propune 

prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei 

agricole şi prevede în cadrul Planului de afaceri 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. 14 la Ghidul solicitantului 

eliberat de Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, 

acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic. Lista 

acestor organizații și asociații se regăsește în Anexa nr. 13 la Ghidul 

solicitantului. 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 / 
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speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului 

vegetal/zootehnic, nu cu total SO al întregii exploatații. 

Se vor verifica documentele:  

Plan de afaceri 

 Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie 
privind rasele/soiurile autohtone până la momentul acordării celei de-a 
doua tranşe de sprijin 

Sau 

Document care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone 

3. 
Comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din 

valoarea primei tranșe de plată  

25 p 

3.1.  Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție proprie 

comercializată într-un procent mai mare de 30% din valoarea primei 

tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza  Planului de afaceri.  

 

Se vor verifica documentele: 

Plan de afaceri 

 

25 p 

4. 
Prioritizare culturi specifice teritoriului: căpşuni, legume, fructe, 

cartofi, viţă de vie 

10 p 

 Se acordă punctaj în funcţie de procentul pe care îl reprezintă aceste 

culturi: căpşuni, legume, fructe, cartofi, viţă de vie din totalul punctelor 

SO. 

 

Se vor verifica documentele: 

Cererea de finanţare 

Planul de afaceri 

10 p 

5. 
Inovare: adoptarea unor tehnici şi metode noi şi unor tehnologii 

inovatoare 

20 p 

5.1. Proiecte care demonstrează caracterul inovativ al investiției prin 

planul de afaceri.  

 

Se vor verifica documentele: 

Planul de afaceri 

20 p 

6 
Beneficiarul este membru al unei cooperative agricole din teritoriul 

GAL 

15 p 

 6.1. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 
ataşează la Cererea de Finanţare documente prin care să demonstreze că 
acesta este membru al unei cooperative agricole constituite conform 
Legii nr. 566/2004, cu modificările şi  completările ulterioare; - din 
teritoriul GAL 

Se vor verifica documentele: 

15 p 
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Planul de afaceri 

Alte documente justificative - Documente prin care să demonstreze că 
acesta este membru al unei cooperative agricole constituite conform 
Legii nr. 566/2004, cu modificările şi  completările ulterioare; - din 
teritoriul GAL 

 TOTAL 100 p 

 

Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată măsurii 

în cadrul unei sesiuni, Comitetul de selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul 

acordat iar selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, cu încadrarea 

în punctajul stabilit pentru pragul minim şi suma alocată. 

 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de 

următoarele criterii de departajare: 

- Nivelul de calificare în domeniul agricol; 

- Prioritizare culturi specifice teritoriului: căpşuni, legume, fructe, cartofi, viţă de 

vie; 

- Procentul producției proprii comercializate din valoarea primei tranșe de plată. 

Departajarea acestora se va face în ordinea descrescătoare a procentului propus 

în Planul de afaceri pentru comercializarea productiei proprii. 

 

PUNCTAJ MINIM – pentru această submăsură este de 20 puncte. 

 

N.B.!  

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 Contractului de finanțare (perioada de 

implementare şi monitorizare a proiectului). 
 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

 

Raportul intermediar de selecție va fi publicat pe site-ul www.galzonasatmarului.ro.   

Solicitanţii se vor notifica în scris asupra rezultatului selecției. 

Dacă proiectul nu a fost selectat se poate depune contestaţie în termen de 5 zile de la primirea 

notificării.  

În urma analizei Comisia de Contestaţii întocmeşte un Raport de contestaţii, care va cuprinde 

rezultatul contestaţiilor, raportul de contestație având o singură rezoluție: admis sau respins.  

Raportul  de contestaţie va fi publicat pe site-ul www.galzonasatmarului.ro.  

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 (treizeci) de zile 

calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluționează. 

Solicitanţii vor fi notificați în termen de 2 (două) zile de la elaborarea Raportului de 

contestație. 

Se va publica Raportul final de selecţie pe site-ul www.galzonasatmarului.ro. 

 

Data anunţării rezultatelor de selectare: 13.11.2017 

Data limită de depunere a contestaţiilor: 23.11.2017 

http://www.galpm.ro/
http://www.galpm.ro/
http://www.galpm.ro/
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Data anunţării rezultatelor contestaţiilor: 04.12.2017 

 

Datele de contact ale GAL Zona Sătmarului unde solicitanţii pot obţine informaţii 

detaliate: 

 

Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului 

Str. Principală, Nr. 293, Comuna Micula, Jud. Satu Mare, cod poştal 447195 

Tel/fax: 0261-828542 

e-mail: galzonasatmarului@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:galzonasatmarului@gmail.com

