
 

 

 

 

Variantă detaliată 

 

Apel de selecție 

 

Apel de propuneri de proiecte nr.1/2017 pentru accesarea măsurii din SDL “GAL Valea Dunării 

Sudolt” 

 

Titlu măsură: “Investiții în exploatații agricole și pomicole” 

Cod măsură: M4/2A 

 

Tipul măsurii: Investiții 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 24.08.2017 orele 08:30 

 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 22.09.2017 orele 14.30* 

 

*Pentru această măsură se va întocmi Raport de selecție după închiderea Apelului de Selecție și finalizarea 

procedurii de evaluare și selecție. 

 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul Asociației GAL Valea Dunării 

Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Caminului Cultural, Județul Dolj înaintea 

datei limită de depunere, specificată în Anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte, în 

intervalul luni-joi 08.30-17.00, vineri 08:30 – 14:30; 

 

4. Fondul disponibil- alocat în sesiune: 437.041 EURO 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi alocată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 euro 

 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă): nu poate depăși 200.000 euro/proiect 

 Intensitatea sprijinului: ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul 

cheltuielilor eligibile este 50%. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul : 

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri,cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

finanţare  

 Proiectelor integrate; 



 

 

 Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

 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. 

 

5. Modelul Cererii de Finanțare pe care trebuie sa il folosească solicitanții: Formularul standard al 

Cererii de Finanțare - versiune editabilă- poate fi accesat pe pagina de internet www.galvds.ro 

secțiunea Măsuri – Măsura 4/2A 

 

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului: 

 

1.1 STUDIUL DE FEZABILITATE însotit de Proiectul de inființare 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! 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.  

Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/ 

2016.  

(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:  

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

http://www.galvds.ro/


 

 

ii) 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.  

iii) 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 

consultanţă în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile .  

- 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  

- 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.  

- 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 aplicabilă PNDR 2014-2020, valabil la momentul elaborării SF.  

- 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.  

 1.2 Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  

 1.3 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 ultimile 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. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare 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 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 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 finanțare 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:  

– formularul 10, cont de profit ș pierderi – formularul 20, formularele 

30 ș 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a 

fost calamitatăiar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) săfie pozitiv (inclusiv 

0), înregistrate la Administratia Financiara .  

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va 

prezenta:  



 

 

 privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară(formularul 

200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţnut anual să nu fie negativ si/ sau 

Declarația privind veniturile din activită.i agricole impuse pe norme de venit (formularul 221).  

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

impozitarea pe bazăde norma 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 

urgenţa) prin care se certifică:  

- data producerii pagubelor;  

- cauzele calamitătii;  

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

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

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL:  

a1) 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 puţn 10 ani 

începâd cu anul depunerii Cererii de finanțre şi/ sau contractul de concesiune care să certifice 

dreptul de folosinţă al terenului cel puţn 10 ani începâd cu anul depunerii Cererii de finanțare. 

(respectiv 15 ani în cazul exploatațiilor pomicole excepție fac pepinierele, culturile de căpșun, 

zmeur, mur, coacăz și agriș - unde perioada minimă este 10 ani, începând cu anul depunerii CF). 

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 

investiţilor prevăzute în contract şi alte clauze;  

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionatăexistăsolicităi privind 

retrocedarea sau diminuarea, ș dacăda, săse menţoneze care este suprafaţ supusăacestui proces)  

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



 

 

prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţ membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 

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 (respectiv 15 ani în cazul exploatațiilor pomicole excepție fac pepinierele, 

culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș - unde perioada minimă este 10 ani, începând cu 

anul depunerii CF). 

În cazul exploatațiilor pomicole: 

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 (în cazul exploatațiilor pomicole). 

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 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:  

c1). 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 formular de 

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



 

 

40/2010); Formularul de miscare se depune dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, cererea 

de finanțare și extrasul din Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA.  

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 rezultă numărul 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.  

c2) 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.  

5. 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.  

6 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) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, staţiunilor şi 

unităţilor de cercetare –dezvoltareşi didactice din domeniul agricol  

7. EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea 

contractului individual de muncă.  



 

 

8. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:  

8.1 AVIZ DE GOSPODARIRE A 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.  

8.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)  

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

8.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă 

(dacă este cazul)  

9.1 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  

În cazul exploatațiilor vegetale: 

9.2 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).  

În cazul exploatațiilor pomicole: 

9.3 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.  

9.4 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.  

10. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor 

proprii.  

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

ECOLOGICĂ, ELIBERATA 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)  

11.2 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).  

12. 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  

13. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul 

National de Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru 

Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor. 

14.1 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.  



 

 

14.2 DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU GRUP DE PRODUCĂTORI  

a) Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului conform legislaţiei în 

vigoare  

b) 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  

În cazul exploatațiilor vegetale: 

14.3 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.  

 În cazul exploatațiilor pomicole: 

15. 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.  

16. Extras din Registrul Unic de Identificare APIA 

17. Document justificativ că solicitantul este membru al unui Grup Operațional (dacă este cazul) 

18. Certificat Constatator ONRC 

19. Document emis de ANPM pentru proiect  

20. Document emis de DSVSA pentru proiect (dacă este cazul)* 

21. Document emis de DSP județean pentru proiect (dacă este cazul)* 

*În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje agricole nu este necesară avizarea 

sanitara si sanitar-veterinara. 

22. Documente justificative formă asociativă în care solicitantul este membru 

23. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că va deveni membru al unui Grup 

Operațional 



 

 

24. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că va deveni membru al unei Cooperative, 

Grup Producatori sau al altei forme asociative constituite sau care se va constitui pe teritoriul 

GAL 

25. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că propune un proiect integrat inclusiv 

“lanțul scurt” și/sau scheme de calitate 

26. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca 

va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare. 

27. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului 

28. Declarație pe propria răspundere privind evitarea conditiilor artificiale 

29. Fișa măsurii 

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

aduce în scopul susținerii proiectului: ( de ex. copia autorizației de gospodărire a apelor a 

ANIF/entității care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la care se branșează 

solicitantul, etc )  

ATENTIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

7. Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de   

verificare a acestora: 

 

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Fișa măsurii din SDL 

 

Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată 

pe baza actului de constituire și a statutului 

Se verifică tipurile de beneficiari eligibili 

confom Fișei măsurii din SDL. 

În funcție de tipul de beneficiar eligibil, expertul 



 

 

propriu  în cazul Societăţilor agricole, însoțită de 

Statutul Societății agricole 

 

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 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 sa reiasă că acestea se încadreaza în 

categoria: societate cooperativă agricolă , 

cooperativă agricolă sau fermier în 

conformitate cu art 7, alin (2
1
) din OUG 

3/2015, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 

Document de înfiinţare a Institutelor de 

Cercetare, – dezvoltare, precum și a centrelor, 

staţiunilor şi unităților de cercetare-dezvoltare 

şi didactice din domeniul agricol. 

 

 

 

 

 

face următoarele verificări: 

 

Se verifică dacă Certificatul constatator emis 

de Oficiul Registrului Comerţului precizează 

codul CAEN conform activităţii pentru care 

solicită finanţare şi existenţa punctului de lucru 

(dacă este cazul); se verifică starea firmei 

(solicitantului) dacă acesta este în funcţiune sau 

se află în proces de lichidare, fuziune, divizare 

(Legea 31/1990, republicată), reorganizare 

judiciară sau insolvenţă, conform Legii 85/2014. 

În situația în care punctul de lucru aferent 

investiției vizate de proiect nu este constituit la 

momentul depunerii Cererii de Finanțare, se 

verifica dacă solicitantul a semnat şi datat 

Declaraţia pe propria răspundere - Secţiunea F a 

Cererii de Finanţare. În cazul în care solicitantul 

nu a semnat Declaraţia pe propria răspundere F 

se vor solicita informatii suplimentare. 

 

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), se va verifica dacă solicitantul are 

prevazut în Hotărârea judecătorească şi/sau 

Statut, gradul și tipul/ forma de: cooperativă 

agricolă/ societate cooperativă agricolă, 

respectiv se încadrează în categoria de fermier, 

conform OUG 3/2015. 

 



 

 

În cazul solicitanţilor Grupuri de producători se 

verifică pe site-ul www.madr.ro, în secţiunea 

Dezvoltare Rurala>>Grupurile de producători 

recunoscute, dacă acesta are Aviz de 

recunoaştere pentru grupurile de producători 

emis de MADR şi se tipăreşte pagina cu 

rezultatul verificării). 

 

În cazul institutelor de cercetare-dezvoltare 

precum și a centrelor, staţiunilor şi unităților 

de cercetare-dezvoltare şi didactice din 

domeniul agricol, inclusiv universităţi având în 

subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare si 

didactice se verifică concordanţa cu 

informaţiile menţionate în secţiunea B1 din 

cererea de finanţare. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 

expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili conform Fișei măsurii 

din SDL, bifează căsuţa corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta “DA” pentru 

verificare. În caz contrar se va bifa “NU”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.  

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste 

verificări cu analiza Certificatelor care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale. 

 

EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin 

fișa măsurii din SDL: 

Pentru proiectele care vizează investiții conform art. 17, alin. (1), lit. a: 

 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor  în ceea ce privește 

infrastructura (cladiri,cai de acces), echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă și 

procesare la nivelul fermei  

 investiții ce conduc la creșterea suprafeței ocupate cu plantații pomicole și/sau la reconversia 

plantațiilor existente (de exemplu: infiintarea de noi plantatii si/sau replantarea cu soiuri noi, 

mai productive ) 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03


 

 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusive 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării  

 Investiţii individuale şi/sau colective care vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea unor 

capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole. Se vor putea realiza 

facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase 

cu mediul, etichetare, promovare şi marketing. 

 

Pentru proiectele care vizează investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b, se vor verifica investițiile 

non-agricole prevăzute în fișa măsurii din SDL. NU sunt eligibile investițiile care vizează activități 

agricole sau de procesare a produselor din Anexa I a TFUE, care se încadrează în prevederile art. 

art. 17, alin. (1), lit. a și b. 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 

CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Studiul de fezabilitate/ DALI 

 

Expertiză tehnică de specialitate asupra 

construcţiei existente  

Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

 

Documente solicitate pentru imobilul 

(clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 

realizate investiţiile:  

 Actul de proprietate asupra clădirii, contract 

de concesionare sau alt document încheiat la 

notariat, 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 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;  

 Documentul care atestă dreptul de 

proprietate asupra terenului, contract de 

concesionare sau alt document încheiat la 

Se verifică dacă în cadrul SF/ DALI, este 

descrisă conformitatea proiectului cu cel 

puțin una din acţiunile eligibile prevăzute 

în fișa măsurii din SDL şi dacă investiţiile 

respectă condiţiile prevăzute în cadrul 

măsurii.   

 

Expertul va verifica dacă SF/ DALI este 

prezentat şi completat în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare:  

- în cazul proiectelor care prevăd 

construcții – montaj se verifică 

Studiul de Fezabilitate/ DALI 

elaborat conform HG 28/2008 sau 

conform HG 907/2016 

 

Se va verifica: 

 - menționarea codului CAEN al firmei 

de consultanță în Studiul de fezabilitate/ 

DALI. 

Numai în cazul în care este mentionat 

codul CAEN şi datele de identificare ale 

firmei de consultanță în Studiul de 



 

 

notariat, care să certifice dreptul de folosinţă 

al terenului , pe o perioadă de cel puțin 10 

ani începând cu anul    depunerii cererii de 

finanţare care să confere titularului dreptul 

de execuţie a lucrărilor de construcţii, în 

conformitate cu prevederile  Legii 50/1991 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, având în vedere tipul de investiţie 

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. 

 

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  

 

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 

 

 

 

 

fezabilitate cheltuielile privind 

consultanța realizată până la depunerea 

cererii de finanțare sunt eligibile. 

- dacă devizul general şi devizele pe 

obiect sunt semnate de persoană care le-a 

întocmit şi poartă ştampila elaboratorului 

documentaţiei. 

- daca s-a atasat așa-numita „foaie de 

capat”, care conține semnăturile 

colectivului format din specialiști condus 

de un șef de proiect care a participat la 

elaborarea documentaţiei și ştampila 

elaboratorului documentaţiei în 

integralitatea ei.  

- dacă în cadrul sectiunii– Părțile 

desenate sunt atașate planuri de 

amplasare în zona 1:25.000 – 1:5.000, 

planul general 1:5.000 – 1:500, relevee, 

secțiuni etc., Planul de amplasare a 

utilajelor pe fluxul tehnologic,  se verifică 

dacă acestea sunt semnate, ştampilate de 

către elaborator în cartușul indicator. 

- dacă cheltuielile cu realizarea 

construcției sunt trecute în coloana 

„cheltuieli neeligibile” şi sunt menţionate 

în studiul de fezabilitate, în cazul în care 

solicitantul realizeaza în regie proprie 

construcțiile în care va amplasa utilajele 

achiziționate prin investiţia FEADR,   

În cazul în care investiţia prevede utilaje 

cu montaj, solicitantul este obligat să 

evidențieze montajul acestora în  

capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din 

Bugetul indicativ al Proiectului, chiar 

dacă montajul este inclus în oferta 

utilajului cu valoare distinctă pentru a fi 

considerat cheltuială eligibilă sau se 



 

 

 

 

 

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. 

 

  

 

Acordul de principiu privind includerea 

generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul 

Național de Antigrindină și Creștere a 

Precipitațiilor, emis de Autoritatea pentru 

Administrarea Sistemului Național de 

Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor. 

 

realizează în regie proprie (caz în care se 

va evidenția în coloana „cheltuieli 

neeligibile”). 

 

Pentru servicii se vor prezenta devize 

defalcate cu estimarea costurilor (nr. 

experți, ore/ expert, costuri/ ora). Pentru 

situaţiile în care valorile sunt nejustificate 

prin numărul de experți, prin numărul de 

ore prognozate sau prin natura investiției, 

la verificarea proiectului, acestea pot fi 

reduse, cu informarea solicitantului. 

 

 În cazul în care investiţia cuprinde 

cheltuieli cu construcţii noi sau 

modernizri, se va prezenta calcul pentru 

investiţia specifică în care suma tuturor 

cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se 

raportează la mp de construcţie. 

 

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. 

 

În cazul înfiinţării/ modernizării  

unităţilor de producţie  zootehnice se 

verifică existența obligatorie în devizul 

general al proiectului a investițiilor 

pentru realizarea platformelor de dejecții/ 

sistemelor individuale de depozitare, 

precum și descrierea modului de 

gestionare a gunoiului de grajd. (dacă 



 

 

ferma nu deține o astfel de gestiune a 

dejecțiilor).  

Se verifică respectarea condițiilor de 

bune practici agricole pentru gestionarea 

gunoiului de grajd/ dejecțiilor de origine 

animală, respectiv, calculul și prevederea 

prin proiect, a capacității de stocare 

aferentă a gunoiului de grajd, precum și 

cantitatea maximă de îngrășăminte cu 

azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.  

Acest calcul trebuie prezentat de 

solicitant şi se realizează prin 

introducerea datelor specifice în 

calculatorul de capacitate a platformei de 

gunoi fila „producție de gunoi” din 

documentul numit „Calculator_Cod Bune 

Practici Agricole”.   

 

Gestionarea corectă a gunoiului de grajd 

și a altor dejecții de origine animala 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. 

 

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”  

Nota: Zonele în care pot fi introduse 

datele specifice sunt marcate cu gri din 

documentul  numit „Calculator Cod Bune 

Practici Agricole”. 



 

 

 

În cazul achiziţiei de utilaje agricole se 

va consulta Tabelul privind corelarea 

puterii maşinilor agricole cu suprafaţa 

fermelor, postat pe pagina de internet a 

AFIR.  

Corelarea se realizează cu suprafețele 

regăsite în APIA şi cu culturile 

previzionate. În situaţia în care există 

neconcordanţe se solicită clarificarea 

acestora prin intermediul formularului 

E3.4L. 

 

Se verifică dacă se confirmă dreptul 

solicitantului de a amplasa investiţia/ 

realiza lucrările de construcţii şi/ sau 

montaj propuse prin proiect în 

conformitate cu prevederile Legii 

50/1991 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi dacă, în cazul în 

care nu a prezentat act de proprietate, 

documentul încheiat la notariat certifică 

dreptul de folosinţă asupra imobilului pe 

o perioadă de cel puțin 10 ani începând 

cu anul depunerii cererii de finanţare.  

În cazul prezentării unui contract de 

concesiune, se verifică suplimentar dacă 

acesta este însoţit de adresa emisă de 

concendent prin care se precizează 

situaţia privind respectarea clauzelor 

contractuale și dacă solicitantul este în 

graficul de realizare a investiţiilor 

prevăzute în contract şi alte clauze, 

precum şi suprafaţa concesionată la zi 



 

 

(dacă pentru suprafaţa concesionată 

există solicitări privind retrocedarea sau 

diminuarea, și dacă da, care este suprafaţa 

supusă acestui proces). 

 

Se verifică dacă extrasul de carte funciara 

este emis pe numele solicitantului și 

vizează imobilul prevăzut la punctul b), 

dacă este cazul, și amplasamentul 

menționat în proiect. În situatia în care 

imobilul pe care se execută investiţia nu 

este liber de sarcini (gajat pentru un 

credit), se verifică acordul creditorului 

privind executia investiţiei, precum şi 

respectarea de căte solicitant a graficul de 

rambursare a creditului. Dacă solicitantul 

nu a atașat aceste documente expertul le 

va solicita prin informații suplimentare. 

Dacă în cadrul Extrasului de Carte 

Funciară există menţiunea “imobil 

înregistrat în planul cadastral fără 

localizare certă datorită lipsei planului 

parcelar”, nu se va considera 

neîndeplinită condiția, având în vedere că 

prin prezentarea autorizației de construire 

în etapa de verificare a plăților este 

asigurată implicit localizarea certă a 

planului parcelar, respectiv a investiției. 

 

Dacă proiectul necesită certificat de 

urbanism se verifică dacă localizarea 

proiectului, regimul juridic, investiţia 

propusă s.a.m.d corespund cu descrierea 

din studiul de fezabilitate şi cu extrasul 

de carte funciară.  

 

În cazul modernizărilor, se verifică 

dacă Autorizația sanitară este 



 

 

eliberată/ vizată cu cel mult un an în 

urma faţă de data depunerii Cererii de 

Finanţare. Verificarea autorizaţiei 

sanitare se va face doar pentru 

investițiile prevăzute în Ordinul nr. 

1030/20.08.2009 privind aprobarea 

procedurilor de reglementare sanitară 

pentru proiectele de amplasare, 

amenajare, construire şi pentru 

funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară 

activităţi cu risc pentru starea de 

sănătate a populaţiei. 

Verificarea Autorizaţiei/ Înregistrării 

exploataţiei din punct de vedere sanitar-

veterinar se realizează prin accesarea 

link-ului: 

http://www.ansvsa.ro/?pag=523; pentru 

unitățile autorizate, iar pentru cele 

înregistrate se verifică link-ul aferent 

fiecărui DSVSA Județean în parte, după 

cum urmează: 

http://www.ansvsa.ro/?pag=8 – se alege 

județul – unități înregistrate. 

 

Pentru cererile de finanţare care 

vizează şi achiziţionarea de 

generatoare terestre antigrindina, se 

verifică existenţa Acordului de 

principiu şi dacă este emis pentru 

solicitant 

Proiectele care vizează și investiții de  

procesare/ comercializare produse 

agricole vor conține se vor încadra în 

http://www.ansvsa.ro/?pag=523
http://www.ansvsa.ro/?pag=8


 

 

prevederile art. 17, alin. (1), astfel: 

- la lit. a):  

investiția în producția agricolă 

primară >50% din valoarea eligibilă a 

proiectului. 

Peste 70% din produsele agricole primare 

supuse procesării (ca material primă de 

bază) trebuie să provină din exploatația 

agricolă proprie. Astfel, într-o proporție 

de până la 30% pot fi procesate 

(prelucrate) şi produse agricole care nu 

provin din propria  exploatație agricolă 

(fermă), vegetala, zootehnică sau mixtă. 

- la lit. b):  restul investițiilor aferente 

art. 17. 

Investițiile în depozitarea și/ sau 

condiționarea produselor agricole 

primare reprezintă parte/ componentă 

a producției agricole primare. 

Investițiile în depozitarea și/ sau 

condiționarea produselor agricole 

procesate (rezultate din procesul de 

procesare) reprezintă parte 

componenta a investiției în procesarea 

produselor agricole. 

În cazul fermelor vegetale care produc şi 

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 exploatatiei, 

investiția care prevede tehnologia de 

obținere a furajelor face parte din fluxul 

tehnologic de creștere a animalelor și este 

asimilată producţiei agricole primare. 

În cazul în care prin proiect se prevede 

achiziţia de instalații pentru 

producerea de energie electrică și/ sau 

termică, prin utilizarea biomasei, în 

această categorie vor fi încadrate și 

instalațiile de obținere a biogazului, cu 

condiția ca acesta să fie destinat 

exclusiv consumului propriu. 

 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 

expertul consideră că investiţia se încadrează în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa 

măsurii din SDL, va bifa acele acţiuni propuse a fi atinse in cadrul proiectului. În caz contrar va bifa 

“NU”, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează 

aceste verificări cu analiza Document emis de ANPM pentru proiect şi, dacă este cazul, Nota de 

constatare privind condiţiile de mediu (pentru toate unităţile în funcţiune care se modernizează prin 

proiect)   

 

EG3 Dimensiunea economică a exploatației agricole/pomicole trebuie să fie de minim 4000 SO 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de fezabilitate  

 

Documente solicitate pentru terenul agricol 

aferent plantațiilor de viță de vie pentru 

struguri de masă existente/ 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 

Expertul verifică corelarea informaţiilor din SF/ 

DALI cu cele din documentul aferente terenurilor 

agricole pentru proiectele referitoare la plantaţiile 

de viţă de vie pentru struguri de masă sau alte 

plantaţii şi/ sau Extras din Registrul Unic APIA 

pentru celelalte culturi şi/ sau pentru investiţii de 

modernizare a exploataţiilor zootehnice, 

referitoare la tipul şi dimensiunea exploataţiei 



 

 

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.  

 

Pentru cooperative agricole, societăţi 

cooperative agricole, grupuri de producători, se 

vor prezenta documentele care atestă dreptul de 

proprietate pentru toţi membrii fermieri 

deserviți de investiția respectivă ai acestor 

solicitanţi.  

 

 

În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul 

centralizator emis  de către 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. 

 

Document pentru efectivul de animale 

deţinut în proprietate: 

- 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); Formularul de mișcare 

se depune dacă există diferențe dintre 

mențiunile din SF, cererea de finanțare și 

extrasul din Registrul Exploatațiilor de la 

agricole (suprafaţă/număr de animale) vizate de 

proiect şi cele specificate în sheet-ul Calcului 

dimensiunii economice a exploatatiei. 

 

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole 

se calculează  conform, punctului din cadrul 

Cererii de Finanţare – Stabilirea categoriei de 

fermă–– 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/ diversificare 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 

finanţare. În cazul în care expertul nu 

regăseste în IACS suprafaţa de teren 



 

 

ANSVSA. 

 

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 

rezultă numărul  păsarilor şi al familiilor de 

albine şi data înscrierii solicitantului în 

Registrul Exploatației 

 

PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele  

(cabalinele) cu rasă şi origine 

 

Cererea de finanţare – Sheet: Calculul 

dimensiunii economice a exploatației 

Extras APIA 

 

menţionată de solicitant în tabelul cu SO sau 

există diferenţe între suprafaţa de teren 

declarată în proiect şi cea din Extrasul din 

Registrul Unic APIA, 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 

finanțare) dimensiunea economică va fi 

calculată în baza suprafeței identificate în 

APIA și a previziunilor, din punct de vedere a 

culturii/număr de animale , din documentația 

tehnico-economică a proiectului, la sfârșitul 

primului an de monitorizare, ca urmare a 

realizării investițiilor propuse prin proiect 

(indiferent dacă solicitantul figurează cu 

terenuri cultivate sau necultivate/ animale în 

posesie, la momentul depunerii CF).  

În cazul în care expertul nu regăseste în 

Extrasul din Registrul Unic APIA suprafaţa de 

teren menţionată de solicitant în tabelul cu SO 

sau există diferenţe între suprafaţa de teren 

declarată în proiect şi cea din Extrasul din 

Registrul Unic APIA, expertul va solicita APIA 

un document  prin care să certifice că 

solicitantul s-a înscris în sistem 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 care vizează plantaţiile de viţă 

de vie pentru struguri de masă sau alte plantaţii: 

-  pentru care s-a prezentat contract de 

concesiune a terenului agricol, se verifică, în 

plus, dacă contractul este însoţit de adresa 

emisă de concendent prin care se precizează 

situaţia privind respectarea clauzelor 

contractuale și dacă solicitantul este în 

graficul de realizare a investiţiilor prevăzute 

în contract şi alte clauze, precum şi suprafaţa 

concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa 

concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, care 

este suprafaţa supusă acestui proces) şi dacă 

contractul de concesiune certifică dreptul de 

folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând 

cu anul depunerii cererii de finanţare. Dacă a 

fost prezentat Tabel centralizator emis de 

Primărie se verifică dacă acesta este semnat 

de persoanele autorizate conform legii şi dacă 

perioada de arendare este de cel puţin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de 

finanţare.  

-În cazul proiectelor depuse de formele 

asociative se vor însuma dimensiunile 

economice ale exploataţiilor membrilor 



 

 

fermieri verificate în Extrasul din Registrul 

Unic APIA. 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 

4.000 € SO, cu condiția ca dimensiunile 

economice însumate ale exploatațiilor 

membrilor formei asociative în cauză, să fie 

peste 4.000 SO.   

- În cazul Societăţilor agricole se verifică în 

Extrasul din Registrul Unic APIA dacă suprafaţa 

exploataţiei corespunde cu suprafaţa precizată în 

tabelul centralizator emis de către solicitant, dacă 

perioada de folosinţă a terenului este de minim 

10 ani şi dacă calculul dimensiunii economice a 

făcut în conformitate cu precizările de mai sus. În 

cazul în care expertul nu poate vizualiza în 

Extrasul din Registrul Unic APIA exploataţia 

vizată de investiţie, acesta va solicita APIA 

prezentarea înregistrărilor din ultima perioadă 

(campanie) de depunere (înregistrare) a cererii 

unice de plată pe suprafaţă ale solicitantului. 

În cazul in care în urma verificarilor efectuate 

de catre evaluator rezultă o diferență de 

suprafață ca urmare a încheierii controalelor 

administrative ale APIA, se va solicita prin 

intermediul formularului E3.4L refacerea 

prognozei economico-financiară și tabelul cu 

dimensionarea exploatației. 

Calculul dimensiunii economice a exploataţiei se 

va face ţinând cont de toate activele acesteia 

(terenuri agricole şi animale), chiar dacă proiectul 



 

 

vizează înfiinţarea unei noi unităţi de producţie, 

independent funcțional de celelalte unităţi de 

producţie care alcătuiesc exploataţia. 

 

În cazul investiţiilor care vizează modernizarea 

unor exploataţii zootehnice, expertul va verifica 

dacă Extrasul din Registrul Exploatației 

menţionează efectivul de animale deţinut de 

solicitant cu cel mult 30 zile înainte de data 

depunerii CF. 

Se verifică în formularul de mișcare ANSVSA/ 

DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare 

ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010) datele de 

identificare ale proprietarului și crotalia 

animalului deținut. Se verifică dacă există 

diferențe dintre mențiunile din SF, cele din cererea 

de finanțare- Tabel cu Coeficienți produție 

standard și extrasul din Registrul Exploatatiilor de 

la ANSVSA cu Formularul de mișcare. 

 

În cazul modernizării fermelor de cabaline 

de rasă şi origine se verifică dacă 

solicitantul a prezentat documentul 3c)2) 

pentru toate cabalinele menţionate în 

tabelul cu SO şi în doc. 1.  

 

În cazul solicitanţilor 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, se verifică în cadrul Studiului de 

Fezabilitate codurile ANSVSA (al solicitantului şi 

asociaţiei/cooperativei) în vederea verificării 

transferului animalelor pentru calculul adecvat al 

dimensiunii economice a exploatației. 

 

 În cazul proiectelor care vizează lucrări de 



 

 

construcţii (sere, ciupercării, clădiri din 

componenţa fermei zootehnice), nu se verifică 

în Extrasul din Registrul Unic APIA terenul 

aferent acestor obiective. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 

expertul consideră că exploatația agricolă vizată de proiect are o dimensiune de minim 4.000 SO, se 

va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar va bifa “NU”, iar cererea de finanţare va fi 

declarată neeligibilă 

 

 

EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Declarația pe propria răspundere a 

solicitantului ca în urma primirii Notificării 

beneficiarului privind selectarea Cererii de 

Finanțare va prezenta dovada  cofinanţării, 

din Sectiunea F a Cererii de Finanțare  : 

 

Expertul verifică dacă solicitantul, prin 

reprezentantul legal, a semnat Declaraţia F şi s-a 

angajat ca în urma primirii Notificării 

beneficiarului privind selectarea Cererii de 

Finanțare va prezenta documentul privind 

cofinanțarea proiectului și Angajamentul 

responsabilului legal al proiectului ca nu va utiliza 

în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată, în cazul 

prezenăarii cofinanțării prin extras de cont. 

 

 

EG5 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației 

tehnico-economice 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate. 

Anexa B sau C 

Situaţiile financiare (bilant –formularul 10, 

cont de profit și pierderi – formularul 20, 

formularele 30 și 40) 

 

Sau 

 

Expertul verifică dacă  

- rezultatul din exploatare din bilanţul 

precedent anului depunerii proiectului este pozitiv 

(inclusiv 0)/ veniturile sunt cel putin egale cu 

cheltuielile, în cazul PFA, întreprinderi individuale 

şi  întreprinderi familiale. În cazul în care solicitanţii 

au depus formularul 221, se consideră că activitatea 

desfăşurată este o activitate impozitată, fiind  



 

 

Declarația de inactivitate înregistrată la 

Administrația Financiară, în cazul 

solicitanților care nu au desfășurat activitate 

anterior depunerii proiectului 

 

 Pentru persoane fizice autorizate, 

întreprinderi familiale și  întreprinderi 

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); 

 

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 operațional (rezultatul de 

exploatare din bilanț) să  fie pozitiv 

(inclusiv 0), înregistrate la 

Administratia Financiara . 

 

În cazul persoanelor fizice autorizate, 

întreprinderilor individuale și 

generatoare de venit şi nu este cazul să se verifice 

pierderile. 

 

Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost 

afectată de calamități naturale şi cei care nu au 

înregistrat venituri din exploatare.  

 

În cazul solicitanților care se încadrează în 

prevederile art. 105 din Legea 227/2015, (cod 

fiscal), respectiv, nu au obligația depunerii 

formularului 221, Norma de venit, nu se va depune 

nici un document în acest sens.(a se vedea tabelul de 

mai jos) 

 

Nu se analizează situaţiile financiare aferente anului 

înfiinţării solicitantului. 

 

Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de 

calamități naturale se verifică  documentele 

justificative. 

- indicatorii economico-financiari din cadrul 

secţiunii economice care trebuie să se încadreze în 

limitele menţionate,  începând cu al doilea an de la 

data finalizării investiţiei. 

 

Pentru aceasta, expertul completează Matricea de 

evaluare a viabilitătii economice  a proiectului 

pentru Anexa B (persoane juridice) sau Anexa C 

(persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale 

şi  întreprinderi familiale). 

 

În cazul proiectelor aferente art. 17, alin (1), lit. a și 

b, în cazul în care solicitantul are contractate unul 

sau mai multe proiecte în cadrul submăsurii 4.1, 

respectiv 4.2 din PNDR 2014-2020, indiferent de 

etapa sau de sesiune, expertul verifică dacă în 

prognozele economice sunt menționate valorile 

aferente implementării/ desfășurării activității după 



 

 

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, la impozitarea pe bază 

de norma 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; 

- obiectul pierderilor datorate 

calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, 

animale); 

- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole 

cultivate, animale pierite. 

implementarea proiectului (funcție de etapa în care 

se găsesc celelalte proiecte). În caz contrar se va 

solicita prin intermediul E3.4L refacerea 

prognozelor economice. 

 

Matricea de evaluare a viabilităţii economice a 

proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) 

Verificarea indicatorilor economico-financiari 

constă în verificarea încadrării acestora în limitele 

menţionate în coloana 3 a matricei de mai jos. 

Limitele impuse se referă la următorii indicatori:   

- Rata rezultatului din exploatare,  

- Durata de recuperare a investiţiei,  

- Rata rentabilitătii capitalului investit,  

- Rata acoperirii prin fluxul de numerar,  

- Rata îndatorării,  

- Valoarea actualizată netă (VAN),  

- Disponibil de numerar curent.  

Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite 

maxime sau minime de variaţie au menţiunea 

“N/A”.  

 

Respectarea încadrării indicatorilor în limitele 

admisibile prin program se face în mod automat în 

coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia 

mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din 

indicatorii mentionaţi mai sus.  

 

Proiectul respectă obiectivul de viabilitate 

economică  dacă, pentru perioada de proiecţie 

cuprinsă între anii 2-5 (de la finalizarea investiţiei şi 

darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din 

matrice - toţi indicatorii pentru care s-au stabilit 

limite în coloana 3 se încadrează în limitele 

admisibile, respectiv dacă pentru toţi aceşti 

indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă 

criteriul”.  

Excepţie fac proiectele a căror investiţie vizează 

înfiinţarea de plantaţii, unde nivelul indicatorilor se 



 

 

consideră că este îndeplinit/respectat începand cu 

anul în care se obţine producţie/venituri conform 

tehnologiilor de producţie şi a specificului 

proiectului. 

 

Dacă indicatorii se încadrează în limitele menţionate 

şi rezultatul operaţional din bilanţ este pozitiv, 

expertul bifează caseta DA corespunzătoare acestui 

criteriu de eligibilitate. 

 

Matricea de evaluare a viabilităţii economice a 

proiectului pentru Anexa C (persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale, 

întreprinderi familiale) 

Verificarea indicatorilor  economico-financiari 

constă în verificarea încadrării acestora în limitele 

menţionate în coloana 3 a matricei de verificare. 

Limitele impuse se referă la următorii indicatori: 

- Durata de recuperare a investiţiei 

- Rata acoperirii prin fluxul de numerar 

- Valoarea actualizată neta (VAN) 

- Excedent/Deficit 

Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite 

maxime sau minime de variaţie au menţiunea 

“N/A”.  

Respectarea încadrării indicatorilor în limitele 

admisibile prin program se face în mod automat în 

coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia 

mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din 

indicatorii menționaţi mai sus. 

 

Proiectul respectă acest criteriu  dacă pentru 

perioada de proiecţie cuprinsă între anul 2- anul 5 

inclusiv (anul 2 de la finalizarea investiţei şi darea 

acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - 

toţi indicatorii pentru care s-au stabilit limite în 

coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, 

respectiv dacă pentru toţi aceşti indicatori în coloana 

11 apare mesajul “Respectă criteriul”.   



 

 

De asemenea, se verifică indicatorul «Disponibil de 

numerar la sfârşitul perioadei» să nu fie negativ în 

nici una din lunile de implementare. 

 

Excepţie fac proiectele a caror investiţie vizează 

înfiinţarea de plantaţii, unde nivelul indicatorilor se 

consideră că este îndeplinit/respectat începând cu 

anul în care se obţine producţie/venituri conform 

tehnologiilor de producţie şi a specificului 

proiectului. 

 

Se corelează informaţiile din previziuni cu cele din 

SF/ MJ referitoare la tipul şi capacitatea de 

producţie. 

Veniturile definite la art. 105 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit 

tabelului următor: 

Nr. 

crt. 
Produse vegetale Suprafaţă 

1. Cereale până la 2 ha 

2. Plante oleaginoase până la 2 ha 

3. Cartof până la 2 ha 

4. Sfeclă de zahăr până la 2 ha 

5. Tutun până la 1 ha 

6. Hamei pe rod până la 2 ha 

7. Legume în câmp până la 0,5 ha 

8. Legume în spaţii protejate până la 0,2 ha 

9. Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha 

10. Pomi pe rod până la 1,5 ha 

11. Vie pe rod până la 1 ha 

12. Arbuşti fructiferi până la 1 ha 

13. Flori şi plante ornamentale până la 0,3 ha 

      

  Animale Nr. capete/Nr. de familii de albine 

1. Vaci până la 2 

2. Bivoliţe până la 2 



 

 

3. Oi până la 50 

4. Capre până la 25 

5. Porci pentru îngrăşat până la 6 

6. Albine până la 75 de familii 

7. Păsări de curte până la 100 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 

expertul constată că Indicatorii economico-financiari se încadrează în limitele menţionate în cadrul 

sectiunii economice  se bifează coloana DA. În caz contrar se va bifa “NU”, iar cererea de finanţare 

va fi declarată neeligibilă. 

 

 

EG6 Toate cheltuielile pentru implementarea proiectelor trebuie să fie pe teritoriul GAL. 

  

Documente verificate: 

 

Cererea de Finanțare 

Studiul de Fezabilitate 

Certificat constatator ONRC 

 

EG7 Respectarea prevederilor HG 226/2015 

 

Documente verificate: 

 

Studiul de Fezabilitate 

 

EG8 Pentru aplicarea în cadrul Măsurii solicitantul are obligativitatea să se încadreze cel puțin 

într-unul dintre criteriile următoare: 

- este membru sau va deveni membru al formei asociative ( cooperativă, Grup 

Operațional, grup de producători sau oricare altă formă asociativă constituită sau care se va 

constitui pe teritoriul GAL Valea Dunîrii Sudolt) care va primi/a primit finanțare prin măsura 

LEADER; 

        - isi propune un proiect integrat inclusiv „lantul scurt” si/sau scheme de calitate 

 

Documente verificate: 

 

Declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea unuia din cele două criterii 

 



 

 

EG9 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, menționată 

în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.  

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

-Declaratia pe propria răspundere 

de la secțiunea F a cererii de 

finanţare. 

 

Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către 

solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F 

din Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta 

documentul emis de ANPM, până la contractare, în termenul 

precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. 

În etapa de contractare verificarea îndeplinirii condiției de 

eligibilitate se va realiza în baza corelării informaţiilor din SF/ 

DALI, cu cele din Certificatul de Urbanism și cu cele din 

documentul emis de ANPM. 

 

Dacă prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se 

confirmă faptul că solicitantul și-a asumat prin propria semnătură că va obține și va depune la 

contractare documentul ce atestă impactul investiției asupra mediului, emis de ANPM, expertul 

bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz 

ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi 

doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, 

expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi 

cererea va fi declarată neeligibilă. 

EG10 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul sănătății publice; 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 Studiu de fezabilitate În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de 

utilaje agricole nu este necesară avizarea 

sanitara și sanitar-veterinara. 

 

Totodată, pentru stabilirea situaţiilor în care 

trebuie urmărită această cerintă,  se va ţine cont 

de prevederile Ordinului 1030/20.08.2009 care 

stipulează activităţile supuse avizării sanitare, 



 

 

precum şi de prevederile Protocolului încheiat 

între AFIR şi ANSVSA  care stipulează tipurile 

de avize emise funcţie de tipul investiţiei.  

Dacă în urma verificărilor se constată că proiectul nu face obiectul avizării sanitare si sanitar-

veterinare, expertul bifează căsuţa NU ESTE CAZUL. În caz contrar se bifează căsuţa DA. 

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA,  se reia la etapa 

semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza Document emis de 

DSVSA pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat 

pe pagina de internet www.afir.info. şi a Document emis de DSP Judetean, conform 

Protocolului de colaborare dintre AFIR şi DSP publicat pe pagina de internet www.afir.info   

 

EG11 Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul sanitar-veterinar și de siguranță 

alimentară; 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 Studiu de fezabilitate În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii 

de utilaje agricole nu este necesară avizarea 

sanitara si sanitar-veterinara. 

 

Totodată, pentru stabilirea situaţiilor în care 

trebuie urmărită această cerintă,  se va ţine cont 

de prevederile Ordinului 1030/20.08.2009 care 

stipulează activităţile supuse avizării sanitare, 

precum şi de prevederile Protocolului încheiat 

între AFIR şi ANSVSA  care stipulează tipurile 

de avize emise funcţie de tipul investiţiei.  

Dacă în urma verificărilor se constată că proiectul nu face obiectul avizării sanitare si sanitar-

veterinare, expertul bifează căsuţa NU ESTE CAZUL. În caz contrar se bifează căsuţa DA. 

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA,  se reia la etapa 

semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza Document emis de 

DSVSA pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat 

http://www.afir.info/


 

 

pe pagina de internet www.afir.info. şi a Document emis de DSP Judetean, conform 

Protocolului de colaborare dintre AFIR şi DSP publicat pe pagina de internet www.afir.info   

 

 

EG12 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 R(UE) 

nr.1305/2013) 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1 Studiu de  

 

Expertul verifică:  

1. dacă solicitantul se încadrează în una 

din următoarele categorii 

 Persoană fizică autorizată (PFA) înfiintata 

conform OUG nr.44/2008 cu vârsta până la  40 de 

ani la data depunerii cererii de finanţare a 

proiectului si care deține competențele și 

calificările profesionale adecvate 

 Intreprindere individuală înfiinţată în baza 

OUG nr.44/2008 al cărei titular are varsta până la 

40 de ani la data depunerii cererii de finanţare a 

proiectului şi deține competențele și calificările 

profesionale adecvate;  

 Întreprinderea familială, înfiinţată în baza OUG 

nr.44/2008 cu condiția ca tânărul fermier, solicitant 

al sprijinului, să fie reprezentant desemnat prin 

acordul de constituire, să aibă vârsta până la 40 de 

ani la data depunerii cererii de finanţare, să dețină 

competențele și calificările profesionale adecvate și 

să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin 

deținere cota majoritară din patrimoniul de 

afectațiune 

 Societate cu răspundere limitată cu asociat unic 

persoană fizică, care este si administratorul 

societăţii, cu vârsta până la 40 ani la data 

depunerii cererii de finanţare și care deține 

http://www.afir.info/


 

 

competențele și calificările profesionale adecvate. 

 Societate cu răspundere limitată cu mai mulți 

asociați, cu condiția ca tânărul fermier, solicitant 

al sprijinului, cu vârsta până la 40 de ani la data 

depunerii cererii de finanţare să exercite controlul 

efectiv asupra exploatației prin deținerea 

pachetului majoritar al părţilor sociale și deţinerea 

funcţiei de administrator unic al societății 

comerciale respective şi să aibă competențele și 

calificările profesionale adecvate. 

Prin competențele și calificările profesionale 

adecvate se înţelege  calificare în domeniul agricol/ 

agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ 

mecanică agricolă, după caz, în  conformitate cu 

obiectivele vizate prin proiect demonstrată prin  

diplomă/ certificat de calificare ce atestă formarea 

profesională/ certificat de competențe emis de un 

centru de evaluare și certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, 

care trebuie să fie autorizat de Autoritatea 

Naționala pentru Calificări care conferă un nivel 

minim de calificare în domeniu agricol. 

 

2. Dacă solicitantul care respectă condiţiile de la 

punctul 1 s-a stabilit pentru prima dată într-o 

exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații, 

respectiv, 

- se verifică în  Declarația pe propria răspundere a 

solicitantului dacă persoana fizică tânăr fermier a 

mai condus  o formă de organizare juridică  

cu activitate agricolă (fapt dovedit prin 

deținerea pachetului majoritar al părţilor  sociale 

în cadrul altei entități juridice și a  poziției de 

unic administrator al exploatației) si 

Se verifică data la care acesta a devenit şeful 

exploataţiei agricole vizată de proiect şi înregistrată 

la APIA şi dacă au trecut mai mult de 24 luni de la 

data instalării. 

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,  

respectiv este asociat unic/ majoritar și 

administrator unic al solicitantului (oricare ar fi 

statutul juridic).  

Calitățile de asociat unic/ majoritar și administrator 

privind instalarea ca tânăr fermier, trebuie să fie 

îndeplinite cumulativ. 

În cazul în care solicitantul nu s-a instalat pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca tânăr 

fermier sau au trecut mai mult de 24 luni de la data instalării sau în SF/ MJ nu se menţionează 

îndeplinirea nici unui standard UE, expertul bifează NU ESTE CAZUL.   

Dacă solicitantul s-a instalat pentru prima data într-o exploataţie agricolă ca tânăr fermier şi în SF/ 

MJ se menţionează îndeplinirea unui standard UE, iar data finalizării investiţiei este mai mică de 24 

luni faţă de data instalării, atunci expertul bifează DA.   

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA, se reia la etapa semnării 

contractului, când se completează aceste verificări cu analiza Documentului emis de ANPM şi, dacă 

este cazul, Nota de constatare privind condiţiile de mediu (pentru toate unităţile în funcţiune) şi a 

Documentului emis de DSVSA/ DSP. 

 

EG13 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)   

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate 

 

 

Se verifică dacă în SF/ MJ este precizată 

îndeplinirea a noi prevederi legislative impuse 

fermierilor și dacă solicitantul și-a prevăzut în 

graficul de eșalonare a investiției realizarea 

acțiunilor în termenul de 12 luni. 

În cazul în care în SF/ MJ nu se menţionează îndeplinirea expresă a nici unei  cerinţe legislative, 

expertul bifează NU ESTE CAZUL. Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu 

precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că se îndeplinește criteriul, bifează 

căsuţa DA.  

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA,  se reia la etapa semnării 

contractului, când se completează aceste verificări cu analiza Documentului emis de ANPM şi, dacă 



 

 

este cazul, Nota de constatare privind condiţiile de mediu (pentru toate unităţile în funcţiune) şi a 

Documentului emis de DSVSA/ DSP. 

 

EG14 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%, 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Doc.1Studiu de fezabilitate 

 

Se verifica dacă instalaţia vizată prin proiect 

 este una de cogenerare care produce în 

principal energie electrică din biomasă, iar 

procentul minim de energie termică produsă de 

această instalaţie (min 10%) este  utilizat la 

nivelul fermei.  

Se verifică totodată dacă energia electrică 

produsă de instalaţie se va utiliza exclusiv la 

nivelul fermei. 

În cazul în care proiectul nu prevede investiţii în instalaţii de producere a energiei electrice expertul 

bifează NU ESTE CAZUL.  

Dacă proiectul prevede o astfel de investiţie şi în urma verificării efectuate în conformitate cu 

precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că se îndeplinește criteriul, bifează 

căsuţa DA. În caz contrar bifează căsuţa NU şi cheltuiala este declarată neeligibilă. 

  

 

EG15 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.  

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de Fezabilitate 

 

Anexa I la Tratat  

Se verifică în SF şi în Anexa I la Tratat dacă 

produsul obţinut în urma procesării materiei 

prime obţinute în cadrul exploataţiei agricole, 

este tot un produs agricol din Anexa I la Tratat.  

Dacă se constată, în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 

verificat”, că se îndeplinește criteriul, expertul bifează căsuţa DA. În caz contrar bifează căsuţa NU, 

iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 



 

 

 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

 

Selectarea proiectelor depuse la GAL Valea Dunării Sudolt se va face de către Comitetul de 

Selecție, care reprezintă organismul tehnic cu rol decizional privind selectarea pentru finanțare a 

proiectelor depuse în cadrul GAL-ului. Acesta va decide prin regula „dublului cvorum”, respectiv 

pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenti cel putin 50% din 

membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat si societate civilă. Au 

fost numiți de către Adunarea Generală membrii Comitetului de Selecție, dar și supleanții acestora. 

Pentru fiecare funcție din cadrul Comitetului de Selecție a fost prevăzut  un supleant. Daca o 

persoana din componenta Comitetul de Selectie nu poate participa, din motive obiective, la lucrările 

unei sesiuni de selecție, aceasta va fi inlocuită prin convocarea supleantului care va prelua 

atribuțiile titularului. În acest caz, persoana în cauza va întocmi un document justificativ. Daca unul 

din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membrii Comitetului de Selecție, acesta nu 

are drept de vot și nu va participa la intâlnirea comitetului respectiv. Comitetul de Selecție a 

proiectelor va fi format din 7 membri, dintre care 3 aparținând sectorului public, 2 din sectorul 

privat, 2 reprezentanți ai societății civile. Comitetul de Selectare a proiectelor va aproba toate 

Rapoartele de Selecție pentru fiecare sesiune de proiecte lansată de către GAL Valea Dunării 

Sudolt, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceste rapoarte vor fi întocmite de către membrii 

departamentului tehnic/administrativ. În urma finalizării procesului de selecție se va intocmi 

raportul de selecție intermediar iar solicitanții vor fi notificați prin e-mail și telefonic asupra 

rezultatului obținut.  

 

În aceeași zi cu întrunirea Comitetului de Selecție va fi postat pe site-ul GAL Raportul de 

selecție intermediară. Beneficiarii notificați pot depune contestații la sediul GAL-ului. Termenul 

de depunere a contestațiilor este de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de selecție și 

publicarea acestuia pe site-ul GAL, ziua 1 a perioadei de depunere a contestațiilor fiind prima zi 

lucrătoare ulterioară  celei a întocmirii raportului. Acestea vor fi soluționate în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data ultimei zile de depunere a contestațiilor.  

În urma verificării contestațiilor depuse, Comisia de Contestații va emite un Raport de contestații 

care va conține rezultatele acestora.  

Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul 

contestațiilor și procedura de evaluare va fi aceeași care a stat la baza evaluării și scorării 

proiectului, respectiv de către Comitetul de Selectie a proiectelor. Rezultatul Raportul de contestatii 

va fi adus la cunostinta contestatarului, va fi afișat la sediul GAL-ului și postat pe site-ul acestuia. 

Dupa afișarea Raportului de contestații soluția va rămane definitivă. 

În acest sens se va întocmi Raportul de Selecție finală ce va fi postat pe site-ul GAL și afișat la 

sediul GAL. 



 

 

Toate persoanele de la nivelul GAL-ului implicate în evaluarea și selecția proiectelor (membri în 

Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau angajații GAL implicati în 

procesul de evaluare) vor completa o Declarație privind evitarea conflictului de interese. Toate 

proiectele selectate de GAL vor fi depuse de către GAL la OJFIR în termen de maxim 15 zile de la 

emiterea Raportului de Selecție final și publicarea acestuia pe site-ul GAL. 

 

9. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 

acestora: 

 

 

PRINCIPII ȘI CRITERII 

DE SELECȚIE 

PUNCTAJ MAX. 100p Modalitatea de 

verificare 

1. Principiul asocierii 

fermierilor, care dețin 

exploații de dimensiuni mici 

și/sau medii, în cadrul 

cooperativelor sau a 

grupurilor de producători 

constituite în baza legislației 

naționale în vigoare  

1.1 grupuri de producători sau cooperative 

formate predominant din exploatații agricole 

având dimensiunea până la 12 000 SO - 10p 

 

Se vor verifica 

documentele 

justificative 

depuse de 

solicitantul 

finanțarii în acest 

sens 

1.2 grupuri de producători sau cooperative 

formate predominant din exploataţii agricole 

de dimensiuni cuprinse între >12 000 -≤ 50 

000 SO - 8p 

1.3 grupuri de producători sau cooperative 

formate predominant din exploataţii agricole 

de dimensiuni cuprinse între >50.000 -≤ 

100.000 SO - 5p 

2. Principiul dimensiunii 

(ferme mici)  

Vor fi sprijinite cu prioritate 

fermele mici 

Exploatația ce solicită finanțare  are 

dimensiune economică mai mică de 12.000 

SO- 20p 

 Se vor verifica 

documentele 

justificative 

depuse de 

solicitantul 

finanțarii în acest 

sens 

3. Principiul asocierii 

Solicitantul este membru sau 

va deveni membru al formei 

asociative care va primi/a 

primit finanțare prin măsura 

LEADER 

Solicitantul este membru al formei asociative 

care va primi/a primit finanțare prin măsura 

LEADER - 20p 

 Se vor verifica 

documentele 

justificative 

depuse de 

solicitantul 

finanțarii în acest 

sens 



 

 

Solicitantul va deveni membru al formei 

asociative care va primi/a primit finanțare prin 

măsura LEADER - 10p 

 

Se va verifica  

existența 

Declarației pe 

propria 

răspundere în 

acest sens 

4. Principiul lanțului scurt 

şi/sau al schemelor de 

calitate 

Solicitantul îşi propune un 

proiect integrat inclusiv 

„lanţul scurt” şi/sau scheme 

de calitate 

DA - 10p Se va verifica  

existența 

Declarației pe 

propria 

răspundere în 

acest sens 

NU - 0p 

5. Principiul sectorului 

prioritar pentru 

microregiune 

5.1 Sector 

vegetal 

legumicultură 

în spații 

protejate  

semințe și/ sau 

material săditor-

20p 

Se va verifica 

Studiul de 

Fezabilitate  

producție - 19p 

plante 

oleaginoase și 

proteice  

semințe și/ sau 

material săditor 

- 20p 

producție - 18p 

cereale și 

cartofi  

semințe și/ sau 

material săditor 

- 20p 

producție - 17p 

5.2 Sector 

zootehnic 

Bovine 

(inclusiv 

bubaline)  

Carne - 20p 

Lapte, inclusiv 

rase mixte - 19p 

Suine  Îngrășare - 17p 

Păsări  Carne/ouă - 15p 

5.3 Sector 

pomicol 

Principiul 

speciei 

pomicole 

prioritare 

Piersic și/sau 

nectarin și/sau 

cais - 10p 

Arbuști - 8p 

Cireș -6p 

Măr - 4p 

 



 

 

6. Principiul potențialului 

agricol al zonei care vizează 

zonele cu potențial 

determinate în baza studiilor 

de specialitate 

 Proiectul este implementat într-o zonă cu 

potențial agricol ridicat (conform notei de 

bonitare ICPA) - 10p 

Se verifică 

Studiul de 

Fezabilitate și 

Anexa 5 la Ghidul 

Solicitantului 

 

 Proiectul este implementat într-o zonă cu 

potențial agricol mediu (conform notei de 

bonitare ICPA) - 8p 

7. Solicitantul este membru 

sau va deveni membru al 

unui GO 

Solicitantul este membru al unui GO - 10p Se vor verifica 

documentele 

justificative 

depuse de 

solicitantul 

finanțarii în acest 

sens 

Solicitantul va deveni membru al unui GO - 

5p 

 

Se va verifica  

declarația pe 

propria 

raspundere în 

aceste sens 

TOTAL  100 puncte  

 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 20 de puncte. 

 

CS. 1  Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploații de dimensiuni mici și/sau medii, în cadrul 

cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare  

 

Dacă solicitantul face parte din grupuri de producători sau cooperative formate predominant din 

exploatații agricole având dimensiunea până la 12 000 SO expertul va înscrie 10 puncte în 

coloana punctaj. 

Dacă solicitantul face parte din grupuri de producători sau cooperative formate predominant din 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 

Statut Cooperativă/grup de producatori 

Sau  

Alte documente relevante 

Verificarea se realizează pe baza documentelor  

prezentate  



 

 

exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >12 000 -≤ 50 000 SO expertul va înscrie 8 

puncte în coloana punctaj. 

Dacă solicitantul face parte din grupuri de producători sau cooperative formate predominant din 

exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >50.000 -≤ 100.000 SO expertul va înscrie 5 

puncte în coloana punctaj. 

CS.2  Principiul dimensiunii (ferme mici). Vor fi sprijinite cu prioritate fermele mici. 

 

 

 Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 20 puncte în coloana punctaj.  

 În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

CS.3  Principiul asocierii. Solicitantul este membru sau va deveni membru al formei asociative care 

va primi/a primit finanțare prin măsura LEADER. 

 

Dacă solicitantul este membru al formei asociative care va primi/a primit finanțare prin măsura 

LEADER expertul va înscrie 20 puncte în coloana punctaj. 

Dacă solicitantul își ia angajamentul ca va deveni membru al formei asociative care va primi/a primit 

finanțare prin măsura LEADER expertul va înscrie 10 puncte în coloana punctaj. 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 

Studiu de fezabilitate 

Alte documente relevante 

Se va verifica în studiul de fezabilitate dacă exploatația are 

dimensiunea economică mai mică de 12000 SO 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 

Statut formă asociativă 

Alte documente relevante  

( în cazul în care solicitantul este deja membru) 

 

Verificarea se realizează pe baza documentelor  

prezentate  

Declarația pe propria răspundere că va deveni 

membru al formei asociative. 

Verificarea se realizează pe baza  declarației pe 

propria răspundere a solicitantului finanțării 



 

 

CS.4  Principiul lanțului scurt şi/sau al schemelor de calitate. Solicitantul îşi propune un proiect 

integrat inclusiv „lanţul scurt” şi/sau scheme de calitate 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 10 puncte în coloana punctaj.  

 În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

CS.5  Principiul sectorului prioritar pentru microregiune 

 

Pentru sectorul vegetal:  

 legumicultură în spații protejate 

Pentru semințe și/ sau material săditor, expertul va înscrie -20p în coloana punctaj. 

Pentru producție expertul va înscrie- 19p în coloana punctaj. 

 plante oleaginoase și proteice 

Pentru semințe și/ sau material săditor, expertul va înscrie -20p în coloana punctaj. 

Pentru producție, expertul va înscrie- 18p în coloana punctaj. 

 cereale și cartofi: 

Pentru semințe și/ sau material săditor, expertul va înscrie -20p în coloana punctaj. 

Pentru producție, expertul va înscrie- 17p în coloana punctaj. 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 

Declarația pe propria raspundere ca  

își propune un proiect integrat 

inclusiv „lanţul scurt” şi/sau scheme de  

calitate 

Verificarea se realizează pe baza documentelor  

prezentate  

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 

Studiul de Fezabilitate Se verifică în acest sens conținutul Studiului de Fezabilitate  



 

 

Pentru sectorul zootehnic: 

  Bovine (inclusiv bubaline) 

Pentru carne, expertul va înscrie- 20p în coloana punctaj. 

Pentru lapte, inclusiv rase mixte expertul va înscrie- 19p în coloana punctaj. 

 Suine - pentru îngrășare, expertul va înscrie - 17p în coloana punctaj. 

 Păsări - pentru carne/ouă : expertul va înscrie - 15p în coloana punctaj. 

Pentru sectorul pomicol 

  Principiul speciei pomicole prioritare: 

Pentru piersic și/sau nectarin și/sau cais, expertul va înscrie - 10p în coloana punctaj. 

Pentru arbuști, expertul va înscrie - 8p în coloana punctaj. 

Pentru cireș, expertul va înscrie - 6p în coloana punctaj. 

Pentru măr, expertul va înscrie- 4p în coloana punctaj. 

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura majoritară, respectiv suma culturilor 

din grupa legumelor în spaţii protejate sau din grupa plantelor oleaginoase şi proteice saudin grupa  

cerealelor şi cartofilor, din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de 

totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii rezultate în urma implementării proiectului. 

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta 

reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al cererii de finanţare) analiza 

SO a grupei de cultură se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal nu cu total SO al 

întregii exploataţii. 

Producerea de material săditor se scorează la criteriul nr. 1- producție. 

Se va verifica dacă suprafaţa aferentă culturilor din cadrul sectorului prioritar se încadrează în 

suprafaţa de teren deţinută de solicitant. 

Se va verifica dacă solicitantul deţine Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea 



 

 

seminţelor certificate în cazul proiectelor care vizează modernizarea exploataţiei agricole al cărei 

obiect de activitate este producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor certificate. În cazul 

investiţiilor noi, aceasta se va ataşa ultimei cereri de plată. 

Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada de monitorizarea proiectului, 

grupa mare de cultură pentru care a primit punctaj. 

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia de animale majoritară,  din punct de 

vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii 

exploataţii rezultate în urma implementării proiectului. 

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul zootehnic (acesta 

reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al cererii de finanţare) analiza 

SO a speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului zootehnic nu cu total SO al 

întregii exploataţii. 

Expertul verifică în studiul de fezabilitate  şi proiectul de înfiinţare a plantaţiei pomicole, dacă 

solicitantul şi-a prevazut  înfiinţarea şi/sau reconversia  plantaţiilor pomicole din  speciile pomicole 

prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cires), iar informaţiile sunt corelate cu informaţiile 

din documentele pentru terenul agricol/ clădiri solicitate, cat şi cu cele prezentate în doc. 

Autorizaţia de plantare 

Punctajul se acordă proportional în situația în care specia prioritară este majoritară (procentul cel 

mai mare) din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a 

plantatiilor pomicole propuse prin proiect. 

 Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta majoritară a proiectului 

(>50%), din punct de vedere valoric, trebuie să fie reprezentată de investiții in înființarea și/sau 

reconversia plantațiilor pomicole (operațiunile prezente în cererea de finanțare pentru care sprijinul 

se acordă în baza costurilor standard și contribuției în natură). 

CS.6  Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate 

 Dacă proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform notei de bonitare 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 

Studiul de Fezabilitate Se va verifica Studiul de Fezabilitate și Anexa 5 la Ghidul 

Solicitantului privind zonarea potențialului de producție 

agricolă  



 

 

ICPA), expertul va înscrie 10p în coloana punctaj. 

Dacă proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform notei de bonitare 

ICPA), expertul va înscrie 8p în coloana punctaj. 

CS.7 Solicitantul este membru sau va deveni membru al unui GO 

 

Dacă solicitantul este membru al unui GO, expertul va înscrie - 10p în coloana punctaj. 

Dacă solicitantul se angajează ca va deveni membru al unui GO, expertul va înscrie - 5p în coloana 

punctaj. 

În cazul egalității de puncte selecția se va prioritiza în funcție de următoarele criterii (în această 

ordine):  

CS6 - Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate 

CS5 - Principiul sectorului prioritar pentru microregiune 

CS2 - Principiul dimensiunii (ferme mici) - Vor fi sprijinite cu prioritate fermele mici. Întaietate vor 

avea exploatațiile ale căror dimensiuni economice vor fi mai mici. 

 

Grupul de producatori sau asociația vor prelua dimensiunea economica a exploatațiilor majoritare 

din cadrul său. 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 

Statut grup de producători 

Sau  

Alte documente relevante (în cazul în 

care solictantul este deja membru) 

 

Verificarea se realizează pe baza documentelor   

prezentate  

Declarația pe propria răspundere că va deveni  

membru al unui GO 

 Verificarea se realizează pe baza declarației pe 

propria raspundere a solicitantului finanțării 



 

 

Ex: Dacă intr-un GP sau o asociație sunt 10 exploatații, dintre care 5 au dimensiune mică (0-12.000 

SO), 3 au dimensiune medie (12.001-50.000 SO) si 2 au dimensiune medie (50.001-100.000 SO), se va 

puncta criteriul pentru dimensiune mică (0-12.000 SO) 

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura majoritară din punct de vedere al 

dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii 

atinse la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizării investiţiei prevăzute în proiect. În 

cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta reprezentând 

componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare) analiza SO a grupei de 

cultură se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal, nu cu total SO al întregii exploataţii.  

Atenţie! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, cel puțin pe durata primului an de 

monitorizare a investiției, grupa mare de cultură pentru care a primit punctaj  

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia de animale majoritară din punct de vedere 

al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii, 

rezultate, la sfârșitul primului an de monitorizare ca urmare a realizării investiției prevăzute în proiect.  

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul zootehnic (acesta 

reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare) analiza 

SO a speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului zootehnic nu cu total SO 

al întregii exploataţii.  

Pentru sectorul bovin, încadrarea ca fermă de reproducție se va face pentru acele exploatații care 

achiziționează vițele în vederea obținerii de juninci destinate ulterior vânzării.  

Pentru sectorul bovine și avicol, încadrarea ca fermă de reproducție se face conform tehnologiei 

de creștere.  

Punctajul se acordă integral în situația în care specia prioritară este majoritară (procentul cel mai 

mare) din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a 

plantațiilor pomicole propuse prin proiect.  

În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia prioritară 

majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitării 

sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole deţinute de membrii 

formei asociative.  



 

 

Nu este obligatoriu ca investiția să fie destinată exclusiv speciei prioritare majoritare.  

În cazul în care prin proiect se propune înfiinţarea unor suprafețe/ dimensiuni economice egale, 

cultivate cu specii prioritare, se va acorda punctajul superior, în funcție de speciile propuse.  

Atenţie!  

Încadrarea în tipul de potențal (ridicat sau mediu) se va face conform Anexei nr.5.  

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de 

producţie a solului din ferma solicitantului, OSPA, la solicitarea fermierului, poate evalua nota de bonitare 

medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente, conform metodologiei actualizate 

de modificare a notei de bonitare din Anexa 5. Studiul OSPA județan privind nota de bonitare a terenurilor 

agricole va fi însoțit de aviz ICPA. Scorarea va țne cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde 

figurează cultura predominantă existentă înființată(din punct de vedere al dimensiunii suprafeţei ocupate 

de culturăfaţa de total suprafaţa agricolă. Pentru stabilirea scorului, în cazul previzionarii mai multor tipuri 

de culturi, acestea se vor grupa pe categorii, conform foii 2 de lucru „asimilări culturi” din Anexa 5.  

Dacă exploatația este prevăută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci 

se va încadra în potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, 

conform Anexei nr. 5. În acest caz, este necesar ca cel puțn 50% din suprafata aferentă culturii predominante 

(pe baza caruia se acorda punctaj în cadrul acestui principiu de selecție) să fie irigata sau să fie prevazută prin 

proiect a fi irigată, chiar dacă sunt pe amplasamente diferite.  

Se vor avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei 5 prin care se face corelarea dintre culoare și 

potențal (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențal scăut și nu se 

acordă punctaj).  

Investiţile - sere, solarii, ciupercăii - vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţal agricol ridicat și se 

acordă automat punctajul aferent primului criteriu.  

În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foaia de lucru „vegetal” din Anexa 5, solicitantul va 

consulta foaia 2 de lucru „asimilări culturi” pentru încadrarea pe potențial.   

 

Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi.  



 

 

 

 

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție ( notificarea solicitanților, 

publicarea apelurilor de selecție): 

În urma finalizării procesului de selecție se va intocmi raportul de selecție finala iar solicitanții 

vor fi notificați prin e-mail și telefonic asupra rezultatului obținut.  

 

 

11. Date de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

 Direct la sediu Asociației GAL Valea Dunării Sudolt - Comuna Bârca, Strada Mihai 

Viteazu nr. 244(în incinta Căminului Cultural), Județul Dolj,  

 Telefon: 0251/356 654 

 E-mail: office@galvds.ro  

 Web: www.galvds.ro  

 

 

12. Alte informații pe care GAL le consideră relevante: 

     În etapa de autorizare a plaților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL. 

mailto:office@galvds.ro
http://www.galvds.ro/

