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APEL DE SELECȚIE 

MĂSURA 7/2A 

 
Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului anunţă lansarea 

în perioada 28.02.2018 – 05.04.2018 a primei sesiuni de depunere a cererilor de proiecte pe 

anul 2018 pentru măsura 7/2A „Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole”   

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M7/2A – 1/28.02.2018 

Data lansării apelului de selecție: 28.02.2018 

Data limită de depunere a proiectelor: 05.04.2018 

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: 515.424,37 Euro 

• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 

este de 200.000 Euro 

• Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această măsură este de 
10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 

• Intensitatea sprijinului nerambursabil de 50% se va putea majora cu 20 puncte 
procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul 
fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul 
fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:  
- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 

stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);  

- Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, 

grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor 

constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);   

- Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;  

- Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013. 

 
Tip de sprijin 
 
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 

1305/2013.  

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
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Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 7/2A sunt: 

Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura 7 sunt fermierii definiţi conform 

Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 

44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice 

sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în 

temeiul legislaţiei naţionale, ale căror sediu social și exploataţii se situează pe teritoriul 

Grupului de Acțiune Locală.  

Ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) 
trebuie să se afle pe teritoriul GAL şi investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL Zona 
Sătmarului: Agriș, Botiz, Dorolț, Halmeu, Lazuri, Micula, Odoreu, Păulești, Porumbești, 
Socond, Turulung, Vetiș, Viile Satu Mare, Ardud, Livada (jud. Satu Mare), Bicaz (jud. 
Maramureş) 
 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:  

A. proprietari de exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL Zona Sătmarului din 

categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici: 

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și 

completările ulterioare); 

 Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și 

completările ulterioare); 

 Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și 

completările ulterioare); 

 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare); 

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare); 

 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu 

modificarile şi completările ulterioare); 

 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 

 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 

 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările 

ulterioare);  

B. Următoarele forme asociative constituite în baza legislației naționale în vigoare, care 

deservesc interesele membrilor:  
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 Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și 

completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 

membri); 

 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și 

completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 

membri care au calitatea de fermieri. 

 Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si 

funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea 

produselor agricole, grup de producători în sectorul legume și fructe, constituit 

conform HG nr.1078/2008, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc 

intereselor membrilor care au calitatea de fermieri. 

 

Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între 

fonduri, Grupurile de Producători recunoscute preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt 

eligibile pentru finantare prin PNDR (Pilonul II) deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). 

 

Tipuri de acțiuni sprijinite și cheltuieli eligibile, neeligibile 

 

A. Pentru componenta SECTOR VEGETAL ȘI/SAU ZOOTEHNIC 

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile: 
 

1) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor 

deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ 

gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de 

aplicare; 

2) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 

capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea 

valorii adăugate a produselor; 

3) Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări; 

4) Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în 

vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, 

inclusiv autorulotele alimentare, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse 

agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu 

investitiile în înfiinţarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce 

vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).  

5) Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare fixe/mobile, 

inclusiv investiții privind marketingul produselor (ambalare, etichetare). Acțiuni de 

marketing. 
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6) Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 

inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o 

componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă; 

7) Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei 

(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, 

ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi 

destinată exclusiv consumului propriu; 

8) Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea 

biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră 

atât din ferma proprie cât și din afara fermei ), ca şi componentă secundară în cadrul unui 

proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

9) Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/ 

2013; 

Nu sunt eligibile: 
 achiziţia de clădiri; 

 construcția și modernizarea locuinței; 

 achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 

anuale și plantarea acestora din urmă; 

 cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu 

scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și 

lucrările aferente înființării acestor culturii); 

 cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole; 

 cheltuielile cu achiziția de cap tractor. 

 cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: 

birouri administrative, săli de sedințe, săli de protocol, spații de cazare etc; 

 cheltuielile finanțate prin PNS (care sunt comune celor două programe PNS şi PNDR)  

solicitate de fermierii întreprinderi viticole care produc și/ sau comercializează 

produse vinicole (inclusiv must)  

Se verifică în Registrul Plantațiilor Viticole dacă solicitantul a depus Declarația de produse 

vinicole și/ sau  Declarația de stocuri produse vinicole. În caz afirmativ, solicitantul este 

eligibil pentru realizare de investitii prin PNS. Restricţiile de mai sus nu se aplică solicitanţilor 

care accesează Măsura 7 pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNS 2014-2018. 

B. Pentru componenta SECTOR POMICOL 

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile: 
(1) Investiţii în înființarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi 

reconversia plantaţiilor pomicole şi modernizarea parcului de masini şi utilaje 

agricole; 

(2) Investiţii în înființarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea 

suprafeţelor ocupate de material săditor; 
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(3) Infiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii in 

vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele 

alimentare, inclusiv autorulotele alimentare, prin care vor fi comercializate exclusiv 

propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului; 

(4) Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 

biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, 

geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de 

investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

(5) Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 

utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea 

agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi 

componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi 

destinată exclusiv consumului propriu; 

(6) Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări; 

(7) Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în 

conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o 

perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării; 

(8) Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din 

Reg. 1305/2013; 

 

Nu sunt eligibile: 
o achiziţia de clădiri; 

o construcția și modernizarea locuinței; 

o achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, 

plante anuale și plantarea acestora din urmă; 

o obţinerea de băuturi alcoolice. 

o spatiile ce deservesc activitatea generală a exploatației: birouri 

administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.). 

cheltuielile cu întreținerea plantațiilor; 

o cheltuielile cu achiziția de cap tractor; 

o cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; 

o cheltuielile generate de investiții care nu se adresează speciilor pomicole 

eligibile prin STP (de exemplu legume) cu următoarele excepții: 

- cele destinate colectării, depozitării, condiționării și procesării, produselor care 

nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea 

proprie ca materie primă secundară. 

- cele destinate culturilor mixte – de exemplu alun micorizat, culturi asociate. 
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Cele două excepții de mai sus se aplică doar dacă din punct de vedere valoric (valoare 

eligibilă), componenta investițională majoritară din proiect (>50%) vizează sectorul 

pomicol. 

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:  

 

A. Pentru componenta SECTOR VEGETAL ȘI/SAU ZOOTEHNIC 

 

Versiunea editabilă a Cererii de finanțare este postat pe site-ul GAL-ului şi se poate 

descărca acesând link-ul www.galzonasatmarului.ro/m7. 

Formularul Cererii de finanţare trebuie să fie însoţit de: 

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE  însotit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea 

Viticola (dacă este cazul) 

 (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie)  

Studiul de Fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 

907/2016.  

Atenție!   Art 15 aferent HG 907/2016 ,  

”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii: 

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a 

lucrărilor de intervenție au fost inițiate  procedurile de achiziție publică până la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de 

participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de 

fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de 

investitor/ beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare. 

c)  ale căror proiecte tehnice/ studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de 

intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au 

fost elaborate și recepționate de investitor/ beneficiar până la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/ reavizare.  

 

Important! 

- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de 

consultanta în Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile (pentru 

SF-urile întocmite conform HG 28/ 2008, modelul adaptat de AFIR).  

- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit 

şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei 

- se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti 

condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila 

elaboratorului  
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- se va detalia  capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – 

Organizare de santier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru 

a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi (pentru SF-urile întocmite conform 

HG 28/2008, modelul adaptat de AFIR) . 

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, 

relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.  

- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa 

utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi 

trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul 

de Urbanism pentru acestea.  

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze 

montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar 

daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi 

considerat cheltuială eligibilă.  Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va 

evidenţia obligatoriu ca valoare  în coloana „cheltuieli neeligibile”). 

- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ 

expert, costuri/ ora).  

- în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, cu 

respectarea limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole 

cu suprafaţa fermelor, chiar și în  cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu extras din 

BD cu prețuri de referință.  

- În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va 

prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi 

instalaţii se raportează la mp de construcţie. 

1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  

       c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ 

achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se 

ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu. Expertiza tehnică de specialitate asupra 

construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 

20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 

Administraţia Financiară.  

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul 

depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii financiare.  

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie 

să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de 

calamități naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul 



 

                                        
 

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

MASURA 7/2A din STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL ZONA SĂTMARULUI 

8 
 

precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul 

operaţional care poate fi negativ. 

 

Pot apărea următoarele situații: 

a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit 

Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia 

Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens. 

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii 

proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior 

depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finanţare  Bilanţul – 

formularul 10,  anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și 

pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia 

Financiară  prin care dovedeşte  că nu a inregistrat venituri din exploatare  

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului 

şi au depus la Administraţia Financiară  Declaraţia de inactivitate (conform legii) în 

anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul 

va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.  

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și  intreprinderi individuale: 

DECLARAȚIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII 

PROIECTULUI  înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la 

Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația 

privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul 

solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/ 2015,(cod fisca), 

respectiv, nu au obligația depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va depune nici 

un document în acest sens. 

Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta 

excesivă etc) se vor prezenta şi: 

 situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20,  

formularele 30 și 40) din unul din  ultimii trei  ani precedenți anului depunerii 

proiectului, în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional 

(rezultatul de exploatare din bilanț) să  fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la 

Administratia Financiara . 

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale 

se va prezenta: 

 Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară 

(formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual 

să nu fie negativ si/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe 

norme de venit (formularul 221) 

Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, 

la impozitarea pe bază de norma de venit. 
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Pentru anii calamitaţii solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare 

și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de 

urgenţă)  prin care se certifică: 

- data producerii pagubelor; 

- cauzele calamităţii; 

- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale); 

- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.  

3.a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL  AFERENT PLANTAȚIILOR DE 

VIȚĂ DE VIE PENTRU STRUGURI DE MASĂ EXISTENTE/PLANTAȚIILOR NOU ÎNFIINȚATE ȘI A 

ALTOR PLANTAȚII:  

 COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE 

PROPRIETATE asupra terenului şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat 

de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare 

cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare care 

trebuie să fie de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare şi/ 

sau contractul de concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului cel 

puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare.  .  

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  

 - suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări 

privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este 

suprafaţa supusă acestui proces)  

 Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, 

se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai 

acestor solicitanţi 

 Atenţie!   Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de 

investiţie.  

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea 

agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii, numele membrilor 

fermieri care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus in folosinta 

societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani.  

Pentru celelalte tipuri de  culturi nu este necesară prezentarea documentelor pentru 

terenul agricol, verificarea făcându-se de către experţii evaluatori, exclusiv în sistemul 

IACS. 

b)  DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care 

sunt/ vor fi realizate investiţiile,:  

 b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT 

DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o 

perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere 
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titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile  

Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  având în vedere 

tipul de investiţie propusă prin proiect ;  

 b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, 

CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice 

dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 

depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de 

construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.  

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 

acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 

Atenţie! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul cererii de 

finanțare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul 

acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de construire/desființare: 

- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, 

superficie, servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de 

moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească, lege. În 

cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă 

autentică de un notar public. 

-  drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiția. 

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu 

modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de 

comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului 

de drept. 

       b3)  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST 

FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări 

privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora  

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini 

(gajat pentru un credit), se va depune  acordul creditorului privind executia investitiei  şi 

graficul de rambursare a creditului.  

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE: 

1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de 

zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de 
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formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului 

ANSVSA nr. 40/2010);  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE 

MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data 

depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii 

solicitantului in Registrul Exploatatiei.  

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor 

prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi  membrii fermieri ai acestor 

solicitanţi. 

2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine. 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau 

modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare 

fazei urmatoare de autorizare. 

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile 

care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.  

Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea 

depunerii Cererii de Finanţare. 

10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și 

a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

 b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, ), 

Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările 

ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra 

terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din 

care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, 

cooperativă agricola  sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu 

completările și modificările ulterioare; 

 c) AVIZ DE RECUNOAŞTERE PENTRU GRUPURILE DE PRODUCĂTORI, emis de MADR 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, 

economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală 

sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă 

pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni; 

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. 

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare 

ce atestă formarea profesională/ certificat de competențe emis de un centru de evaluare si 

certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care 

trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat 
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de absolvire a cursului de  calificare emis de ANCA care conferă un nivel minim de calificare 

în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.  

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura 

și dezvoltare rurală. 

Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se 

instalează, fiind managerul exploataţiei) sau pentru angajatul care deţine funcţia de 

manager al exploataţiei agricole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta şi documentele care 

să certifice poziția persoanei în societate:  

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste 

înregistrarea contractului individual de muncă. 

Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie  

autorizata/acreditata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, iar 

documentul care atestă formarea profesională,  trebuie să fie recunoscut de Autoritatea 

Națională pentru Calificari.  

 

Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu 

obligativitatea prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de 

contractare.  

12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE: 

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul 

investiţiilor noi sau 

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE/ NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul 

funcţionării sistemului de irigaţii. 

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul) 

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)  

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de 

apă (dacă este cazul) 

13.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ 

AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ 

AUTORIZAŢIA de PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZAREA  SEMINŢELOR ŞI 

MATERIALULUI SĂDITOR   

13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitii a semintelor, 

şi documentul oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu 

menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/ documentul de 

calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor 

menţionate (ex: eticheta oficială). 

14.  PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea 

produselor proprii. 
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15.1  FIŞA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, 

ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE 

ȘI CERTIFICARE 

15.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un 

organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea 

regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică 

(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent). 

16.  Studiu OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul 

exploatațiilor agricole din sectorul vegetal, însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului 

în potenţialul agricol 

17. Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în 

Sistemul Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor (la depunere), emis de 

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a 

Precipitațiilor. 

18.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care sa reiasa ca 

solicitantul si, dacă este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au 

calitatea de membru a/al acesteia/acestuia, insotit – statutul Cooperativei.  

18.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători 

sau direct cu Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/ 

comercializării producției proprii. 

19. Declarația beneficiarului privind informarea GAL. 

20. Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări 

21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le 

poate aduce în scopul susținerii proiectului 

B. Pentru componenta SECTOR POMICOL 

Versiunea editabilă a Cererii de finanțare este postat pe site-ul GAL-ului şi se poate 

descărca acesând link-ul www.galzonasatmarului.ro/m7. 

Formularul Cererii de finanţare trebuie să fie însoţit de: 

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însoţit de Proiectul de înfiinţare a plantației pomicole 

(în cazul înființării/ reconversiei plantațiilor) și avizat de ICDP Mărăcineni sau de 

staţiunile de cercetare – dezvoltare pomicole din zonă). Proiectul se va depune 

inclusiv pentru proiectele care prevăd reconversia plantațiilor pomicole! (pentru 

achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiție) 

Se recomandă, consultarea prealabilă a ICDP, cu privire la speciile/soiurile propuse prin 

proiect, în vederea obţinerii avizării proiectului de înființare a plantației. 

Pentru proiectele care vizează înfiinţarea de pepiniere pomicole și cultura de căpșuni nu 

se solicită proiect de înfiinţare. 

Proiectul de înființare a plantației pomicole se va prezenta la depunerea Cererii de 

finanțare. 
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Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv 

HG 907/ 2016. 

Atenție! Conform Art. 15 aferent HG 907/2016 „Prezenta hotărâre nu se aplică 

obiectivelor/ proiectelor de investiţii: 

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri 

b) pentru ale căror Proiecte tehnice/Studii de fezabilitate/Documentații de avizare a 

lucrărilor de intervenție au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului 

de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror Proiecte 

tehnice/ Studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au 

fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/ avizare. 

c) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a 

lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în 

vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.  

Important! 

- numai în cazul în care este menționat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de 

consultanta în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile (pentru 

SF-urile întocmite conform HG 28/2008, modelul adaptat de AFIR). 

- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a 

întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei 

- se va ataşa „foaia de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialişti 

condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentației și ştampila 

elaboratorului 

- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – 

Organizare de șantier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi 

pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi (pentru SF-urile întocmite 

conform HG 28/2008, modelul adaptat de AFIR) 

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, 

relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartușul indicator.  

- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa 

utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi 

trecute în coloana 

„neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate şi Certificatul de Urbanism 

pentru acestea. 

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să 

evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al 

Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă 
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pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, 

acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”). 

- pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, ore/ 

expert, costuri/ ora), care vor fi corelate cu ofertele conforme. 

- în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, 

cu respectarea limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii maşinilor 

agricole cu suprafaţa fermelor, chiar și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu 

extras din BD cu prețuri de referință. 

- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizări, se va 

prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi 

instalații se raportează la mp de construcţie. 

1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 

1. c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor 

existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei 

existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu. Expertiza tehnică de 

specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 

20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 

Administraţia Financiară. 

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul 

depunerii Cererii de finanțare se vor depune ultimele trei situaţii financiare. 

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie 

să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de 

calamități naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare, aceștia realizând 

doar cheltuielile de exploatare (întreţinerea efectivului de animale, înfiinţarea culturilor şi 

a plantațiilor şi nu au avut timpul necesar pentru încheierea unui ciclu de producţie în 

vederea obţinerii unor venituri). 

Exemplu: Solicitant înființat înaintea de depunerea Cererii de finanțare cu 2 ani, iar în anul 

anterior depunerii Cererii de finanțare a avut cheltuieli cu achiziția de animale, înființarea 

culturilor, întreţinerea clădirilor operaționale. Producţia vegetală si/sau animală 

preconizată a fi obţinută și comercializată în anul următor și veniturile vor fi înregistrate în 

bilanțul aferent anului depunerii Cererii de finanțare. 

În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înființării, nu se 

analizează rezultatul din exploatare care poate fi negativ. 

Pot apărea următoarele situații: 

a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit 

Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia 

Financiară, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens. 
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b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii 

proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior 

depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul Cererii de finanțare Bilanţul 

– formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și 

pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia 

Financiară prin care dovedeşte că nu a înregistrat venituri din exploatare. 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii 

proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate 

(conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de 

finanțare solicitantul va depune DECLARATIA DE INACTIVITATE înregistrată la 

Administraţia Financiară. 

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale: 

DECLARAȚIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT 

DEPUNERII PROIECTULUI înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200 

însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv 

(inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe 

norme de venit (formularul 221). 

În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015, 

(cod fisca), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 221, Norma de venit, 

nu se va depune nici un document în acest sens. 

Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de CALAMITĂȚI NATURALE (inundații, 

seceta excesivă etc.) se vor prezenta: 

Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 

20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii 

proiectului, în care producția nu a fost calamitată, iar rezultatul din exploatare 

(rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la 

Administrația Financiară. 

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor 

familiale se va prezenta: 

 Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administrația 

Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut 

obţinut anual să nu fie negativ si/sau Declarația privind veniturile din activități 

agricole impuse pe norme de venit (formularul 221) 

Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor 

legale, pentru impozitarea pe bază de normă de venit. 

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de 

constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local 

pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică: 

- data producerii pagubelor; 

- cauzele calamităţii; 
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- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale); 

- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite. 

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU: 

a) TERENUL AGRICOL: 

Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) 

asupra terenului şi/ sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie semnat de persoanele 

autorizate conform legii, conținând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele pe 

care va fi realizată investiția luate în arendă, pe categorii de folosință, perioada de 

arendare şi/sau contractul de concesiune, cu o valabilitate de minimum 15 ani, excepție 

făcând pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă 

este de 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conțină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investițiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 

acestui proces). 

 Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, 

se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor 

solicitanţi. 

Atenţie! În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de către 

Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosința societăţii şi numele 

membrilor fermieri care le deţin în proprietate, cu o valabilitate de minimum 15 ani, 

excepție făcând pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada 

minimă este de 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare. 

a3) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea 

depunerii Cererii de finanțare în cazul solicitanților care prin intermediul proiectului 

vizează investiții pe terenuri în pregătire. 

b) IMOBILUL (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile: 

- Actul de proprietate, contract de concesionare, care să certifice dreptul de folosință 

pe o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare în cazul 

clădirilor asupra cărora se intervine cu investiții de modernizare/extindere și a terenurilor 

pe care se vor realiza investiții ce presupun lucrări de construcții montaj. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conțină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investițiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 

acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 
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Atenţie! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, 

solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obţine, 

potrivit legii, autorizația de construire/ desființare: 

- dreptul real principal - (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, 

superficie, servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act 

administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie 

se acceptă act de superficie încheiat în formă autentică de un notar public. 

- drept de creanță, definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare pentru 

terenul pe care urmează a se realiza investiția. 

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, republicata 

cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de 

arendă/ comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului 

de drept. 

c) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ sau Document care să certifice că nu au fost 

finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele care vizează investiții de lucrări privind 

construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

Atenţie! În situația în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini 

(gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuția investiției şi 

graficul de rambursare a creditului. 

d) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: 

1) Extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/ DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte 

de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular 

de mişcare 

ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 

40/2010); 

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsări și albine - Adeverință eliberată de medicul 

veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din 

care rezulta numărul păsărilor şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în 

Registrul Exploatației 

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, se vor 

prezenta documentele prevăzute la punctul d) pentru toţi membrii fermieri ai acestor 

solicitanţi. 

2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine. 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi 

sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele menționate ca 

necesare fazei următoare de autorizare. 

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE DE CONSTATARE a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile 

care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 
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Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea  

depunerii Cererii de finanțare. 

10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire 

și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) 

și Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările 

ulterioare, composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 

(menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare) 

c) Aviz de recunoastere pentru Grupuri de producatori, emis de MADR 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar sau economie 

agrară, DUPA CAZ adeverință de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă 

pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni; 

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol. 

Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru administratorul persoanei juridice sau 

pentru managerul exploataţiei agricole (angajatul pe post de director general sau şef de 

exploataţie cu responsabilităţi privind deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la 

riscurile financiare legate de exploataţie). 

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare 

ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și 

certificare a competentelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care 

trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, sau 

certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, care conferă un nivel minim de 

calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, economie agrară. 

11.4 ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE A STUDIILOR ÎN DOMENIU, PÂNĂ LA ELIBERAREA 

DOCUMENTULUI DOVEDITOR, DAR NU MAI TÂRZIU DE ULTIMA PLATĂ 

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste 

înregistrarea contractului individual de muncă. 

Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele/ Adeverințele vor fi emise de către o Instituție 

autorizată/ acreditată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar 

documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea 

Națională pentru Calificare. 

12. ÎN CAZUL PROIECTELOR CARE INCLUD ŞI INVESTIȚII PRIVIND IRIGAŢIILE: 

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI în cazul 

investițiilor noi 

Sau 

AUTORIZAȚIE DE GOSPODARIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul 

funcţionării 

sistemului de irigaţii. 

12.2 Aviz emis de ANIF (dacă este cazul) 
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12.3 Document emis de OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul) 

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de 

apă (dacă este cazul). 

13. AUTORIZAŢIA PENTRU PRODUCEREA, PRELUCRAREA ŞI COMERCIALIZAREA 

SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR 

Atenţie! Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea semințelor 

certificate este eliberată de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și 

Materialului Săditor (ITCSMS), pentru soiurile care se regăsesc în Catalogul soiurilor 

româneşti (ISTIS). 

14. AUTORIZAŢIA DE PLANTARE (la depunerea cererii de finanțare) 

Pentru plantațiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantațiile de arbuşti 

fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui 

proiect de înfiinţare a plantației pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de 

Institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-

dezvoltare pomicolă din zonă. 

Atenție! Inclusiv investițiile care vizează înfiinţarea de plantații pomicole pe suprafețe 

mai mici de 2 ha vor avea proiect de înfiinţare a plantației pomicole elaborat de 

persoane autorizate şi avizat de Institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură 

sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă. 

15. AUTORIZAŢIA DE DEFRIŞARE (la depunerea cererii de finanțare) 

Defrişarea plantațiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de interes comercial aparținând 

persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare eliberate de 

direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului 

Bucureşti, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

16. PRECONTRACTE ÎNCHEIATE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează 

comercializarea produselor proprii. 

17.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ 

ECOLOGICĂ, eliberată de DAJ, însoțită de CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE 

INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării 

exploatațiilor care obțin după implementarea proiectului, un produs ecologic). În cazul 

fișei de înregistrare ca procesator în agricultura ecologică, dacă nu se poate furniza acest 

document la momentul depunerii cererii de finanțare, se va prezenta la ultima tranșă de 

plată. 

17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un 

organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea 

regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică 

(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent). 

18.1 DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU GRUP DE PRODUCĂTORI 
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a) Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului conform legislaţiei 

în vigoare 

STATUT, inclusiv pentru Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate 

asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările 

ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadrează în categoria: societate cooperativa 

agricola, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art. 7, alin (21) din OUG 

3/2015, cu completările și modificările ulterioare. 

18.2 Documente solicitate pentru membru al unui grup de producători recunoscut 

preliminar, al unui grup de producători recunoscut sau al unei organizații de producători 

Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / cooperativă 

agricolă din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de documentul 

de înfiinţare al acestora (act constitutiv și statut). 

19. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre Antigrindină în Sistemul 

National de Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (la depunere), emis de Autoritatea 

pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor. 

20. Document din care să rezulte că materialul de plantare fructifer este inclus în 

Cataloagele oficiale ale statelor membre UE sau care se regăsesc în cataloagele 

producătorilor comerciali de material de plantare fructifer. 

21. Declarația beneficiarului privind informarea GAL. 

22. Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări 

23. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul 

le poate prezenta pentru a susține datele și informațiile prezentate în proiect. 

 

Condiții de eligibilitate 

 

A. Pentru componenta SECTOR VEGETAL ȘI/SAU ZOOTEHNIC 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

Îndeplinirea acestui criteriu se  va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a 

solicitantului şi/ sau a verificărilor în ONRC, a certificatelor care să ateste lipsa datoriilor 

restante fiscale şi sociale prezentate la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și 

angajamentelor menționate  în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor Grupului de 

Acțiune Locală Zona Sătmarului că sunt îndeplinite cele trei condiţii de depunere (a, b 

sau c, după caz), prezentate la secțiunea 2.1.  

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL 

Îndeplinirea acestui criteriu se  va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a 

solicitantului şi/ sau a verificărilor în ONRC. 

Aria de aplicabilitate a măsurii 7 este teritoriul GAL Zona Sătmarului:  

Agriș, Botiz, Dorolț, Halmeu, Lazuri, Micula, Odoreu, Păulești, Porumbești, Socond, Turulung, 
Vetiș, Viile Satu Mare, Ardud, Livada (jud. Satu Mare), Bicaz (jud. Maramureş) 
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 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard); 

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează  conform Cererii de 

Finanţare, punctului din cadrul Cererii de Finanţare – Stabilirea categoriei de fermă 

(exploatație agricolă) –– după cum urmează: 

(1) În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea 

acesteia, respectiv, investiţii în unitatea/unităţile de producţie existente care împreună 

alcătuiesc exploataţia, extinderea/ diversificarea activităţii agricole desfăşurate anterior 

depunerii proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură (adică extinderea profilului 

agricol), extinderea diversificarea  exploataţiei agricole prin înfiinţarea unei noi unităţi de 

producţie, dimensiunea se va calcula pe baza înregistrărilor din perioada (campania) de 

depunere a cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA 

din perioada de depunere stabilită conform legislatiei nationale din anul depunerii Cererii 

de Finanțare sau din anul anterior (în cazul în care solicitantul nu a reușit să depună la 

APIA cererea unică de plată pentru campania anului în curs) şi/sau a ultimei înregistrări/ 

actualizări în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 

de zile faţă de data depunerii cererii de finanţare/ Paşapoartelor emise de ANZ ţinând 

cont după caz, de Nota explicativă a RICA din subsolul tabelului SO din CF. În cazul în care 

expertul nu regăseste în IACS suprafaţa de teren menţionată de solicitant în tabelul cu SO 

sau există diferenţe între suprafaţa de teren declarată în proiect şi cea din IACS, expertul 

va solicita APIA să certifice că solicitantul s-a înscris în sistem/evidențele APIA  cu  

suprafaţa declarată în cererea de finanţare.  

(2) În cazul proiectelor care prevăd desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi 

agricole (solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA de mai puţin de 

12 luni sau nu a depus nici o cerere de plata la APIA pâna la data depunerii cererii de 

finantare) dimensiunea economică va fi calculată în baza suprafeței identificate în APIA și 

a previziunilor, din punct de vedere al culturii și/ numărului de animale, din documentația 

tehnico-economică a proiectului, la sfarsitul primului an de monitorizare, ca urmare a 

realizarii investițiilor propuse prin proiect (indiferent dacă solicitantul figurează cu 

terenuri cultivate sau necultivate si/ animale în posesie la momentul depunerii CF).  

În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-urile, IF-urile şi II-urile care au preluat 

exploataţia agricolă gestionată anterior de persoana fizică (actualul titular de PFA, II sau 

IF) 

În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile economice ale 

exploataţiilor membrilor fermieri. Conform prevederilor fișei măsurii, anexă la ghid, prin 

intermediul formelor asociative (cooperative agricole si grupuri de producători), sprijinul 

poate fi accesat de toate exploatațiile agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune 

economică sub 8.000 € SO, cu condiția ca dimensiunile economice însumate ale 

exploatațiilor membrilor formei asociative în cauză, să fie peste 8.000 SO. 
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Solicitanţii acestei măsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o 

asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând 

pajişti și pășuni, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor menționa în 

cadrul Studiului de Fezabiliate toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea 

asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia măsuri sinergice, având în vedere că 

o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului. În SF se 

vor menționa codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/ cooperativei) în vederea 

verificării transferului animalelor pentru calculul adecvat al dimensiunii economice a 

exploatației. 

Atenţie!  

Completarea tabelului Coeficienţi de producţie standard, din cererea de finanţare se  va face 

cu toate activele exploataţiei (terenuri agricole şi animale) chiar dacă proiectul vizează 

înfiinţarea unei noi unităţi de producţie independentă funcţional de celelalte unităţi de 

producţie care alcătuiesc exploataţia. 

În toate cazurile (modernizare sau desfășurare pentru prima dată a activității agricole), 

înainte de depunerea CF, solicitanții trebuie să se înscrie la APIA. Verificarea suprafețelor 

agricole se face de către evaluator numai prin consultarea sistemului informatic al APIA. În 

cazul în care în urma verificărilor efectuate de către evaluator rezultă o diferență de 

suprafață ca urmare a încheierii controalelor administrative ale APIA, solicitantul are 

obligația de a reface prognoza economico-financiara și tabelul cu dimensionarea 

exploatației, în urma solicitării de informații suplimentare formulate de către evaluator. 

Pentru investitiile noi, în cazul proiectelor care vizează lucrări de construcţii (sere, 

ciupercării, clădiri din componenţa fermei zootehnice), nu se verifică în IACS terenul aferent 

acestor obiective. 

 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin 

măsură: 

(1) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor  zootehnice, 

inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor 

Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele 

pentru depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde 

această cerință este în curs de aplicare; 

În vederea respectării  condițiilor de bune practici agricole pentru  gestionarea gunoiului de 

grajd/ dejecțiilor de origine animală este necesar ca fiecare beneficiar care își va propune 

investiții pe sectorul zootehnic să ţină cont de prevederile Codului de bune practici agricole – 

Anexa 8 la Ghidul solicitantului, să-și calculeze și să-și prevadă, prin proiect, capacitatea de 

stocare aferentă a gunoiului de grajd/ dejecțiilor de origine animală (în conformitate cu 

Anexa 7 „Calculator - Cod Bune Practici Agricole”), precum și cantitatea maximă de 

îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.  
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Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice în calculatorul de capacitate a 

platformei de gunoi fila ” producție de gunoi” din documentul numit ”Calculator_Cod Bune 

Practici Agricole”.   

În ceea ce privește standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte de azot care pot 

fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice în 

calculatorul privind cantitatea maximă de îngrășăminte care pot fi aplicate pe teren agricol 

din fila „PMN”. 

Notă: Zonele în care pot fi introduse datele specifice sunt marcate cu gri în documentul 

numit „Calculator Cod Bune Practici Agricole” din Anexa 7. 

În funcţie de tipul de platformă aleasă, respectiv, construcţie provizorie sau permanentă, 

conform legii 50/ 1991, terenul se poate află în proprietatea solicitantului sau se poate 

prezenta documentul care atestă dreptul de folosinţă al acestuia. În cazul investiţiilor noi în 

zootehnice < 100 UVM respectarea cerinţelor privind depozitarea/ gestionarea adecvată a 

gunoiului de grajd și a altor  dejecții de origine animală, va fi validată la finalul investiţiei 

prin Nota de constatare, emisă de către Garda Națională de mediu.  

Gestionarea corectă a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animală se poate face 

fie prin amenajarea unor sisteme de stocare individuale, fie prin utilizarea unor sisteme de 

stocare comunale fie prin utilizarea combinată a celor două sisteme, în conformitate cu 

prevederile codului de bune practici. 

Termenul limită de conformare la standardul privind nitrații este 12 iunie 2018, termen până 

la care se poate depune solicitare de plată pentru acestă cheltuială, după această dată 

cheltuielile aferente  depozitării/ gestionării gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine 

animală nu vor mai fi eligibile pentru finanțare din FEADR. Exceptie de la acest termen fac 

tinerii fermieri care, conform R UE 1305, au termen de conformare 24 luni de la data 

instalarii ca sef de exploatatie pentru prima data într-o exploatație.  

Termenul de conformare la standardul privind nitrații se refera la finalizarea investiției în 

cauză (adică depunerea cererii de plată aferentă investiției de conformare). 

În plus, conform prevederilor PNDR 2014-2020, investițiile de conformare la acest standard 

nu sunt eligibile pentru exploatațiile agricole existente având între 8-100 UVM din UAT 

desemnate în programul de acțiune anterior (aprobat prin Decizia 21130/DC/ 14.10.2010) 

ca fiind Zone Vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului 1552/743/ 2008 cu 

completările și modificările ulterioare  (Anexa nr.14) . 

ATENȚIE! Pentru încadrarea în termenele impuse în Notificarea beneficiarului privind 

selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de Finanţare este necesară, încă de 

la momentul depunerii Cererii de Finanţare, începerea demersurilor pentru obținerea 

documentelor emise de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului având în vedere 

termenul lung de parcurgere a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a 

procedurii de evaluare adecvata (dacă ANPM va considera că proiectul impune aceste 

evaluări). 
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(2) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 

capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru 

creșterea valorii adăugate a produselor. 

ATENȚIE! Totodată, peste 70% din produsele agricole stocate, condiționate, sortate, 

ambalate, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, într-o proporție 

de până la 30% pot fi stocate, condiționate, sortate, ambalate și produse agricole 

care nu provin din propria  exploatație agricolă (fermă), vegetală, zootehnică sau 

mixtă. 

Investitiile în depozitarea și/ sau condiționarea produselor agricole primare reprezintă parte/ 

componentă a producției agricole primare. 

(3) Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei (zootehnic/vegetal), 

inclusiv utilităţi şi racordări; 

(4) Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în 

conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o 

perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu 

noi standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în 

care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care 

noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație;  

(5)  Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă (zootehnic/vegetal), 

precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei 

sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi 

comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la 

nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile în înființarea/ 

modernizarea/ dezvoltarea fermei  (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț 

alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).  

ATENȚIE! Proiectele care vizează și investiții de procesare/ comercializare produse 

agricole, vor conține, ca și componentă majoritară, investiția în producția agricolă primară 

respectiv >50% din valoarea eligibilă a proiectului. 

 Peste 70% din produsele agricole primare supuse procesarii, ca materie prima de 

bază,  trebuie să provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, într-o proporție de până la 

30% pot fi procesate (prelucrate) și produse agricole care nu provin din propria exploatație 

agricolă (fermă) vegetală, zootehnică sau mixtă. 

 Atentie! Investitiile în depozitarea și/ sau condiționarea produselor agricole 

procesate (rezultate din procesul de procesare) reprezintă parte componentă a investiției în 

procesarea produselor agricole. 

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, investițiile în componenta de procesare vor face 

obiectul unui proiect finanțabil prin submăsura 4.2. „Sprijin pentru investiții în procesarea/ 

marketingul produselor agricole”. 
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 Atentie! În cazul fermelor vegetale care produc și nutrețuri/ furaje combinate în 

vederea comercializării, obținerea furajelor reprezintă procesare. În cazul fermelor mixte/ 

zootehnice care obțin nutrețuri/ furaje combinate în vederea furajării animalelor din cadrul 

exploatației, investitia care prevede tehnologia de obținere a furajelor, face parte din fluxul 

tehnologic de creștere a animalelor și este asimilata productiei agricole primare. 

 (6) Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare 

fixe/mobile, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ambalare, etichetare). Acțiuni 

de marketing. 

(7) Investiții în înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul 

fermei (zootehnic/vegetal), inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu 

condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect de 

investiții la nivel de fermă; 

(8) investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 

biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, 

geotermală) în cadrul fermei (zootehnic/vegetal), ca şi componentă secundară în 

cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv 

consumului propriu; 

(9) investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin 

utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din activitatea 

agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi 

componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi 

destinată exclusiv consumului propriu; 

(10) investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din 

Reg. 1305/ 2013. 

În categoria instalațiilor pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin 

utilizarea biomasei se încadrează și instalațiile de obținere a biogazului, cu condiția ca 

acesta să fie destinat exclusiv consumului propriu.  

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii  Declaraţiei F şi în baza corelării 

informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din documentele emise de instituţiile publice 

şi prezentate la momentul contractării (APM şi GNM, DSP, DSVSA judeţene), precum şi cu 

cele din Certificatul de Urbanism. Nota de constatare emisă de GNM va viza unitatea de 

producţie care se modernizează. 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F  şi în baza corelării 

informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi 

ulterior, prin verificarea documentului 8  prezentat în etapa de contractare.  

În cazul în care proiectul prevede și contribuția în natură realizată prin lucrări în regie 

proprie, valoarea cofinanțării private va fi compusă din contravaloarea contribuției în 
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natură conform Anexa A5 din CF și pentru diferența până la atingerea procentului de 

cofinanțare privată, din valoarea menționată în extrasul de cont/ contractul de credit. 

Prin urmare, în vederea semnării contractului, se va prezenta extrasul de cont/ contractul 

de credit pentru diferența menționată. 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei 

tehnico-economice 

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii: 

 rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie 

pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor 

fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în declaraţia 

privind veniturile realizate (formularele 200 şi/ sau 221 însotite de Anexe). Excepţie 

fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care nu au 

înregistrat venituri din exploatare. Pentru solicitanţii  a căror activitate a fost afectată 

de calamitate se vor ataşa documente care demonstrează situaţia de calamitate. 

 În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu 

se analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ. 

Indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menţionate în cadrul 

secțiunii economice. 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării 

informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi ulterior, cu 

cele din documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat în etapa de 

contractare.  

 În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/ 

echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt 

respectate condițiile specifice menționate în secțiunea „Alte aspecte relevante pentru 

înțelegerea măsurii.” 

Se verifică în baza Avizelor emise de ANAR,  ANIF ,OUAI corelate cu menţiunile din SF. 

Condițiile aplicabile investițiilor eligibile în sisteme/echipamente de irigații la nivel de 

fermă  conform acestei secțiuni , sunt: 

 investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a 

bazinelor hidrografice din cadrul Directivei cadru Apă pentru 

suprafeţele vizate şi cu programul relevant de măsuri, dacă 

este cazul;  

 investiția prevede contorizarea apei 

 În plus: Pentru îmbunătățirea/ modernizarea unei instalaţii de irigare existente, dacă corpul 

de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, respectiv, în stare bună, conform 

avizului autorității competente, investiția propusă este evaluată ex-ante ca oferind 
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potenţiale economii de apă cu valoare minimă de 5%  în conformitate cu parametrii tehnici 

ai instalației existente. Pentru investiţii care duc la o creștere netă a suprafețelor irigate, 

investiția este eligibilă dacă: 

 analiza de mediu, realizată sau aprobată de autoritatea competentă arată că nu va 

exista nici un impact negativ semnificativ asupra mediului de pe urma investiției. 

Această analiză se poate referi atât la exploatații individuale cât și la un grup de 

exploatații. 

 Corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, respectiv, în stare 

bună, conform avizului autorității competente (deține aprobarea administrației 

Naționale „Apele Române” prin structurile sale teritoriale). 

 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate 

de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor 

realiza în termen de maximum 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din 

R(UE) nr. 1305/ 2013) 

Se corelează informaţiile din Studiul de Fezabilitate,  cu cele din documentele emise de 

APM/ DSP/ DSVSA judeţene şi din verificările în ONRC care conţin informaţii cu privire la  

persoana care s-a instalat pentru prima dată ca tânăr fermier. Data instalării pentru 

prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier, figurează  în ONRC că a 

preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, 

ca asociat unic/ majoritar și unic administrator al respectivei entități, respectiv, titularul 

Intreprinderii Familiale (IF-ului).  

 Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană 

se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit 

obligatorii pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/ 

2013).   

Se verifică menţiunile documentelor emise de APM, DSP şi DSVSA judeţene depuse în 

vederea semnării contractului. 

 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin 

utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 

demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%. 

Se verifică informaţiile din Studiul de Fezabilitate. 

 Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte 

prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară. 

Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene depuse în vederea 

semnării contractului. 

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) 

nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. 
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Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net 

mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului 

solicitat. 

 Cursul euro va fi cursul BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se 

analizează profitul. 

 În cazul procesării la nivel de fermă , materia primă procesată va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar  produs Anexa I la Tratat. 

Se verifică, în baza menţiunilor din Studiul de fezabilitate referitoare la produsul obţinut 

în urma procesării şi în baza Anexei I la Tratat dacă acest produs este inclus în această 

anexă. 

 

B. Pentru componenta SECTOR POMICOL 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.  

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a 

solicitantului, verificărilor în ONRC, a Certificatelor care atestă lipsa datoriilor restante 

fiscale şi locale prezentate la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și 

angajamentelor menționate în Declaraţia F. De asemenea, se verifică dacă că sunt 

îndeplinite condiţiile de depunere (a, b sau c, după caz), prezentate în secțiunea 2.1, 

pentru solicitanții/ beneficiarii cuprinși în cadrul celor trei condiții. 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL 

Îndeplinirea acestui criteriu se  va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a 

solicitantului şi/ sau a verificărilor în ONRC. 

Aria de aplicabilitate a măsurii 7 este teritoriul GAL Zona Sătmarului:  

Agriș, Botiz, Dorolț, Halmeu, Lazuri, Micula, Odoreu, Păulești, Porumbești, Socond, 
Turulung, Vetiș, Viile Satu Mare, Ardud, Livada (jud. Satu Mare), Bicaz (jud. Maramureş) 
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/ operațiunile 

eligibile prevăzute prin măsură: 

(1) investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi 

reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje 

agricole; 

(2) investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea 

suprafeţelor ocupate de material săditor; 

(3) înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiții 

în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele 

alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), 

doar ca o componenta secundară a proiectului; 

(4) investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 

biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, 

geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect 

de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 
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(5) investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin 

utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din activitatea 

agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi 

componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va 

fi destinată exclusiv consumului propriu; 

(6) înfiinţarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări; 

(7) investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri 

în conformitate cu art. 17 alin. (5) al Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013 cu 

modificările și completările ulterioare, în care sprijinul poate fi acordat pe o 

perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării; 

(8) investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 alin. (2) lit. 

(d) din Regulamentul nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Atenţie! Operațiunile de la punctele 3, 4, 5 și 8 nu pot face în mod independent obiectul 

unui proiect de investiții. 

Criteriul se consideră îndeplinit în baza corelării informațiilor din Studiul de fezabilitate cu 

informațiile din Certificatului de Urbanism. 
 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării 

investiției. 

Criteriul se consideră îndeplinit dacă solicitantul și-a însuşit cerințele Declaraţiei F prin 

semnătură şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate, buget indicativ 

rezultat în urma evaluării şi ulterior, prin verificarea documentului 8 prezentat în etapa de 

contractare. 

În cazul depunerii unei solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul trebuie să 

dovedească existenţa cofinanţării private pentru proiect sau, după caz, cumulat pentru 

toate proiectele. 

În cazul în care proiectul prevede și contribuția în natură, valoarea cofinanțării private va fi 

compusă din contravaloarea contribuției în natură conform Anexei A5 din Cererea de 

finanțare și, pentru diferența până la atingerea procentului de cofinanțare privată, din 

valoarea menționată în extrasul de cont și/ sau contract de credit. Prin urmare, în vederea 

semnării contractului, se va prezenta extrasul de cont și/ sau contract de credit pentru 

diferența menționată. 

Valoarea contribuţiei în natură nu trebuie să depăşească valoarea contribuţiei private. 
      Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 

documentației tehnico-economice. 

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii: 

(1) Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie 

pozitiv(inclusiv 0)/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor 
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fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în Declaraţia 

privind veniturile realizate (formularele 200 și 221 însoţite de Anexe). 

Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care au 

înregistrat doar cheltuieli din exploatare, (întreţinerea efectivului de animale, înfiinţarea 

culturilor şi a plantațiilor, avize, cheltuieli administrative, întreținere cont bancar etc.) şi nu 

au avut timpul necesar pentru încheierea unui ciclu de producţie în vederea obţinerii de 

venituri din exploatare (în acest caz nu se consideră venituri din exploatare plățile APIA și 

lucrările efectuate în regie proprie). Pentru solicitanţii aflaţi în situaţiile exceptate se vor 

ataşa documente care demonstrează situaţia de calamitate /efectuarea cheltuielilor de 

exploatare și, în funcție de situație, orice alt document ce poate furniza informații 

suplimentare relevante. 

În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înființării, 

nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ. 

(2) Indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice trebuie să se 

încadreze în limitele menţionate, începând cu al doilea an de la data finalizării 

investiției. 

Pentru proiectele care presupun înfiinţare și/ sau reconversie, valoarea indicatorilor 

economici se va încadra în limitele menționate în cadrul secţiunii economice, începând cu 

anul intrării pe rod. Dacă proiectul propune mai multe specii pomicole și/sau sisteme de 

cultură diferite se va utiliza anul intrării pe rod cu valoarea numerică cea mai mare. 
 Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de 

legislația națională și europeană (prezentată în secțiunea legături cu alte prevederi 

legislative şi în capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra 

mediului, în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, 

investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului. 

Criteriul se consideră îndeplinit dacă solicitantul și-a însuşit cerințele Declaraţiei F prin 

semnătură şi în baza corelării informațiilor din Studiul de fezabilitate, cu cele din 

Certificatul de Urbanism şi ulterior, cu cele din documentul emis de Agenţia de Protecţia 

Mediului Judeţeană prezentat la momentul încheierii contractului. 

Atenție! Pentru proiectele care impun Acord de Mediu sau Aviz Natura 2000 este 

necesară începerea demersurilor pentru obţinerea acestora din timp având în vedere 

termenul lung de parcurgere a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a 

procedurii de evaluare adecvat (în conformitate cu legislația de mediu în vigoare). 
 Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în 

Anexa din Cadrul Național de Implementare, aferentă STP (Anexa 7 a Ghidului 

solicitantului pentru măsura 7 componenta pomicol) și trebuie să respecte zonarea 

speciilor din anexa menționată anterior, exceptând culturile în sere și solarii și 

pepinierele. 
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Anexa 7 nu se aplică în cazul pepinierelor și investițiilor destinate culturilor în sere și 

solarii (inclusiv tunele joase și macrotunele), acestea putând fi realizate pe întreg 

teritoriul național. 

Se verifică în Studiul de fezabilitate dacă plantația pomicolă (existentă sau înfiinţată) 

respectă zonarea speciilor din Anexa 7. 

Atenţie! În cadrul acestei submăsuri sunt eligibile proiectele implementate în UAT-urile 

care: 

i) au nota de favorabilitate naturală ≥2,00. 

ii) au nota de favorabilitate naturală <2,00, dar au nota de favorabilitate potențată 

≥2,00. Aceste proiecte (ii) sunt eligibile dacă prin proiect se prevede şi sistem de 

irigaţii pentru toată suprafaţa înfiinţată/ în reconversie. 

În acest caz, proiectele care nu prevăd înfiinţare și reconversie plantații pomicole 

sunt eligibile doar dacă: 

a) plantațiile pomicole deţinute de beneficiar (în proprietate sau folosință) 

sunt irigate; sau/ și 

b) prin proiect se prevede și sistem de irigații pentru suprafețele respective. 

Sistemele de irigaţii trebuie să fie funcţionale şi să fie conectate la o sursă de apă ce 

poate asigura debitul necesar suprafeţelor pomicole. 

iii) au nota de favorabilitate potențată <2,00. Prin excepție de la punctele i) și ii) 

pot fi eligibile amplasamente din cadrul UAT-ului dacă solicitantul sprijinului 

prezintă 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, 

cu condiţia respectării punctului (1.ii). 

În cazul culturii de afin pot fi utilizate, în plus față de notele de favorabilitate naturală si 

potențată, notele de favorabilitate potențată pH și potențată pH și irigații. 

Astfel, pentru a beneficia de nota de favorabilitate potențată pH, solicitantul trebuie să 

prevadă în proiect cheltuieli cu turba, iar în cazul notei de favorabilitate potențată cu pH și 

precipitații trebuie să prevadă în proiect cheltuieli cu turba și sistemul de irigaţii. Turba și 

sistemul de irigații trebuie să fie aferente întregii suprafețe înfiinţate. 

În aceste două cazuri (nota potențată cu pH și nota potențată cu pH și precipitații), 

proiectele care nu prevăd înființare și reconversie plantație afin sunt eligibile doar dacă: 

 plantaţiile deţinute de beneficiar (în proprietate sau folosință) 

sunt irigate; sau/și 

 prin proiect prevede și sistem de irigații pentru suprafețele respective. 

Sistemele de irigaţii trebuie să fie funcţionale şi să fie conectate la o sursă de apă ce poate 

asigura debitul necesar. 

Nu se va avea în vedere dacă solicitantul a aplicat sau nu turba pentru înființarea 

plantațiilor existente. 
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Pașii de urmat pentru obţinerea studiului pentru recalcularea notelor de favorabilitate pe 

amplasamentele din cadrul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potențată <2,00 se 

regăsesc pe pagina web a Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești –

Mărăcineni la următoarea adresa web http://icdp.ro. Valoarea studiului pentru recalcularea 

notei de favorabilitate reprezintă cheltuială eligibilă în cadrul proiectului. 

Pentru localitățile (satele) aparținătoare de oraș va fi atribuită nota de favorabilitate a 

orașelor de care aparțin. 
     În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material 

fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, excepție 

făcând speciile nuc și alun unde poate fi utilizat și material CAC (conformitas 

agraria communitatis). 

Se verifică în cadrul Studiului de fezabilitate dacă solicitantul şi-a prevăzut cheltuieli cu 

materialul de plantare fructifer din categoria biologică certificat, dintr-o categorie 

superioară sau material CAC (conformitas agraria communitatis) pentru nuc și alun. 

Documentul care atestă categoria biologică a materialului (document de calitate și 

conformitate al furnizorului) va fi prezentat obligatoriu la depunerea Cererii de plată prin 

care se solicită decontarea materialului săditor și se solicită angajament în această privință, 

asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F). 

Pentru îndeplinirea acestei condiții de eligibilitate nu este necesară verificarea 

soiului/soiurilor propuse prin proiect în catalogul ISTIS. 

În cazul speciilor alun și nuc poate fi utilizat și material de plantare fructifer din categoria 

biologică CAC. 

În cazul materialului de plantare CAC pentru nuc și alun se va aplica procedura de achiziții 

bunuri și servicii a Agenției de Plăți (AFIR), iar pentru celelalte tipuri de material (de ex. 

materialul certificat) se vor utiliza costurile standard și contribuția în natură. 

Indiferent de categoria de material de plantare, pentru lucrări și alte operațiuni prezente în 

lista costurilor standard și contribuției în natură se vor utiliza valorile cuprinse în această 

listă (Anexa A5 din Cererea de finanțare). 
 În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material 

fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie 

superioară. 

Se verifică în Studiul de fezabilitate dacă solicitantul își propune să producă material de 

înmulțire și material de plantare fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o 

categorie superioară. 

Documentul care atestă categoria biologică a materialului (document oficial de certificare) 

va fi prezentat obligatoriu la depunerea ultimei Cereri de plată. Se solicită angajament în 

această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F). 

Condiţia nu se aplică proiectelor care nu presupun producerea de material de înmulţire şi 

material de plantare fructifer. 
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 Investițiile care vizează înfiinţarea de pepiniere sau modernizarea lor nu se supun Anexei 

7. Acestea pot fi realizate pe întreg teritoriul GAL-ului. 

(1) Pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau modernizarea de pepiniere se vor 

respecta următoarele condiții: solicitanții au obligația ca în pepinierele pomicole să 

producă material de plantare fructifer inclus în sortimentul aprobat prin Catalogul 

oficial al soiurilor de plante de cultură din România şi prin Cataloagele oficiale ale 

statelor membre UE și/ sau Registrul soiurilor din UE sau care se regăsesc în 

cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare fructifer. Solicitantul 

depune la Cererea de finanțare document din care să rezulte că materialul de 

plantare fructifer este inclus în Cataloagele oficiale ale statelor membre UE sau care 

se regăsesc în cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare 

fructifer. 

(2) Pentru producerea materialului de plantare fructifer se vor folosi următoarele 

categorii de material de înmulțire: 

o portaltoi obţinuţi pe cale generativă din sâmburi şi semințe, proveniţi din 

plantații semincere autorizate; 

o portaltoi  obţinuţi  pe  cale  vegetativă  (clone)  din  plantații  mamă  de  

butaşi, marcotiere autorizate sau din culturi de meristeme; 

o altoi, prelevat sub formă de ramuri sau muguri, din plantații mamă 

autorizate. 

o arbuști fructiferi obţinuți pe cale vegetativă din drajoniere, stoloniere, 

plantații mamă de butași, marcotiere, culturi de meristeme. 

(3) Materialul de înmulţire reprezintă o cheltuială eligibilă doar pentru prima înfiinţare 

a pepinierei. Același solicitant poate depune mai multe proiecte pentru înfiinţare 

pepinieră doar în condițiile în care acestea reprezintă o extindere a suprafeței 

înfiinţate prin proiectele anterioare. Beneficiarul trebuie să mențină pe toată 

perioada de monitorizare suprafețele înfiinţate prin proiect nu doar un ciclu de 

producție. 

Nu este obligatorie comasarea suprafețelor realizate prin mai multe proiecte. 
 Exploataţia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile, astfel: 

I) în cazul investițiilor care presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantații pomicole 

sau producerea de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer, 

dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de minimum 8.000 

euro SO*; 

II) în cazul investițiilor simple (care nu presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantații 

pomicole sau producerea de material de înmulțire și/sau material de plantare 

fructifer), dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole, inclusiv pepiniere 

pomicole, deţinute în proprietate sau folosință de o exploataţie agricolă trebuie să 

fie de minimum 8.000 euro SO; 

*după caz, în funcție de tipul solicitantului, așa cum este descris mai jos: 
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Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform tabelului privind 

Stabilirea categoriei de fermă din cadrul Cererii de finanțare –– după cum urmează: 

1) În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, 

respectiv, investiţii în unitatea/unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc 

exploataţia, extinderea/ diversificarea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii 

proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură (adică extinderea profilului agricol), 

extinderea diversificarea exploataţiei agricole prin înfiinţarea unei noi unităţi de producţie, 

dimensiunea se va calcula pe baza înregistrărilor din perioada (campania) de depunere a 

Cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada 

de depunere stabilită conform legislației naționale din anul depunerii Cererii de finanțare 

sau din anul anterior (în cazul în care solicitantul nu a reușit să depună la APIA Cererea 

unică de plată pentru campania anului în curs) şi/sau a ultimei înregistrări/ actualizări în 

Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de 

data depunerii Cererii de finanțare/ Paşapoartelor emise de ANZ, ținând cont de Nota 

explicativă a RICA din subsolul tabelului SO din Cererea de finanțare. 

În cazul în care în tabelul „Coeficienți producție standard 2013” și în documentele 

justificative depuse la Cererea de finanțare suprafața de teren este mai mare decât cea 

regăsită în sistemul IACS, experţii AFIR vor solicita APIA un document prin care să certifice 

că solicitantul s-a înscris în sistem/ evidenţele APIA şi cu suprafaţa pentru care nu s-a 

depus încă solicitare de Cerere unică de plată. 

Fac excepție solicitanții care dețin la momentul depunerii Cererii de finanțare doar teren în 

pregătire pe care urmează să se înființeze o plantație pomicolă prin intemediul proiectului, 

în acest caz dimensiunea economică se se va calcula în baza suprafeței identificate în APIA 

și a previziunilor din punct de vedere al culturilor din documentația tehnico-economică a 

proiectului, ca urmare a realizării investițiilor propuse prin proiect (suprafețe care trebuie 

să fie înregistrate în Registrul agricol). 

Completarea tabelului Coeficienţi de producţie standard, din cererea de finanţare se  va face 

cu toate activele exploataţiei (terenuri agricole şi animale) chiar dacă proiectul vizează 

înfiinţarea unei noi unităţi de producţie independentă funcţional de celelalte unităţi de 

producţie care alcătuiesc exploataţia. 

2) în cazul investițiilor propuse de un solicitant care desfăşoară pentru prima dată o 

activitate agricolă (solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA de mai 

puţin de 12 luni sau nu a depus nici o Cerere de plată la APIA până la data depunerii Cererii 

de Finanțare), se va calcula dimensiunea economică în baza suprafeței identificate în APIA 

și a previziunilor din punct de vedere al culturilor din documentația tehnico-economică a 

proiectului, ca urmare a realizării investițiilor propuse prin proiect (Indiferent dacă 

solicitantul figurează sau nu cu terenuri cultivate sau necultivate/ animale în posesie la 

momentul depunerii CF). 

În cazul în care expertul nu regăsește în IACS suprafaţele de teren menţionate în tabelul 

„Coeficienți producție standard 2013” sau există diferenţe între suprafaţa de teren 
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declarată în proiect şi cea din IACS, expertul va solicita APIA să certifice dacă solicitantul s-a 

înscris în sistem/evidenţele APIA cu suprafaţa declarată în Cererea de finanţare. 

În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-urile, IF-urile şi II-urile care au preluat 

exploataţia agricolă gestionată anterior de persoana fizică (actualul titular de PFA, II sau 

IF). 

În cazul proiectelor depuse de FORMELE ASOCIATIVE se vor însuma dimensiunile 

economice ale exploataţiilor membrilor (membrii pot avea exploataţii cu o dimensiune 

economică mai mica de 8000 euro SO), caz în care formele asociative vor depune 

documente justificative în acest sens. 

Atenţie! Indiferent dacă proiectul vizează modernizarea exploataţiei agricole sau 

desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole, toţi solicitanţii se vor înscrie la 

APIA, înainte de depunerea Cererii de finanțare. 

Dacă în urma verificărilor efectuate de AFIR prin consultarea sistemului informatic al APIA 

rezultă o diferență de suprafață ca urmare a încheierii controalelor administrative ale APIA, 

solicitantul are obligația de a reface prognoza economico-financiară și tabelul Coeficienţilor 

de producţie standard, în urma solicitării de informații suplimentare. 

Pentru investițiile noi, în cazul proiectelor care vizează lucrări de construcţii (sere, clădiri 

din componenţa fermei pomicole), nu se verifică în IACS terenul aferent acestor obiective. 

Atenție! Pentru proiectele care nu vizează înfiinţarea de plantații pomicole si/ sau 

reconversie sau producerea de material de înmulțire și/ material de plantare fructifer 

(investițiilor simple) va fi avută în vedere dimensiunea economică a suprafeţelor pomicole 

și a suprafețelor ocupate cu pepiniere pomicole deţinute în proprietate sau folosință, 

conform subpunctului II) al acestei condiții de eligibilitate și nu dimensiunea economică a 

exploatației agricole. 

Aceasta va fi calculată doar pe baza înregistrărilor APIA din anul depunerii Cererii de 

finanțare/suprafața cu care s-a înscris în sistem/evidenţele APIA pentru care nu s-a depus 

încă solicitare de Cerere unică de plată. 

Atenţie! Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea Cererii 

de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului (definită în 

Contractul de finantare). Este permisă o marjă de maximum 15% în privința fluctuației 

dimensiunii economice. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație a 

dimensiunii economice poate fi mai mare. 

Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio 

situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condiția de eligibilitate. 

Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria 

răspundere (F) 

o Suprafața înfiinţată/ replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu 

minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile şi sistemele de cultură, inclusiv 

pepiniere. 
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Se verifică informațiile prezentate în Proiectul de înfiinţare/ replantare a plantației 

pomicole avizat de Institutul de Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură 

Piteşti - Mărăcineni sau stațiunea pomicolă din zonă, anexat Studiului de fezabilitate, dacă 

dimensiunea economică a plantațiilor înfiinţate și/ în reconversie, prevăzute prin proiect, 

respectă dimensiunea economică impusă prin criteriul de eligibilitate. 

Atenție! Această condiție de eligibilitate se aplică doar proiectelor care propun înfiinţare 

și/sau reconversie sau producerea de material de înmulțire și/ sau material de plantare 

fructifer. 

Înfiinţarea plantației de căpșuni reprezintă o cheltuială eligibilă doar pentru prima 

înfiinţare a acesteia. Același solicitant poate depune mai multe proiecte pentru înfiinţare 

planțație doar în condițiile în care acestea reprezintă o extindere a suprafeței înfiinţate 

prin proiectele anterioare. Beneficiarul trebuie să mențină pe toată perioada de 

monitorizare suprafețele înfiinţate prin proiect nu doar un ciclu de producție. 

Atenție! A nu se confunda cu condiția minimă obligatorie anterioară. Prezenta condiție 

se referă strict la dimensiunea economică a plantațiilor prevăzute prin proiect. Astfel, 

trebuie respectată și condiția de eligibilitate anterioară – dimensiunea minimă a 

exploatației să fie de minim 8.000 euro SO (dimensiune existentă sau propusă prin 

proiect). 
 Contribuția în natură este eligibilă doar dacă sunt respectate condițiile prezente în 

articolul 69 (1) al Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

Se verifică în Studiul de fezabilitate dacă solicitantul şi-a prevăzut contribuţii în natură sub 

forma lucrărilor efectuate în regie proprie sau a materialului de înmulțire și/plantare 

fructifer propriu, care vor fi evaluate pe baza valorilor contribuției în natură. Valorile 

contribuției în natură, calculate pe baza costurilor standard se regăsesc în Cererea de 

finanțare atașată acestui Ghid și în fișa măsurii în secțiunea „Sume aplicabile și rate de 

sprijin”. 

Din contribuția privată a solicitantului se va scădea valoarea contribuţiei în natură, iar 

înainte de semnarea contractului, se va demonstra capacitatea de cofinanțare. 

Atenţie! Sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard și contribuției în natură doar 

pentru operațiunile detaliate în fișa submăsurii, secțiunea sume aplicabile și rate de sprijin, 

prezente și în Cererea de finanțare atașată acestui ghid. 

În cazul operațiunilor sprijinite prin intermediul costurilor standard nu este necesară 

utilizarea procedurilor de achiziții AFIR, solicitantul putând alege direct furnizorul fără să 

solicite aprobarea agenției de plăți. 

Dacă investiția nu respectă semnificativ specificațiile prevăzute în Anexa 9 a prezentului 

Ghid, sprijinul nu poate fi acordat sub forma costurilor standard (de exemplu: proiectele 

care prevăd cheltuieli cu sistem de susținere clasic, ce nu poate fi utilizat pentru instalarea 

sistemelor de protecție antigrindină și antiploaie). În acest caz, rezonabilitatea prețurilor 

este asigurată, după caz, prin: 
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- respectarea limitelor de preţuri din baza de date cu prețuri de referință aplicabilă PNDR a 

AFIR; 

- prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mare de 

15.000 Euro și o ofertă pentru bunuri şi servicii a căror valoare este mai mică sau egală cu 

15.000 Euro. 

Atenție! A nu se confunda costurile standard și contribuția în natură cu prețurile de 

referință (maximale). 

Astfel, în cazul operațiunilor pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard și 

contribuției în natură, valoarea cheltuielilor eligibile este egală cu suma valorilor pentru 

fiecare operațiune în parte, prezente în fișa submăsurii, indiferent dacă prețul efectiv de 

achiziție este mai mic sau mai mare decât valorile costurilor standard și contribuției în 

natură din fișa submăsurii. 

În cazul contribuției în natură pentru care nu a fost efectuată nicio plată în bani justificată 

prin facturi sau documente cu valoare probantă echivalentă, se va verifica realizarea de 

către beneficiar a investițiilor respective, efectuate în regie proprie, cu solicitarea unor 

documente justificative pentru demonstrarea efectuării investițiilor doar dacă este cazul, 

iar cuantumul se va stabili pe baza valorilor din tabelul Costuri standard și contribuție în 

natură. 

Nu este necesar ca solicitantul să dovedească ex-ante (la depunere, contractare) că 

deţine mijloacele de a executa în regie proprie investițiile respective, exceptând cazul în 

care acesta obţine în regie proprie materialul de plantare/înmulțire, caz în care va trebui sa 

prezinte și documentele legale care ii permit realizarea acestor operațiuni (de exemplu 

Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea semințelor şi materialului 

săditor). 

Solicitantul va descrie în studiul de fezabilitate modul în care va realiza lucrările în regie 

proprie. 
 În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/ 

echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt 

respectate condițiile menționate în secțiunea „Alte aspecte relevante pentru 

înțelegerea măsurii”. 

Se verifică în baza Avizelor emise de ANAR, ANIF, OUAI corelate cu menţiunile din Studiul de 

fezabilitate. 

Secţiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii” se regăseşte în 

conținutul fişei tehnice a Măsurii 4, din PNDR 2014-2020 iar condițiile aplicabile 

investițiilor eligibile în sisteme/ echipamente de irigații la nivel de fermă conform 

acestei secțiuni sunt: 

 investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice 

din cadrul Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi cu programul 

relevant de măsuri, dacă este cazul; 

 investiția prevede contorizarea apei. 
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În plus: 

Pentru îmbunătățirea/ modernizarea unei Instalații de irigare existente, dacă corpul de 

apă subterană sau de suprafață este satisfăcător respectiv, în stare bună, conform 

avizului autorității competente, investiția propusă este evaluată ex-ante ca oferind 

potenţiale economii de apă cu valoare minimă de 5% în conformitate cu parametrii tehnici 

ai instalației existente; 

Pentru investiții care duc la o creștere a suprafețelor irigate, investiția este eligibilă dacă: 

 analiza de mediu, realizată sau aprobată de autoritatea competentă arată că nu va 

exista nici un impact negativ semnificativ asupra mediului de pe urma investiției. 

Această analiză se poate referi atât la exploatații individuale cât și la un grup de 

exploatații; 

 corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător respectiv, în stare 

bună, conform avizului autorității competente (deţine aprobarea Administrației 

Naționale „Apele Romane” prin structurile sale teritoriale). 
 În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul 

procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul comercializării, vor fi 

sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE. 

Se verifica informațiile din Studiul de fezabilitate și anexa I la TFUE. 
 Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu 

investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole 

primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel 

de fermă; 

Atenție! Proiectele care vizează și investiții de prelucrare/ comercializare produse 

agricole, vor conține, ca și componentă majoritară, investiții în producția agricolă 

primară (>50% din valoarea eligibilă a proiectului). 

Investițiile care vizează depozitarea producției agricole la nivelul exploataţiilor și 

condiționarea acestora sunt considerate a fi aferente producţiei agricole primare. 

Atenție! Investițiile în depozitarea si/sau condiționarea produselor procesate 

reprezintă parte a componentei de procesare. 

Totodată, peste 70% din produsele pomicole care vor fi condiționate/ procesate/ 

comercializate trebuie să provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, într-o 

proporție de până la 30% pot fi condiționate/ procesate/ comercializate și produse 

pomicole care nu provin din propria exploatație agricolă (fermă). 

În cazul produselor obţinute în urma procesării, materia primă de bază (majoritară) 

trebuie să provină din sectorul pomicol, excepție produse care rezultă din culturi mixte 

proprii (de exemplu alun micorizat, culturi asociate, care pot fi procesate și individual. 

Este permisă și condiționarea/ procesarea/ comercializarea produselor care nu provin 

din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în exploatația proprie ca 

materie primă secundară (producție proprie sau din afara fermei) sau provin din culturi 
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mixte proprii (de exemplu, alun micorizat, culturi asociate etc.) și dacă sunt respectate 

condițiile de mai sus. 

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, investițiile în componenta de procesare pot 

face obiectul unui proiect prin submăsura 4.2.a „Sprijin pentru investiții în procesarea/ 

marketingul produselor din sectorul pomicol”. 
 Investițiile în înfiinţarea şi/ sau modernizarea Instalațiilor pentru irigaţii şi în 

producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu 

condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară (<50% din valoarea 

eligibilă a proiectului) într-un proiect ce are ca scop modernizarea/ dezvoltarea 

fermei (dezvoltarea producţiei agricole primare). 

Se verifica informațiile din Studiul de Fezabilitate. 
 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, 

prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 lit. (d) din 

Regulamentul (UE) nr. 807/ 2014 și prin demonstrarea utilizării unui procent minim 

de energie termică de 10%. 

Se verifică informațiile din Studiul de fezabilitate. 

Atenţie! Biomasa poate fi rezultată din activitatea agricolă și/ sau forestieră, atât din 

ferma proprie cât și din afara fermei, iar energia rezultată trebuie să fie utilizată pentru 

consum propriu. În categoria Instalațiilor pentru producerea de energie electrică și/sau 

termică, prin utilizarea biomasei se încadrează și Instalațiile de obţinere a biogazului, cu 

condiția ca acesta să fie destinat exclusiv consumului propriu în cadrul fermei. 
 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 

fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.  

Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul 

net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, nu depăşeşte de patru ori valoarea 

sprijinului solicitat. Cursul euro va fi cursul BNR din ultima zi bancară a anului financiar 

pentru care se analizează profitul. 

 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole 

realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație 

agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform 

art. 17, alin. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013), cu modificările și 

completările ulterioare. 

Se corelează informațiile din Studiul de fezabilitate, documentele emise de 

APM/DSP/DSVSA judeţene şi verificările în ONRC care conține informații cu privire la 

beneficiarii care s-au instalat pentru prima dată ca tânăr fermier. Data instalării pentru 

prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier figurează în ONRC că a 

preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele 

solicitantului, ca asociat unic/majoritar și unic administrator al respectivei entități, 

titularul Întreprinderii Familiale (IF-ului). 
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Atenţie! În cazul în care un solicitant depune mai multe proiecte, indiferent de etapa de 

sesiune/ sesiune, trebuie sa țină cont de previziunea din proiectul/ proiectele depuse 

anterior/ contractate și nefinalizate, atât la nivelul indicatorilor economico-financiari, cât si 

la nivel de eligibilitate și selectie. Această prevedere nu se aplică dacă în urma procesului 

de evaluare și selecție proiectele anterioare nu au intrat la finanțare. 

În cazul solicitantilor care depun mai multe proiecte în calculul dimensiunii economice a 

exploatațiilor agricole/ pomicole nu se vor include previziunile din proiectele depuse 

anterior. 

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.  

Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul 

altei măsuri din PNDR), acesta nu poate fi depus și la GAL. 

 

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.  

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 
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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/m2. 

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; 
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 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 tehnice și financiare 

Verificarea eligibilității se realizează pe baza „Fişei de verificare a criteriilor de 
eligibilitate”, elaborată de GALZS. 
Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 

 verificarea eligibilităţii solicitantului; 

 verificarea criteriilor de eligibilitate; 

 verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

 Verificarea Studiului de fezabilitate şi 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. 
Solicitarea informaţiilor suplimentare se va face în următoarele cazuri: 

 în cazul în care documentul tehnic (Studiul de Fezabilitate/ Documentația de avizare 

a lucrarilor de interventii) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui 

criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de 

celelalte documente anexate Cererii de finanțare.  

 pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente 

suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de 

finanțare. Se acceptă orice informații si alte documente care certifică o stare de fapt 

existentă la momentul depunerii Cererii de finanțare, care vin în susținerea și 

clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul 

Cererii de finantare;  

 în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile 

emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile 

respective. 

  dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului 

indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin documentul 

E3.4, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului 
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evaluator. În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va 

întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul având opțiunea de a contesta bugetul 

numai după notificare în urma aprobării Raportului de Selecție;  

 în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) 

există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile 

nu este facută corect; 

  corectarea erorilor de forma sesizate pe parcursul verificării Cererii de finanțare;  

 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 Declaratiile pe propria raspundere), iar din analiza proiectului 

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

materiale.  

Atenție! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații 
suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului.  

Nu este permisă încadrarea în subcapitolul 4.1 din Bugetul indicativ – ”Construcţii şi 
instalaţii”, atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a se detalia în 
devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa.  

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4 din Bugetul indicativ, se vor preciza care 
sunt echipamentele, utilajele/ montajul care fac parte din categoria cheltuielilor 
eligibile/neeligibile.  

In situatii exceptionale, se pot solicita si alte clarificări, a căror necesitate a apărut 
ulterior transmiterii răspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial.  

În cadrul verificării, atât a criteriilor de eligibilitate cât și a criteriilor de selecție, 
experții verificatori pot constata erori de formă făcute de solicitant în completarea cererii 
de finanțare. În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, cererea de 
finanțare poate fi admisă la verificare, iar erorile se vor corecta în procesul de evaluare, prin 
solicitare de informații suplimentare. 

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. 

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.).  
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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. 

 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL  

 
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. 

Activitatea Comitetului de Selecție este reglementată de Regulamentul de 
Funcționare a Comitetului de Selecție a Proiectelor și a Comisiei de Contestații. 

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. 

Comitetului de Selecție va fi convocat conform procedurii descrise în Regulamentul 
de Funcționare al Comitetului de Selecție și a Comisiei de Contestații. 

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 
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. 
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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: 

- Proiecte promovate de forme asociative/ membrii în forme asociative 

- Prioritizarea culturilor specifice teritoriului (legume, fructe, căpşuni, etc.) 

- Proiecte care vor include tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator 

- Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate 

- Proiecte care prevăd înfiinţarea de noi locuri de muncă  

- Angajarea persoanelor din teritoriu 

- Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a resurselor 

regenerabile vor avea prioritate 

- Proiecte care prevăd investiţii în active corporale din sectorul de procesare a 

produselor provenite din sectorul legumicol și pomicol pentru înființarea, extinderea 

și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul 

legumicol și pomicol menționată în Anexa I de la TFUE 

 

Nr. 
Crt. 

Principii şi criterii de selecție 
 

Punctaj 

CS 1. Proiecte promovate de forme asociative/membrii în forme asociative Max. 15 p 

1.1 Proiecte promovate de forme asociative 15 p 

1.2 Proiecte promovate de membrii în forme asociative 5 p 

CS 2. Prioritizarea culturilor specifice teritoriului (legume, fructe, căpşuni, 
cartofi, viţă de vie) 

Max. 10 p 

CS 3. Proiecte care vor include tehnologii şi echipamente cu un caracter Max. 5 p 
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inovator  

CS 4. Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare 
integrate 

15 p 

CS 5. Proiecte care prevăd înfiinţarea de noi locuri de muncă Max. 20 p 

5.1 Prin proiect se creeaza minim un loc de munca nou 10 p 

5.2 Prin proiect se creeaza minim doua locuri de munca noi 15 p 

5.3 Prin proiect se creeaza minim trei locuri de munca noi 20 p 

CS 6. Angajarea persoanelor din teritoriu 5 p 

CS 7. Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a 
resurselor regenerabile 

Max. 10 p 

7.1 Proiecte care includ actiuni de protectia mediului 5 p 

7.2 Proiecte care includ folosirea resurselor regenerabile 5 p 

CS 8. Proiecte care prevăd investiţii în active corporale din sectorul de 
procesare a produselor provenite din sectorul legumicol/pomicol 
pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce 
procesează materie primă provenită din sectorul legumicol/pomicol 

20 p 

 

 TOTAL 100 p 

 
Pentru această măsură pragul minim este de 15 de puncte si reprezintă pragul sub care 
niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
 
Criteriul de selecţie 1 
1.1.  Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări: 

- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/ 2005 grup de producători în  

sectorul legume și fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de 

sprijin 

financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de 

producători în sectorul fructe și legume; cu modificările și completările ulterioare; 

- cooperativa agricolă, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile şi  

completarile ulterioare. 

1.2. Solicitantul este membru al unei forme asociative (cooperativă agricolă înființată în baza 
legii 566/2004 sau grup de producători înființată în baza OG 37/2005 și HG nr.1078/2008)   
Pentru verificarea acestui criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanțare 
documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele 
forme asociative: 

- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/ 2005 grup de producători în 

sectorul legume și fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de 

sprijin 

financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de 

producători în sectorul fructe și legume; cu modificările și completările ulterioare; 

- cooperativa agricolă, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile şi  

completarile ulterioare. 

Criteriul de selecţie 2 
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La acest criteriu de selecţie se acordă punctaj în funcţie de procentul pe care îl reprezintă 
aceste culturi: căpşuni, legume, fructe, cartofi, viţă de vie din totalul punctelor SO. 
Criteriul de selecţie 3 
La acest criteriu de selectie solicitantul trebuie sa demonstreze prin documente oficiale ca 
tehnologia folosita sau echipamentele, utilajele achizitionate prin proiect prezinta brevete 
inregistrate nu mai vechi de 5 ani, sau document justificativ eliberat de producător/ 
furnizor, prin care se atestă că, tehnologia încorporată în utilajul/ echipamentul care face 
obiectul investiției, nu este mai veche de 5 ani. Se acordă punctaj în funcţie de procentul pe 
care reprezintă valoarea echipamentului cu caracter inovator din valoarea totală eligibilă a 
proiectului. 
Criteriul de selecţie 4 
Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a 
investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și comercializarea producției 
obținute. În cazul criteriului, (indiferent dacă Cererea de finanțare vizează modernizare sau 
investiție nouă) obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul exploatației 
agricole iar în ceea ce privește comercializarea, aceasta se poate realiza astfel:  

 în mod direct de către fermier către consumatorul final  

 prin vânzarea produsului procesat la nivel de fermă, către alți fermieri, procesatori, 
restaurante, pensiuni, vânzătorii cu amănuntul, dovedită prin intermediul unor 
precontracte/ contracte încheiate direct cu aceștia  

 printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus  
În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei verigi ale lanțului alimentar 
componenta de procesare împreună cu cea de comercializare (dacă este cazul) de la nivelul 
exploatației agricole trebuie să reprezinte minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 
În contextul acestui criteriu, în cadrul legumelor sunt incluse și culturile de cartofi și 
ciupercile de cultură.  
La ultima Cerere de plată, solicitanții vor prezenta contractele ferme pentru elementele 
pentru care au fost punctați în cadrul acestor criteriilor de selecție.  
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului alimentar. 
Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componente ce completează integral 
lanțul alimentar (deja dețin una sau mai multe componente, iar prin proiect își propun 
realizarea componentelor lipsă).  
Nu se punctează proiectele care își propun doar comercializare, chiar daca aceasta este 
componenta care închide lanțul alimentar.  
În cazul solicitanților care deja dețin toate componentele lanțului alimentar, proiectele care 
prevăd investiții de modernizare pentru același produs (produs existent) nu sunt punctate.  
Pentru procesare carne lanţul alimentar este format din următoarele verigi: abatorizare, 
procesare, depozitare și comercializare) 
Criteriul de selecţie 5 
Locurile de munca create prin proiect vor trebui mentinute cel putin 5 ani de la rambursarea 
ultimei cereri de plata. Solicitantul va angaja personalul cel tarziu inaintea depunerii ultimei 
cereri de plata. Un loc de munca nou creat presupune angajarea unei persoane cu norma 
intreaga. Angajarea a doua persoane, fiecare cu jumatate de norma, se considera crearea 
unui singur loc de munca. Numărul locurilor de muncă prevăzute se va verifica în Studiul de 
fezabilitate, inclusiv Proiecţiile financiare. 
Criteriul de selecţie 6 
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Se va acorda punctaj la acest criteriu de selecție proiectelor ce vizează ca persoanele 
angajate în urma implementării proiectului să aibă domiciliul pe teritoriul GAL Zona 
Sătmarului. 
Criteriul de selecţie 7 
Pentru indeplinirea acestui criteriu, solicitantul trebuie sa investeasca minim 5% din 
valoarea eligibila a proiectului in echipamente ce produc si/sau utilizeaza energie din surse 
regenerabile si minim 5% din valoarea eligibila a proiectului pentru protectia mediului. 
Investiţia în acelaşi echipament nu se punctează simultan pe CS 7.1 şi pe CS 7.2. 
Criteriul de selecţie 8 
Se acordă prioritate pentru proiectele care realizează investiții în procesarea materiei prime 
din sectorul legumicol/pomicol. Se vor puncta proiectele care vizează și investiții de 
procesare a legumelor/fructelor și învestiția în procesare este minim 30% din valoarea 
eligibilă a proiectului. 
Pentru această măsură, punctajul minim este de 15 de puncte și reprezintă pragul sub care 
nici un proiect nu este finantat.  
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se va face in ordine, functie de 
urmatoarele criterii de departajare:  

- Numarul de locuri de munca nou create din cadrul CS5; (numarul mai mare este 

finantat); 

- Valoarea componentei de procesare si/sau comercializare (euro); (valoarea mai 

mare este finantata) 

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

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: 15.05.2018 
Data limită de depunere a contestaţiilor: 25.05.2018 
Data anunţării rezultatelor contestaţiilor: 05.06.2018 
 

http://www.galpm.ro/
http://www.galpm.ro/
http://www.galpm.ro/
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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

