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Nr.166 /13/08.2018 

Data publicării: 29/08/2018  

Data lansarii sesiunii: 04/09/2018 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1 

                                                                             

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU 

 

MĂSURA M5/2A „ Dezvoltarea durabilă a sectorului agricol ” 

 

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 5/2A „ Dezvoltarea 

durabilă a sectorului agricol ”  
 

1. Data lansării apelului de selecție 

 

Proiectele se vor depune în format letric( un dosar în original şi un dosar în copie)  și format electronic (CD/DVD-2 exemplare), începând cu data 

de 04.09.2018. 

 

2. Data limita de depunere a proiectelor 

 Data limită de depunere – 04.10.2018, orele 14.00.  

 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte 

Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”, str.Principală, nr. 389, Loc.Vadu-Moldovei, Judeţul Suceava, zilnic, de 

luni până vineri, în intervalul orar  08.00-16.00. 

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „SUCEAVA SUD-EST”. Aria 

geografică a teritoriului cuprinde următoarele localități : Boroaia, Vadu-Moldovei, Forăști, Dolhești, Drăgușeni. 

4. Tipuri de beneficiari eligibili:  

- fermierii definiți ca persoane juridice sau grup de persoane juridice, ale căror exploatații se situează pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Suceava 

Sud Est și care desfășoară o activitate agricolă. 

- cooperative agricole (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească 

interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri), din teritoriul GAL Suceava Sud-Est 
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- grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea 

produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri, din teritoriul GAL 

Suceava Sud-Est. 

- microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii 
 

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări: 

o Suma disponibilă pe măsură – 165.487,43  euro; 

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 82.743,5 euro/proiect; 

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) –82.743,5 euro/proiect; 

o Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri va fi stabilită astfel: 

 

 Pentru componenta a) Investiții în exploatațiile agricole/pomicole, conform R nr. 1305/2013, art.17, alin (1) lit. a): 

 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 50% și se va putea majora cu 20% puncte procentuale, însă 

ponderea maximă nu va depăși 90% în următoarele cazuri:  

 

✓ Investiții realizate de tineri fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare  

✓ Investițiile colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate constituite in 

conformitate cu art. 35 din R nr. 1305/2013 

✓ Proiecte integrate (combina mai multe măsuri)  

✓ Operațiuni sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare)  

✓ Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultură ecologică) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (peste 50% 

din totalul suprafeței)  

✓ Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice (art. 32 din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

 

             Pentru componenta b) Creșterea valorii adăugate a produselor agricole – conform R nr. 1305/2013 , art. 17, alin. 1 , lit. (b): 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 50% și se va putea majora cu 20% puncte procentuale, în 

urmatoarele cazuri: 

• Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI 
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• Investiții colective (proiecte aplicate de cooperative sau grupuri de producători) 

 

6. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să‐l folosescă solicitanții este disponibil în versiune editabilă pe site-ul 

www.galsuceavasudest.ro, la secțiunea Măsurii M5/2A. 

 

7. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii 

din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura M5/2A:  

Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 17, alin. 1, lit.a)  (investiții în exploatațiile agricole/pomicole) : 

 

1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE / MEMORIU JUSTIFICATIV ( doar pentru achiziții simple, bunuri fără construcții –montaj) / 

STUDIU DE FEZABILITATE ÎNSOŢIT DE PROIECTUL DE ÎNFIINŢARE A PLANTAȚIEI POMICOLE (ÎN CAZUL ÎNFIINȚĂRII/ 

RECONVERSIEI PLANTAȚIILOR) și avizat de ICDP Mărăcineni sau de staţiunile de cercetare – dezvoltare pomicole din zonă). Proiectul se va 

depune inclusiv pentru proiectele care prevăd reconversia plantațiilor pomicole! (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează 

acest tip de investiție) . 

Se recomandă, consultarea prealabilă a ICDP, cu privire la speciile/ soiurile propuse prin proiect, în vederea obţinerii avizării proiectului de înființare 

a plantației.  

Pentru proiectele care vizează înfiinţarea de pepiniere pomicole și cultura de căpșuni nu se solicită proiect de înfiinţare.  

Proiectul de înființare a plantației pomicole se va prezenta la depunerea Cererii de finanțare. 2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii 

Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii. 

 

Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/ 2016. 

 

b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente. 

 

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

 

http://www.galsuceavasudest.ro/
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2.SITUAȚIILE FINANCIARE (bilanț formular 10, cont de profit și pierderi formular 20 și formularele 30 și 40, precedente anului  

depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară. 

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii cererii e finanţare se vor depune ultimele 

trei situaţii financiare. 

Pot apărea următoarele situaţii : 

a) în cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la 

Administraţia Financiară sau depus la Registrul Comerţului, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens; 

b) în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului 

anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului 

însoţit de contul de profit şi pierdere – formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară sau depus la Registrul 

Comerţului, prin care dovedeşte că nu a înregistrat venituri din exploatare; 

c) în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţiade 

inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate 

înregistrată la Administraţia Financiară, 

 

Pentru persoane fizice autorizate,întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale : 

 

a) Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200 

însoţit de anexele la formular) în care rezultatul brut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) şi/sau Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole 

impuse pe norme de venit (formularul 221); 

Sau 

 

b) Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor  care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii 

proiectului; 

Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta excesivă etc) se vor prezenta şi: 

c) Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit şi pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40)  

 

3. DOCUMENTE PENTRU TERENURILE ŞI CLĂDIRILE PE/ÎN CARE SUNT/VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE : 

3.1 pentru terenul agricol:  
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- copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate asupra terenului si/sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de 

persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de 

arendare care trebuie să fie de cel puţin 10 ani / 15 ani ( pentru sectorul pomicol, cu excepția pepinierelor, culturilor de căpșun, zmeur, mur, coacăz și 

agriș unde perioada minimă este de 10 ani) începând cu anul depunerii Cererii de finanțare şi/ sau contractul de concesiune care să certifice dreptul de 

folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare.  

sau 

- alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă asupra terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani/ 15 ani pentru sectorul 

pomicol începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în 

acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect.  

În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare, contractul de concesiune va fi însoţit de o adresă emisă de concedent, care să specifice : 

• suprafaţa concesionată la zi – dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea  şi dacă da, să se menţioneze 

care este suprafaţa supusă acestui proces; 

• situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a 

respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze 

Pentru cooperative agricole ,societăţi cooperative agricole ,grupuri de producători ,se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi 

membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 

 

ATENŢIE !!! 

 

Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie . 

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 pentru sectorul pomicol. 

-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 ( pentru sectorul pomicol). 

 

3.2 pentru clădiri și/sau terenurile pe care sunt/ vor fi realizate investițiile :  

document care să ateste dreptul de proprietate asupra clădirii 
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sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii/ terenului pe care se vor realiza investitiile pe o perioadă de 

cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după 

caz în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect;  

şi în cazul dreptului de folosinţă prin concesionare, adresa emisă de concedent trebuie să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări 

privind retrocedarea  

 

şi 

Extras de carte funciară sau Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru investiţiile care vizează investiţii de 

lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

 

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 dobândit prin contract de cesiune, contract de concesiune ,definite 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. 

 

3.3 Documente pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:  

 

1) EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI emis de ANSVSA/ DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să 

rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de  formular de mişcare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului 

ANSVSA nr. 40/2010); 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 și albine : 
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- ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii 

CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului în Registrul Exploatatiei.  

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi 

membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 

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

 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie 

însoţit, la depunerea proiectului, de avizele mentionate ca necesare fazei următoare de autorizare. 

5.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 și 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. DIPLOMĂ : 

7.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie 

economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care 

au absolvit în ultimele 12 luni; 

 7.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică 

agricolă. 

 7.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de 

competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea 
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să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari care confera un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, 

economie agrară, mecanică agricolă.  

7.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, 

inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală. Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se 

instalează, fiind managerul exploataţiei) sau pentru angajatul care deţine funcţia de manager al exploataţiei agricole. În cel de-al doilea caz se vor 

prezenta şi documentele care să certifice poziția persoanei în societate:  

7.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului individual de 

muncă.  

Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de către o instituție autorizată/acreditată de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi 

Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Certificare. Se poate accepta 

adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea prezentării diplomei/certificatului/documentului final în 

etapa de contractare. 

8. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE: 

8.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor noi sau AUTORIZAȚIE 

DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.  

8.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)  

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

 Dacă proiectul impune: 

 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  

- 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). 

 9.2. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de 

ameliorare, autorizate de ANZ 

 9.3. Document emis de către organizatia interprofesională pentru produsele agroalimentare (OIPA), din care să reiasă că solicitantul și , 

daca este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de documentul de 

înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut), document avizat de consiliul director. 
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Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director 

conform prevederilor statutului. În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, 

solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din 

cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente.  

9.4 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției proprii  

9.5. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii.  

9.6. FIŞA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR 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). 

- 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). 

9.7 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 

 9.8 ACORDUL DE PRINCIPIU privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National de Antigrindina si Crestere a 

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

9.9 AUTORIZATIA DE PLANTARE: 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. 

9.10 AUTORIZATIA DE DEFRISARE: 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. 

9.11 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. 

10.DOCUMENT EMIS DE COOPERATIVA/GRUPUL DE PRODUCĂTORI din care să reiasă că solicitantul și, dacă este cazul, terțele 

persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de membru a/al acesteia/acestuia, însoțit de STATUTUL COOPERATIVEI. 
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Și/sau 

Dacă proiectul impune: PRECONTRACTE 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. 

11. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator); 

12. Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către 

beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății. Modelul Declarației este disponibil pe site www.suceavasudest.ro 

13. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii 

proiectului (ex. copie acte infiintare solicitant, certificat constatator ONRC, angajament privind utilizarea co-finanțării , copie registru agricol, extras 

RUI ş.a., după caz) 

Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea 

informaţilor referitoare la solicitant şi exploataţia agricolă, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc). 

 

Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 17, alin. 1, lit.b (creșterea adăugata a produselor agricole) : 

1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie)  

Important! 

 - numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind 

consultanţa sunt eligibile.  

- 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 șantier 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 finanțată din FEADR, 

cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism 

pentru acestea. 
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 - în cazul în care investiţia prevede achiziționarea de 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 în care investiţia cuprinde 

cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi 

instalaţii se raportează la mp de construcţie.  

1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  

1. c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor  

Atenție! 

 În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de 

exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și 

Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

 2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului 

depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară. În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul 

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

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care anul precedent 

depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ. Pot apărea următoarele situatii:  

 a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la 

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

 b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului 

anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului 

însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară, prin care dovedeşte că nu 

a inregistrat venituri din exploatare 

 c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de 

inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE 

INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară. Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale: 

Declarație speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administraţia Financiară(formularul 200 insotit 

de Anexele la Formular)), în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ. 

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) PE CARE SUNT/ VOR FI REALIZATE 

INVESTIŢIILE:   
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3.1) Actul de proprietate asupra clădirii, 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 finanţare, care să confere titularului inclusiv dreptul 

de execuție a lucrărilor de construcții, după caz în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 

50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect; 

 3. 2) 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 inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în 

conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările și 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 cazul respectarea graficului 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 definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, 

uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de 

restituire, hotarare judecătorească)/drept de creanțădobândit prin contract de cesiune, contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu 

modificările și completările ulterioare , pentru terenul pe care urmează a se realiza investiția.  

 Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta 

şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept. 

 3.3)EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE 

CADASTRU, pentru Cererile de Finanţare care vizează investiţii în 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.  

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie 

însoţit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare. 

5.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 și se autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 

6. STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare și Cooperativa agricolă 

înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare, sau DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA 
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INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si, daca este cazul, terțele 

persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și 

statut), document avizat de consiliul director. Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă 

persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca 

solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului 

Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente şi 

PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea colectării/comercializării.  

7.1. CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE - dacă proiectul impune (materii prime şi 

produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu 

completările și modificările ulterioare (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent) 

 7.2. Pentru investitii în vederea obținerii unui produs nou: 

 a) FISA DE INREGISTRARE CA PROCESATOR SI PRODUCATOR IN AGRICULTURA ECOLOGICA 

 b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECTIE SI CERTIFICARE Pentru investiţiile noi 

sau modernizari ale activitatii existente cu producerea de produse noi ecologice, solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate că 

materia primă colectată pentru obținerea produsului vizat este ecologică şi că, în urma procesarii se vor obține produse ecologice atestate conform 

legislaţiei în vigoare. Acest lucru se va verifica la Cererile de Plată şi în perioada de monitorizare. 

8. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul 

calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel European 

Dacă proiectul impune:   

9.COPIE CERERE depunere documentație în vederea dobândirii dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative ,,produs montan”-pentru 

produsele în curs de recunoaștere. 

10 DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA FIRME ÎN DIFICULTATE  

11. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități turistice, restaurant, unităti de procesare 

ulterioară înregistrate/autorizate, ferme zootehnice, etc. 

12. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator);  

13. DECLARAȚIA prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL TOATE PLĂȚILE AFERENTE PROIECTULUI SELECTAT, 

ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății. Modelul Declarației este disponibil pe 

www.galsuceavasudest.ro 

14.ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) 

- ex. 
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- documente constituire solicitant, 

 -certificat constatator ONRC, 

 -precontract cu exploatațiile zootehnice în cazul proiectelor care vizează FNC,     precontracte cu producătorii de materie primă agricolă,  

- precontract/contract prestare servicii de procesare și comercializare –pentru proiectele  care vizează și comercializarea produselor similare ale 

terților, obținute pe aceeași linie de procesare existentă/vizată prin proiectul solicitantului ,  

-angajament privind utilizarea co-finanțării.  

 

Atenţie! Evaluarea Cererii de Finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor 

referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc) 

Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

 

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

 

1.1 Condiţii de eligibilitate conform Fişei Măsurii 5.2 A din SDL GAL Suceava Sud-EST și a condițiilor generale specifice 
tipurilor de operațiuni prevăzute în legislația europeană, cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, HG 226/2015 și legislația națională 
specifică cu incidență în domeniile de interes, pentru componentele a) şi b) 

 

a) Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL Suceava Sud- Est 
 

   Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza Cererii de finanţare şi documentaţia tehnico-economică a proiectului; 

 

b) Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili . 

  Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a solicitantului şi/sau  a verificărilor în ONRC,a certificatelor  

care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale prezentate la semnarea contractului ,a însuşirii obligaţiilor şi angajamentelor 

menţionate în Declaraţia F şi în urma verificării în bazele de date AFIR că solicitantul nu se regăseste în una din situațiile  a,b sau c, prezentate 

mai sus. 

c) Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin măsură;  

           Acţiunile eligibile , conform art. 17 din Reg. UE  1305/2013 , sunt descrise la capitolul 6 din prezentul Ghid al Solicitantului. 
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Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate , cu cele din 

documentele emise de instituţiile publice şi prezentate la momentul contractării( APM, DSP, DSVSA) , cele din Certificatul de Urbanism precum 

şi cu documentele privind dreptul de proprietate şi/sau folosinţă a imobilelor vizate de investiţie. Nota de constatare emisă de GNM va viza 

unitatea de producţie care se modernizează. 

 

d) Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanţării investiţiei; 

 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F prin semnătură şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de 

fezabilitate ,buget indicativ rezultat în urma  evaluării şi ulterior , prin verificarea documentului 8 prezentat în etapa de contractare . 

 

e)  Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată în baza documentaţiei tehnico-economice; 

 

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii : 

 

 Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie  pozitiv ( inclusiv 0/ veniturile să fie cel puţin egale cu 

cheltuielile în cazul Persoanelor fizice autorizate Întreprinderilor individuale şi Întreprinderilor familiale, în declaraţia privind veniturile 

realizate( formularele  200 sau 221 însoţite de Anexe ) . 

 

 Excepţie  fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare .Pentru 

solicitanţii  a căror activitate a fost afectată de calamitate se vor ataşa documente  care demonstrazează situaţia de calamitate . 

 În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanţare este anul înfiinţării ,nu se analizează rezultatul operaţional ,care poate fi 

negativ 

 

 Indicatorii economico-financiari din cadrul secțiunii economice trebuie să se încadreze în limitele menționate în cadrul secțiunii 

economice. 

 Pentru proiectele care presupun înfiinţare și/ sau reconversie plantații pomicole, valoarea indicatorilor economici se va încadra în limitele 

menționate în cadrul secţiunii economice, începând cu anul intrării pe rod. Dacă proiectul propune mai multe specii pomicole și/ sau sisteme de 

cultură diferite se va utiliza anul intrării pe rod cu valoarea numerică cea mai mare. 

 

f ) Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreţinerea/ mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată. 
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 Se va verifica declarația pe propria răspundere dată de solicitant –Anexa 14.2 la Ghid 

 

g) Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului 

în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în cap.8.1 din PNDR 2014-2020; 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate ,cu cele din 

Certificatul de Urbanism şi ulterior ,cu cele din documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat în etapa de contractare 

. 

h) Investiția va respecta legislaţia în vigoare  din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;  

 

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

i) Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

 

Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, nu 

depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat.  

 

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

 

1.2 Condiţii de eligibilitate suplimentare, conform Fişei Măsurii 5.2 A din SDL GAL Suceava Sud-EST și a condițiilor generale 

specifice tipurilor de operațiuni prevăzute în legislația europeană, cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, HG 226/2015 și legislația 

națională specifică cu incidență în domeniile de interes, pentru componenta a) – Investiții în exploatațiile agricole/pomicole: 

1. Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 4000 SO (valoarea producţiei standard); 

  Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform Cererii de finanţare, punctul din cadrul Cererii de finanţare – 

Stabilirea categoriei de fermă (exploataţie agricolă ): 

a) În cazul exploataţiilor agricole ce prevăd în cadrul proiectului modernizarea  acesteia,respectiv investiţii în unitatea/ unităţile de producţie 

existente care împreună alcătuiesc exploataţia, extinderea /diversificarea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii proiectului cu un alt 

cod CAEN de agricultură ( adică extinderea profilului agricol),  

extinderea/ diversificarea exploatatiei agricole prin înfiinţarea unei noi unităţi de producţie ,dimensiunea se va calcula pe baza înregistrarilor 

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

conform legislaţiei naţionale în vigoare din anul depunerii cererii de finanţare sau din anul anterior( în cazul în care solicitantul nu a reuşit să 
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depună la APIA cererea unică de plată pentru campania anului în curs ) și/sau a ultimei înregistrari/actualizări în Registrul Exploataţiei de la 

ANSVSA/DSVSA efectuată înainte cu cel  mult 30 zile  faţă de data depunerii Cererii de finanțare/ Paşapoartelor emise de ANZ ţinând cont 

după caz, de Nota explicativă a RICA din subsolul tabelului SO din CF.        

b)  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 al culturii și/ numărului 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 și/ animale în posesie la momentul depunerii CF).  

     În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-urile, ÎF-urile şi ÎI-urile care au preluat exploataţia agricolă gestionată anterior de 

persoana fizică (actualul titular de PFA, ÎI sau ÎF).     

c) în cazul exploatațiilor pomicole, pentru  solicitanții care dețin la momentul depunerii Cererii de finanțare doar teren în pregătire pe care 

urmează să se înființeze o plantație pomicolă prin intemediul proiectului, în acest caz dimensiunea economică se se va calcula în baza 

suprafeței identificate în APIA și a previziunilor din punct de vedere al culturilor din documentația tehnico-economică a proiectului, ca urmare 

a realizării investițiilor propuse prin proiect (suprafețe care trebuie să fie înregistrate în Registrul agricol). 

d) În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile economice ale exploataţiilor membrilor fermieri. Conform 

prevederilor fișei măsurii, anexă la ghid, prin intermediul formelor asociative (cooperative agricole si grupuri de producători), sprijinul poate 

fi accesat de toate exploatațiile agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub 4.000 € SO, cu condiția ca dimensiunile economice 

însumate ale exploatațiilor membrilor formei asociative în cauză, să fie peste 4.000 SO.  

 

Solicitanţii acestei măsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ 

închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti și pășuni, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor menționa în cadrul 

Studiului de fezabilitate toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia măsuri 

sinergice, având în vedere că o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului. În SF se vor menționa 

codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/ cooperativei) în vederea verificării transferului animalelor pentru calculul adecvat al 

dimensiunii economice a exploatației.  

           Atenţie!  
Completarea tabelului Coeficienţi de producţie standard, din Cererea de finanţare se va face cu toate activele exploataţiei (terenuri agricole şi 

animale) chiar dacă proiectul vizează înfiinţarea unei noi unităţi de producţie independentă funcţional de celelalte unităţi de producţie care 

alcătuiesc exploataţia.  
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În toate cazurile (modernizare sau desfășurare pentru prima dată a activității agricole), înainte de depunerea CF, solicitanții trebuie să se 

înscrie la APIA . 

Pentru investițiile noi, în cazul proiectelor care vizează lucrări de construcţii (sere, ciupercării, clădiri din componenţa fermei zootehnice), nu 

se verifică în IACS terenul aferent acestor obiective.                                                                                                                                                                                

     În cazul sectorului pomicol ,vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile şi suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul naţional de 

Implementare  aferentă STP Anexa 3.3 la Ghidul solicitantului),exceptând cultura de capşuni  în sere, solarii şi pepiniere .  

Se acceptă finanţarea altor specii care nu sunt cuprinse în Anexă ,în baza unei analize locale a unui institut certificat care să ateste potenţialul 

speciei respective într-o anumită zona. 

 

2. În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/ echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt 

eligibile doar dacă sunt respectate condițiile specifice menționate în secțiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii”;  

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

 

 Secţiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii” se regăseşte în conţinutul fişei tehnice a măsurii 4, din PNDR 2014-2010 iar 

condițiile aplicabile investițiilor eligibile în sisteme/ echipamente de irigații la nivel de fermă conform acestei secțiuni, sunt:  

 Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate 

şi cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul;  

 Investiția prevede contorizarea apei;  

În plus:  

   Pentru îmbunătățirea/ modernizarea unei instalaţii de irigare existente, dacă corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, 

respectiv, în stare bună, conform avizului autorității competente, investiția propusă este evaluată ex-ante ca oferind potenţiale economii de apă 

cu valoare minimă de 5% în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației existente;  

  Pentru investiţii care duc la o creștere netă a suprafețelor irigate, investiția este eligibilă dacă:  

 analiza de mediu, realizată sau aprobată de autoritatea competentă arată că nu va exista nici un impact negativ semnificativ asupra 

mediului de pe urma investiției. Această analiză se poate referi atât la exploatații individuale cât și la un grup de exploatații;  

 corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, respectiv, în stare bună, conform avizului autorității competente (deține 

aprobarea administrației Naționale „Apele Române” prin structurile sale teritoriale). 

     Entitățile care dețin în prezent autorizația de gospodărire a apelor emisă de ANAR, îndeplinesc condițiile legate de starea corpului de apă și 

de conformare cu programul de măsuri ale planurilor de management ale bazinelor hidrografice, în concordanță cu art. 11 al Directivei Cadru 

Apă și conform cerințelor art. 46, punctul 2 al Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1305/2013. 
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  ANIF, prin filialele teritoriale, poate elibera copii de pe autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajările din administrare cu condiția 

prezentării următoarelor informații/ documente:  

• Solicitarea din partea beneficiarilor; 

• planul unde se va reabilita/ amenaja sistemul de irigații;  

• date privind stațiile de pompare ce urmează a fi reabilitate/ înființate 

• putere și debit instalat pentru fiecare stație de pompare; 

• tipul de echipamente de udare și numărul acestora pentru determinarea volumului 

• de apă preluat din canalele Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare/ contractat cu Administrația Națională „Apele Române”; 

• alte caracteristici ale instalației de irigat. 

 

3. 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);  

   Se corelează informaţiile din Studiul de fezabilitate, cu cele din documentele emise de APM/ DSP/ DSVSA judeţene şi din verificările în ONRC 

care conţin informaţii cu privire la persoana care s-a instalat pentru prima dată ca tânăr fermier. Data instalării pentru prima dată ca şef de 

exploataţie este data la care tânărul fermier, figurează în ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe 

numele solicitantului, ca asociat unic/ majoritar și unic administrator al respectivei entități, respectiv, titularul Întreprinderii Familiale (ÎF-

ului). 

 

4. Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile 

art. 13 (d) din R. 807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;  

Se verifică informaţiile din Studiul de fezabilitate. 

 

5. Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la 

care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr. 1305/2013);  

Se verifică menţiunile documentelor emise de APM, DSP şi DSVSA judeţene depuse în vederea semnării contractului. 

 

6. 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. 
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Se verifică, în baza menţiunilor din Studiul de fezabilitate referitoare la produsul obţinut în urma procesării şi în baza Anexei I la Tratat dacă 

acest produs este inclus în această anexă. 

 

ATENTIE!: Conform ghidului de implementare sM 19,2- Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul SDL, V02, investițiile în înființarea 

şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă; investițiile în producerea 

şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) 

în cadrul fermei; investițiile în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse 

secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), nu este obligatoriu să reprezinte 

componente secundare în cadrul unui proiect de investiții, cu condiția ca în cazul ultimelor două tipuri energia obținută să fie destinată exclusiv 

consumului propriu al fermei (nu va genera profit ). 

 

 Condiții de eligibilitate specifice  proiectelor aferente art.17 alin.1 lit a –Investiții în exploatațiile pomicole. 

Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa din  Cadrul Național de Implementare, aferentă 

STP (Anexa 3.3 a Ghidului solicitantului) și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând culturile în sere 

și solarii și pepinierele. 

Anexa 3.3 nu se aplică în cazul pepinierelor și investițiilor destinate culturilor în sere și solarii (inclusiv tunele joase și macrotunele), acestea 

putând fi realizate pe întreg teritoriul național. Se verifică în Studiul de fezabilitate dacă plantația pomicolă (existentă sau înfiinţată) respectă 

zonarea speciilor din Anexa 3.3. 

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

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

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

 Aceste proiecte (ii) sunt eligibile dacă prin proiect se prevede şi sistem de irigaţii pentru toată suprafaţa înfiinţată/ în reconversie. 

 În acest caz, proiectele care nu prevăd înfiinţare și reconversie plantații pomicole sunt eligibile doar dacă: 
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a) plantațiile pomicole deţinute de beneficiar (în proprietate sau folosință) sunt irigate; 

sau/ și 

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

Sistemele de irigaţii trebuie să fie funcţionale şi să fie conectate la o sursă de apă ce poate asigura debitul necesar suprafeţelor pomicole. 

iii) au nota de favorabilitate potențată <2,00. Prin excepție de la punctele i) și ii) pot fi eligibile amplasamente din cadrul UAT-ului dacă 

solicitantul sprijinului prezintă AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni, efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor 

pomicole, conform căruia se demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată ≥2,00, cu condiţia 

respectării punctului (1.ii).  

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

potențată pH și irigații.  

    Astfel, pentru a beneficia de nota de favorabilitate potențată pH, solicitantul trebuie să prevadă în proiect cheltuieli cu turba, iar în cazul 

notei de favorabilitate potențată cu pH și precipitații trebuie să prevadă în proiect cheltuieli cu turba și sistemul de irigaţii.     Turba și sistemul 

de irigații trebuie să fie aferente întregii suprafețe înfiinţate.  

   În aceste două cazuri (nota potențată cu pH și nota potențată cu pH și precipitații), proiectele care nu prevăd înființare și reconversie 

plantație afin sunt eligibile doar dacă:  

 a) plantaţiile deţinute de beneficiar (în proprietate sau folosință) sunt irigate; sau/și  

 b) prin proiect prevede și sistem de irigații pentru suprafețele respective. Sistemele de irigaţii trebuie să fie funcţionale şi să fie conectate la o 

sursă de apă ce poate asigura debitul necesar suprafețelor pomicole 

   Pentru localitățile (satele) aparținătoare de oraș va fi atribuită nota de favorabilitate a orașelor de care aparțin.. Nu se va avea în vedere 

dacă solicitantul a aplicat sau nu turba pentru înființarea plantațiilor existente. 
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    În cazul formelor asociative cel puțin un membru al formei asociative, deservit de investiția propusă prin proiect, trebuie să dețină plantații 

pomicole într-o UAT cu o notă de favorabilitate ≥2.00 pentru cel puțin o specie pomicolă dintre cele deținute de membrul respectiv, conform 

metodologiei din. Anexa 3.3 

 În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat sau 

dintr-o categorie superioară, excepție făcând speciile nuc și alun unde poate fi utilizat și material CAC (conformitas agraria communitatis).  

     Se verifică încadrul Studiului de fezabilitate dacă solicitantul şi-a prevăzut cheltuieli cu materialul de plantare fructifer din categoria 

biologică certificat, dintr-o categorie superioară sau material CAC (conformitas agraria) pentru nuc și alun. 

      Documentul care atestă categoria biologică a materialului (document de calitate și conformitate al furnizorului) va fi prezentat obligatoriu 

la depunerea Cererii de plată prin care se solicită decontarea materialului săditor și se solicită angajament în această privință, asumat prin 

Declaraţia pe propria răspundere (F).  

 Pentru îndeplinirea acestei condiții de eligibilitate nu este necesară verificarea soiului/soiurilor propuse prin proiect în catalogul ISTIS. 

 În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică 

certificat sau dintr-o categorie superioară. 

    Se verifică în Studiul de fezabilitate dacă solicitantul își propune să producă material de înmulțire și material de plantare fructifer din 

categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară. 

 Documentul care atestă categoria biologică a materialului (document oficial de certificare) va fi prezentat obligatoriu la depunerea ultimei 

Cereri de plată.  

 Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F). 

 Condiția nu se aplică proiectelor care nu presupun producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer.  
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Atenţie!  Investițiile care vizează înfiinţarea de pepiniere sau modernizarea lor nu se supun Anexei 3.3 Acestea pot fi realizate pe întreg 

teritoriul național. 

(1) Pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau modernizarea de pepiniere se vor respecta următoarele condiții: solicitanții au obligația ca 

în pepinierele pomicole să producă material de plantare fructifer inclus în sortimentul aprobat prin Catalogul oficial al soiurilor de plante 

de cultură din România şi prin Cataloagele oficiale ale statelor membre UE și/ sau Registrul soiurilor din UE (link) care se regăsesc în 

cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare fructifer. 

IMPORTANT! 

 Solicitantul depune la Cererea de finanțare document din care să rezulte că materialul de plantare fructifer este inclus în Cataloagele oficiale 

ale statelor membre UE sau care se regăsesc în cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare fructifer.  

(2) Pentru producerea materialului de plantare fructifer se vor folosi următoarele categorii de material de înmulțire:  

o portaltoi obţinuţi pe cale generativă din sâmburi şi semințe, proveniţi din plantații semincere autorizate; 

 o portaltoi obţinuţi pe cale vegetativă (clone) din plantații mamă de butaşi, marcotiere autorizate sau din culturi de meristeme; 

 o altoi, prelevat sub formă de ramuri sau muguri, din plantații mamă autorizate. 

 o arbuști fructiferi obţinuți pe cale vegetativă din drajoniere, stoloniere, plantații mamă de butași, marcotiere, culturi de meristeme. 

(3) Materialul de înmulţire reprezintă o cheltuială eligibilă doar pentru prima înfiinţare a pepinierei. Același solicitant poate depune mai multe 

proiecte pentru înfiinţare pepinieră doar în condițiile în care acestea reprezintă o extindere a suprafeței înfiinţate prin proiectele anterioare. 

Beneficiarul trebuie să mențină pe toată perioada de monitorizare suprafețele înfiinţate prin proiect nu doar un ciclu de producție. Nu este 

obligatorie comasarea suprafețelor vizate prin mai multe proiecte și nici menținerea amplasamentelor pentru suprafețele înființate prin 

proiectele anterioare (se menține doar suprafața efectivă înființată prin acestea - ha) 
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 Suprafața înfiinţată/ replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile şi 

sistemele de cultură, inclusiv pepiniere. 

  Se verifică informațiile prezentate în Proiectul de înfiinţare/ replantare a plantației pomicole avizat de Institutul de Institutul de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni sau stațiunea pomicolă din zonă, anexat Studiului de fezabilitate, dacă dimensiunea 

economică a plantațiilor înfiinţate și/ în reconversie, prevăzute prin proiect, respectă dimensiunea economică impusă prin criteriul de 

eligibilitate. 

Atenție! Această condiție de eligibilitate se aplică doar proiectelor care propun înfiinţare și/sau reconversie sau producerea de material de 

înmulțire și/ sau material de plantare fructifer, iar condiția se referă strict la dimensiunea economică a plantațiilor prevăzute prin proiect ( a 

nu se confunda cu conditia de eligibilitate ca dimensiunea economică a exploatației să fie de min. 4000 SO !!!) 

Înfiinţarea plantației de căpșuni reprezintă o cheltuială eligibilă doar pentru prima înfiinţare a acesteia. 

 Contribuția în natură este eligibilă doar dacă sunt respectate condițiile prezente în articolul 69 (1) al Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013. 

Se verifică în Studiul de fezabilitate dacă solicitantul şi-a prevăzut contribuţii în natură sub forma lucrărilor efectuate în regie proprie sau a 

materialului de înmulțire și/ plantare fructifer propriu, care vor fi evaluate pe baza valorilor contribuției în natură. 

 Valorile contribuției în natură, calculate pe baza costurilor standard se regăsesc în Cererea de finanțare atașată acestui Ghid  

  Din contribuția privată a solicitantului se va scădea valoarea contribuţiei în natură, iar înainte de semnarea contractului, se va demonstra 

capacitatea de cofinanțare. 

 Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în modernizarea/ dezvoltarea fermei (dezvoltarea 

producției agricole primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă; 

Atenție! 
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  Proiectele care vizează și investiții de prelucrare/ comercializare produse agricole, vor conține, ca și componentă majoritară, investiții în 

producția agricolă primară (>50% din valoarea eligibilă a proiectului). 

  Investițiile care vizează depozitarea producției agricole la nivelul exploataţiilor și condiționarea acestora sunt considerate a fi aferente 

producţiei agricole primare. 

Atenție! Investițiile în depozitarea și/ sau condiționarea produselor procesate reprezintă parte a componentei de procesare. 

  Totodată, peste 70% din produsele pomicole care vor fi condiționate/ procesate/ comercializate trebuie să provină din exploatația agricolă 

proprie. Astfel, într-o proporție de până la 30% pot fi condiționate/ procesate/ comercializate și produse pomicole care nu provin din propria 

exploatație agricolă (fermă). 

 În cazul produselor obţinute în urma procesării, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provină din sectorul pomicol, excepție produse 

care rezultă din culturi mixte proprii (de exemplu alun micorizat, culturi asociate, care pot fi procesate și individual. 

Este permisă și condiționarea/ procesarea/ comercializarea produselor care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate 

procesării în exploatația proprie ca materie primă secundară (producție proprie sau din afara fermei) sau provin din culturi mixte proprii (de 

exemplu, alun micorizat, culturi asociate etc.) și dacă sunt respectate condițiile de mai sus. 

1.3.Condiţii de eligibilitate suplimentare, conform Fişei Măsurii 5.2 A din SDL GAL Suceava Sud-EST și a condițiilor generale 

specifice tipurilor de operațiuni prevăzute în legislația europeană, cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, HG 226/2015 și legislația națională 

specifică cu incidență în domeniile de interes, pentru componenta b) – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole: 

1. Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea 

Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I;  

Atenție! Rezultatul procesării produsului agricol poate fi exclusiv un produs Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE). În situația în care prelucrarea produselor agricole implică obţinerea de produse non-Anexa I la TFUE, acestea vor fi sprijinite în 
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cadrul schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea 

și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole".  

Criteriul se consideră îndeplinit dacă, prin proiectul propus se vizează prelucrarea materiei prime care face parte din Anexa I la TFUE, iar 

produsul rezultat este tot un produs inclus în Anexa I și toate aceste detalii sunt justificate în Studiul de Fezabilitate şi sunt conforme cu 

prevederile acestei anexe – Anexa 4 la ghidul solicitantului. Pentru o încadrare corectă a materiilor prime și produselor finite se vor corela 

informațiile din Anexa I la TFUE cu informațiile de la adresa web a Autoritatii Naționale a Vămilor 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm. 

2. Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare . 

Criteriul se consideră îndeplinit în baza verificărilor Declaraţiei privind încadrarea în categoria firma în dificultate, a situaţiilor financiare 

întocmite pe ultimii doi ani fiscali, a informațiilor din Certificatul Constatator, a adresei emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se 

încadrează în graficul de rambursare a împrumutului (dacă este cazul). 

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

 

            La nivelul Asociației Grupul de Acţiune Locală „Suceava Sud-Est” funcţionează un Comitet de Selecţie, format din 7 membri ai Grupului de 

Acţiune Locală, responsabil cu selectarea proiectelor depuse în cadrul GAL, comitet numit prin Hotărârea AGA și menționat în SDL aprobată de 

DGDR AM PNDR.  

           Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie 

prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, iar reprezentanții 

organizațiilor din mediul urban să nu depășească 25% din numărul membrilor. Întrunirea Comitetului de Selecție se va face prin convocarea membrilor 

de către managerul GAL. Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţ ia pe 

sesiune. După publicarea Raportului de Evaluare, elaborat de experții GAL, în termen de maxim 5 zile lucrătoare, Comitetul de Selecție va emite 

Raportul de Selecție, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.  
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Raportul de Selecție va fi datat, semnat aprobat de către Comitetul de Selecție și avizat de Președintele Consiliului Director GAL sau de un alt membru 

al Consiliului Director mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL. De asemenea, Raportul de Selecție va fi semnat și de către reprezentantul 

CDRJ, care participă la procesul de selecție pentru asigurarea transparenței și pentru efectuarea activităților de control și monitorizare.  

 

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. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție a fost stabilit cu aprobarea Consiliului 

Director al Asociației GAL „Suceava Sud-Est”. 

 

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

Nr. 

crt. 

Criteriul de selecție 

Pentru componenta a) Modernizarea exploatațiilor agricole șiu 

Punctaj 

 

CS1 

 

Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de 

dimensiuni mici/medii.  

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge 

întreaga exploataţie ca urmare a investițiilor propuse prin proiect la sfârșitul 

primului an de monitorizare după finalizarea investiţiei, inclusiv în cazurile în 

care investiţia propusă prin proiect nu afectează toată exploataţia, așa cum 

reiese din documentația tehnico-economică, corelată cu informaţiile furnizate 

în cadrul punctului „Stabilirea categoriei de fermă”, din cadrul Cererii de 

finanțare, atât pentru proiectele care presupun modernizarea/ extinderea 

exploatației agricole (prin corelarea dimensiunii economice a fermei la data 

depunerii Cererii de finanțare cu previziunile economico-financiare din 

documentația tehnico-economică), cât și pentru proiectele care presupun 

desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole 

În acest sens, pentru proiectele care vizează modernizări ale exploataţiilor 

agricole/sector zootehnic se vor completa, în cadrul punctului Stabilirea 

categoriei de fermă, din cadrul Cererii de finanțare atât coloana 3 cu datele 

privind exploataţia la momentul depunerii Cererii de finanțare cât şi coloana 5 

Max. 10 p 
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„Total capete animale în urma realizării investiției”. 

În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative agricole, societăţi 

cooperative agricole și grupuri de producători) se vor cumula dimensiunile 

economice ale membrilor fermieri deserviţi de investiţie. 

Principiul de selecţie nu se aplică formelor asociative din sectorul pomicol. 

1.1 Solicitantul deţine în proprietate  şi/sau folosinţă o exploataţie   

agricolă  cu dimensiunea economică de 4000 – 11.999 SO (producţie 

standard),la data depunerii Cererii de finanţare . 

10 p 

 

       

1.2 Solicitantul deţine în proprietate  şi/sau folosinţă o exploataţie   

agricolă  cu dimensiunea economică de 12.000 – 250.000 SO (producţie 

standard),la data depunerii Cererii de finanţare  

 

       5 p 

CS2 Principiul potenţialului agricol al zonei care vizează zonele cu 

potenţial determinate în baza studiilor de specialitate 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face conform Anexei 
nr.5.  
Investiţiile - sere, solarii, ciupercării - vor fi încadrate în investiţii din zonele cu 
potenţial agricol ridicat și se acordă automat punctajul aferent primului criteriu. 
 În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foia de lucru „vegetal” 

din Anexa 5, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „ asimilări culturi” pentru 
încadrarea pe potențial. 

Max. 5p 

2.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial 
agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA) 

       5p 

2.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial 
agricol mediu (conform notei de bonitare  ICPA) 

       3p 
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CS3 Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice 

precum sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal 

(cereale, plante oleguminoase și proteice , cartofi și 

legumicultură în spații protejate inclusiv producere de material 

săditor). 

Pentru acordarea punctajului se va lua în consideraţie cultura/specia de 

animale majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice  (SO) 

previzionate ,faţă de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii 

atinse la sfârşitul primului an de monitorizare ,ca urmare a realizării 

investiţiei prevăzute ăn proiect .În cazul exploataţiilor mixte când 

proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic ,analiza SO a 

grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO 

al sectorului vegetal/zootehnic ,nu cu total SO al întregii exploataţii . 

 

ATENŢIE ! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară ,cel puţin pe 

durata primului an de monitorizare a investiţiei ,grupa mare de 

cultură/specia de animale pentru care a primit punctaj. 

Max. 10p 

Sectorul vegetal: 

3.1Legumicultură în spaţii protejate : 

a)seminţe şi /sau material săditor  

b)producţie  

         În această categorie vor fi incluse şi ciupercăriile din spaţiile 

climatizate, culturile de cartofi  şi ciupercile de cultură . 

 

 

10p 

9p 
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3.2 Plante oleaginoase şi proteice  

a)seminţe şi /sau material săditor 

 b)producţie 

 

10p 

8 p 

3.3 Cereale şi cartofi 

a)seminţe şi /sau material săditor 

         b)producţie  

 

10p 

7p 

Sectorul zootehnic : 

 

 

 

 

10p 

9 p 

3.1 Bovine (inclusiv bubaline ) 

a) carne  

b) lapte ,inclusiv rase mixte  

3.2 Suine  

 a) Îngrăşare   

 

     8p 

3.3 Păsări  
       b) Carne /oua 

 

    7p 

 
Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, 
cais, cireș): 
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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.  
Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta 
principală a proiectului (>30%), din valoarea eligibilă a proiectului, trebuie să 
fie reprezentată de investiții în înfiinţarea și/ sau reconversia plantațiilor 
pomicole*.  
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 (toate speciile eligibile ce pot fi regăsite în cadrul 
capitolului 2.4 al ghidului). 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.  

Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi.  
Solicitantul accesează sprijinul pentru: 
3.1   Piersic și/ sau nectarin și/ sau cais 
 
3.1 Arbuşti 

 
3.2 Cireș 

 
3.4   Măr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 p 

9 p 

8 p 

7 p 

 

CS4 Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, 

ecologic, culturi în spaţii protejate) 

Se aplică doar pentru sectorul pomicol 

Max. 10p 
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4.1 Investiţia este destinată sistemului de cultură:  

a) A) Superintensiv și/ sau spaţii protejate   

b) B) Intensiv 
a) Punctajul se acordă integral dacă sistemele superintensiv și/ sau spații 
protejate sunt majoritare din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în 
total dimensiune economică a culturilor propuse prin proiect. Pepinierele sunt 
asimilate sistemului de cultură superintensiv și astfel vor primi integral 
punctajul de la subcriteriul a. 
b) Punctajul se acordă proporţional în situația în care sistemul de cultură 
intensiv este majoritar (procentul cel mai mare) din punct de vedere al 
dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a plantațiilor 
pomicole propuse prin proiect. Pentru a beneficia de punctajul aferent 
punctelor a) și b), componenta principală a proiectului (>30%), din valoarea 
eligibilă a proiectului, trebuie să fie reprezentată de investiții în înfiinţarea și/ 
sau reconversia plantațiilor pomicole*.  

În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în 

considerare sistemul de cultură prioritar majoritar 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. În cazul în care prin proiect se propune 

înfiinţarea/ reconversia unei plantații ce presupune două sisteme de cultură 

cu dimensiuni economice egale, se va acorda punctajul aferent sistemului de 

cultură superior 

 

 

10 p 

 9 p 

4.2 Investiţia este destinată sistemului de cultură ecologic. 

Punctajul se acordă dacă investiția propusă prin proiect este destinată exclusiv 

producției ecologice. Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, 

componenta principală a proiectului (>30%), din valoarea eligibilă a proiectului, 

trebuie să fie reprezentată de investiții în înfiinţarea culturilor și/ sau 

reconversia plantațiilor pomicole*, inclusiv pepiniere. În cazul formelor 

asociative pentru acordarea punctajului se va lua în considerare sistemul de 

      8p 
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cultură prioritar majoritar (procentul cel mai mare) din punct de vedere al 

dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitării sprijinului, faţă 

de dimensiunea economică cumulată a culturilor plantațiilor pomicole, inclusiv 

pepiniere deţinute de membrii formei asociative.   

Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. 

Investiţia este destinată sistemului de cultură ecologic. 

CS5 Principiul lanţurilor alimentare integrate ,respectiv combinarea în 

cadrul aceluiasi proiect a investiţiilor în producţia agricolă primară 

cu procesarea  şi/sau comercializarea producţiei obţinute 

Comercializarea se poate realiza: 

1. în mod direct de către fermier către consumatorul final,  

 2.  prin vânzarea produsului procesat la nivel de fermă, către alți fermieri, 

procesatori, restaurante, pensiuni, vânzătorii cu amănuntul, dovedită prin 

intermediul unor precontracte/ contracte încheiate direct cu aceștia, sau 

 3. printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus. 

         În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei verigi ale 

lanțului alimentar componenta de condiționare și/ sau procesare împreună 

cu cea de comercializare (dacă este cazul) de la nivelul exploatației agricole 

trebuie să reprezinte minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Max.10p 

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la 

realizarea unui lanţ alimentar integrat după cum urmează: 

5.1 a) producţie agricolă primară – procesare –
comercializare  

 

      10p 
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b)producţie agricolă primară ,inclusiv condiţionare–

comercializare ( pentru producția de legume, respectiv 

produsele apicole și producția de ouă) 

5.2 producţie agricolă primară –procesare        8p 

5.3 integrare  producţie agricolă primară cu procesare / 
condiţionare şi comercializare ca membru, prin intermediul 
grupurilor de producători sau cooperativelor. 

Solicitantul, membrul al cooperativei/ grupului de producători este obligat 
să-și păstreze calitatea de membru pe întreaga perioadă de implementare și 
monitorizare a proiectului. 
De asemenea, peste 50% din totalul producției agricole proprii care face 
obiectul procesării/ condiționării (exprimată în unități fizice privind 
exprimarea producției agricole) trebuie să fie procesată/ condiționată și 
comercializată pe lanț prin intermediul cooperativelor și Grupurilor de 
Producători sau a membrilor acestora . 
Îndeplinirea criteriului  se demonstrează prin precontractul/tele de prestări 
servicii și/ sau precontractul/tele de vânzare încheiate cu ceilalți membrii ai 
cooperativelor sau grupurilor de producători în vederea procesării/ 
condiționării, respectiv comercializării prin membrii cooperativelor sau GP. 

      9p 

CS6 

 

Principiul asocierii fermierilor care deţin exploataţii de dimensiuni 

mici/medii,în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători 

constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare: 

Solicitantii sunt: 

Max. 10 p 

6.1.grupuri de producători sau cooperative formate predominant din 

exploataţii agricole având dimensiunea cuprinsă între 4000 -7999 SO. 

       10p 

http://www.galsuceavasudest.ro/
mailto:gal.suceavasudest@gmail.com


 

                                                             

 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) „SUCEAVA SUD-EST”                      
Sediul: Str. Principală, nr. 389, Loc.Vadu-Moldovei, județul Suceava                                                                                              
(In sediul Primăriei, Etaj 1)   Site:     www.galsuceavasudest.ro                                                                                                                                                                                   
   E-mail: gal.suceavasudest@gmail.com  
  Tel.:0742.443.910                       

 

6.2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din 

exploataţii agricole având dimensiunea cuprinsă intre 8000 SO-50.000 

SO. 

 

       8p 

    Scorarea proiectului se va face proporțional în funcţie de numărul membrilor care au 

la momentul depunerii Cererii de finanțare, dimensiunile economice ale exploataţiilor 

conforme cu dimensiunile precizate în criteriile de selecție. Calculul se face după 

algoritmul următor:. 

Ex. Numărul total al membrilor formei asociative este de 10 fermieri.  

Din acest număr : - 2 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații 

având dimensiunea SO < 8.000 (CS 6.1), rezultă un punctaj de 20%*10p= 2 puncte; - 6 

membri însemnând 60% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea 

>8.000 - ≤ 50.000 (CS 6.2) rezultă un punctaj de 60%*8p= 4,8 puncte, iar restul de 2 

membri au se situează cu dimensiunea exploatațiilor lor peste pragul de 50.000 SO 

(adică se situează în afara criteriilor de selecție aferente principiului P6) 

În acest caz, punctajul se cumulează pentru toate criteriile pentru care s-a obținut 

punctaj și se calculează astfel: 

20%x10 p + 60%x6 p=2+4,8= 6,8 p 

CS7 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol, al managerului 

exploatației agricole   

Max. 10 p 

 7.1.Studii superioare       10p 

 7.2.Studii liceale sau postliceale        8p 
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7.3.Şcoli profesionale sau formare profesională care conferă un 

nivel minim de calificare în domeniul agricol. 

      6p 

Documentul care atestă formarea profesională a adulţilor ,trebuie să fie 

obligatoriu un certificat de calificare emise de un furnizor de formare 

profesională a adulţilor recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Calificări  

sau  un certificat de competenţe emis de un centru de evaluare şi certificare a 

competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale ,care trebuie 

de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări sau 

certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA . În situaţia în care 

solicitantul este absolventul unei forme de învăţământ din sistemul naţional de 

educaţie, în domeniul agricol, se va prezenta diploma /documentul care să ateste 

absolvirea formei de învâţământ corespunzătoare ( atestat profesional / diplomă 

de bacalaureat ,diplomă licenţă,diplomă master, diplomă doctorat ,diplomă 

post-doctorat ). Sunt admise şi diplomele de studii care beneficiază de 

recunoaştere /echivalare  de către autoritatea competentă a Ministerului  

Educaţiei conform legislaţiei naţionale în vigoare . 

În cazul în care solicitantului ( absolvent  al unei forme de învăţământul superior 

care a absolvit în ultimele 12 luni ) nu poate prezenta diploma în original ,poate 

fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective însoţită de foaia 

matricolă, sub condiţia  prezentării diplomei în original până la ultima Cerere de 

plată. 

Pentru absolvenţii cursului de pregătire profesională în domeniu ,se poate 

accepta adeverinţa de absolvire a studiilor respective, până la eliberarea a 

documentului doveditor care va fi prezentet până la contractare . 
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CS8 Principiul soiurilor/raselor autohtone 

  

Max. 5p 

Sectorul vegetal 

  Solicitantul îşi propune sau demonstrează prin proiect că obţine 

/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul 

documentaţiei tehnico—economice că va păstra şi dezvolta nucleul de 

soiuri/ autohtone pe toată durata de implementare şi monitorizare a 

proiectului . 

Punctajul se acordă în cazul tuturor solicitanţilor ,atât a celor care îşi 

propun (în cazul în care solicitantul desfăşoară pentru prima oară o 

activitate agricolă sau dacă solicitantul nu cultivă soiuri autohtone la 

data depunerii Cererii de finanţare)  cât şi a celor care demonstrează la 

depunere că obţin /dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole. 

În vederea calculării punctajului aferent acestui criteriu de selecţie ,se 

vaspecifica ,în cadrul Studiului de fezabilitate ,suprafaţa de teren ,din 

totalul suprafeţei regăsite în IACS şi/sau  cartificată de APIA la 

momentul depunerii Cererii de finanţare ,destinată obţinerii /cultivării 

soiurilor autohtone (atât producerea de seminţe autohtone ,material de 

plantare autohton cât şi cultivarea soiurilor autohtone), la finalizarea 

investiţiei sau în funcţie de situaţia beneficiarului, la sfârşitul primului 

an de monitorizare a proiectului ca urmare a realizării investiţiilor prin 

proiect şi dimensiunea economică  (SO) afectată acestora . De asemenea 

se vor evidenţia în cadrul prognozelor economico-financiare 

operaţiunilor aferente. 

 

 

Max.  5p 
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Punctajul se va acorda proporţional în funcţie de ponderea nucleului 

soiurilor autohtohtone exprimate în SO din totalul dimensiune economică 

a exploataţiei . 

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. 

Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul oficial al soiurilor de plante 

de cultură din România/ Institutul de Stat pentru Testarea și 

Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) – aprobat anual. Sămânța autohtonă este 

sămânță certificată în conformitate cu legislația națională în vigoare în 

dreptul cărora este înscris un cod care aparține menținătorilor din 

România, conform catalogului ISTIS. 

Criteriul se aplică atât fermierilor care sunt autorizați pentru 

producerea de semințe și/ sau material săditor cu condiția să 

demonstreze ca acestea sunt soiuri autohtone, cât și în cazul fermierilor 

care cultivă (utilizează)/ vor cultiva (vor utiliza) soiuri autohtone 

identificate în catalogul ISTIS.  

Pentru toți fermierii, atât pentru deținători de autorizații pentru 

producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului 

săditor cât și pentru fermierii care cultivă/ vor cultiva aceste soiuri 

pentru consum, verificarea cu privire la soiul autohton se face pe baza 

documentelor de calitate și conformitate ale furnizorilor sau orice 

document echivalent (factură fiscală de achiziție/ document oficial de 

certificare a lotului de sămânță/ buletinul de analiză cu mențiunea 
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sămânță „admisă pentru însămânțare”/ buletin de analiză oficială cu 

mențiunea „necesar propriu”/ etichetă oficială) ce se eliberează fiecărui 

fermier în care se regăsesc nominalizate soiurile de semințe sau material 

săditor. 

Sectorul zootehnic: 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/ deţine/ 

dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul 

documentației tehnico-economice că va păstra şi dezvolta nucleul de rase 

autohtone (indigene) pe toată durata de implementare și monitorizare a 

proiectului. 

În vederea calculării punctajului aferent acestui criteriu de selecţie, se 

va specifica, în cadrul Studiului de fezabilitate, numărul capetelor de 

animale de rasă autohtonă, graficul de achiziționare a acestora, şi 

calculul dimensiunii economice (SO) afectată acestora. De asemenea se 

vor evidenţia în cadrul prognozelor economico-financiare operaţiunile 

aferente. 

În cazul în care capacitatea maximă a fermei nu este atinsă până la 

ultima Cererea de plată ,se va prezenta ,în cadrul SF –ULUI ,graficul de 

achiziţie a animalelor . Cheltuielile cu aceste achiziţii se vor reflecta în 

prognozele economice atât pentru perioada de implementare cât şi 

pentru perioada de monitorizare . Criteriile de selecţie vor fi punctate 

în funcţie  de capacitatea fermei propuse prin proiect ,care face obiectul 

investiţiei ,chiar dacă solicitantul va achizitiona animale şi după 

depunerea ultimei Cereri de plată. 

Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta 

 

 

 

 

 

    Max   5p 
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CS10 Exploatații agricole conduse de tineri până în 40 de ani Max. 10 p 

Vor primi punctaj solicitanţii care nu au împlinit 41 ani la data depunerii 

Cererii de finanţare 

        10 p 

certificat de origine pentru animale de rasă din Anexa 6 / Paşaport emis 

de ANZ (la momentul depunerii Cererii de finanţare sau la ultima plată 

,după caz , situaţie  în care acordarea punctajului se va face în baza 

datelor din SF corelat cu ANEXA 6.2- ”Lista rase autohtone (indigene)“ 

eliberat de Asociaţii ale crescătorilor sau Organizaţiile de ameliorare 

care înfiinţează şi conduc registre genealogice . Lista acestor organizaţii 

şi asociaţii se regăseşte în Anexa 6,1 la prezentul ghid . 

Punctajul se va acorda proporţional în funcţie de ponderea 

numărului de animale pentru care se prezintă /se vor prezenta 

certificate ,din total efectiv de animale. 

CS9 Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții 

de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin 

prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de 

apă 

Max. 5p 

9.1 Proiecte care prevăd investiţii de modernizare a sistemelor de 

irigaţii la nivel de fermă asigură în urma unei evaluări ex-ante posibile 

economii de apă >20% 

     5p 

 9.2 Proiecte care prevăd investiţii de modernizare a sistemelor de 

irigaţii la nivel de fermă asigură în urma unei evaluări ex-ante posibile 

economii de apă >10% – ≤20% 

    4 p 
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Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate. 

CS11 

 

Proiecte inovative Max 5 p 

Documente verificate : Studiul de Fezabilitate /Memoriu 

justificativ, după caz .  

Se va acorda punctajul doar dacă solicitantul va demonstra argumentat 

în documentaţia tehnico-economică de ce măsurile /metodele/soluţiile 

ş.a. propuse sunt inovative pentru teritoriul GAL SUCEAVA SUD-EST şi 

cum se vor implementa acestea. 

   

      5 p 

 

 

CS12 Principiul prioritizării la finanţare a beneficiarilor sub-măsurii M 4.1C-

Sprijinirea dezvoltării resursei umane în sectorul agricol. 

Max .10 p 

Se va verifica în baza analizei datelor din studiul de fezabilitate/memoriu 

justificativ/ DALI și diplomele/ certificatele de formare profesională ( în cazul 

în care M4/1C a fost lansată, respectiv declarația pe proprie răspundere a 

solicitantului că va participa la un curs de formare profesională prin M4/1C. 

10 p 

TOTAL   100 p 

 

Nr. 

crt. 

Criteriul de selecție 

Pentru componenta b) Creșterea valorii adăugate a produselor 

agricole 

Punctaj  

CS1 

Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea 

sistemelor de colectare, procesare și comercializare 

 

Max. 30p 
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Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv 

integrarea sistemelor de colectare*, condiționare (după caz), procesare, depozitare și 

comercializare**. 

1.1 Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat respectiv 

colectare, procesare, depozitare și comercializare; Se vor puncta 

proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului 

alimentar. 

Sunt punctate proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului 

alimentar precum și proiectele care își propun investiții în componente ce 

completează integral lanțul alimentar (deja dețin una sau mai multe 

componente, iar prin proiect își propun realizarea componentelor lipsă). Nu se 

punctează proiectele care își propun doar comercializare, chiar daca aceasta 

este componenta care închide lanțul alimentar. În cazul solicitanților care deja 

dețin toate componentele lanțului alimentar, proiectele care prevăd investiții 

de modernizare pentru același produs (produs existent ) nu sunt punctate. 

Pentru procesare carne lanţul alimentar este format din următoarele verigi: 

abatorizare, procesare, depozitare și comercializare). 

 

 

30p 

1.2. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează 

sistemul de colectare, procesare și depozitare (fără comercializare) 

 Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului 

alimentar menționate. Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în 

componentele ce completează lanțul alimentar menționat (deja dețin una sau 

două componente, iar prin proiect își propun componentele/componenta lipsă). 

În cazul solicitanților care deja dețin componentele lanțului alimentar și produs 

(produs existent) nu sunt punctate. 

 

25 p 
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1.3 Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează 

sistemul de colectare, depozitare și condiționare, comercializare  

Se vor puncta proiectele ce vizează investiții în toate componentele lanțului 

alimentar menționat în scopul înființării rețelelor locale de colectare legume, 

cartofi, miere de albine, ciuperci de cultură, plante medicinale sau aromatice 

cultivate, ouă, cereale. Pentru a fi considerată rețea de colectare procentul de 

produs agricol procurat de la terți producători agricoli trebuie să fie de minim 

70%. Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componentele ce 

completează lanțul alimentar menționat (deja dețin una sau mai multe 

componente, iar prin proiect își propun componentele lipsă). În cazul 

solicitanților care deja dețin componentele lanțului alimentar menționat, 

proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru același produs (produs 

existent) nu sunt punctate. 

 

 

20p 

CS2 

Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de 

producători 

 

Max. 20p  

2.1 Proiecte de investiţii promovate de cooperative sau grupuri de 

producători  

20p 

CS3 

IMM deținute de tineri cu vârsta de cel mult 40 ani la data depunerii 

 

Max. 30p 

Documente verificate : Cererea de finanţare,  copia CI a 

reprezentantului legal al solicitantului 

30p 

CS4 

Principiul potenţialului agricol care vizează zonele cu potenţial 

determinate în baza studiului de specialitate  

 

Max. 20p 

Proiectul vizează amplasarea unităţii într-o zonă în care este necesară o capacitate de 

prelucrare/depozitare /abatorizare identificată în raport cu potentialul existent 
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1.Potenţial ridicat de absorbţie a materiei prime 

Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de prelucrare/ 

depozitare /abatorizare este mai mică decât 50% din producţia de materie 

primă/produs agricol. 

20p 

2.Potenţial mediu de absorbţie a materiei prime 

Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de prelucrare/ 

depozitare/ abatorizare este între 50%- 90% din producţia de materie primă/ 

produs agricol. 

15p 

3.Potenţial redus de absorbţie a materiei prime 

Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de 

prelucrare/depozitare/ abatorizare este mai mare de 90% din producţia de 

materie primă/produs agricol 

10p 

TOTAL 100p 

 

 

Atenţie !!! Punctajul estimat (autoevaluare , prescoring ) se va face pe propria răspundere a solicitantului .   

Pentru această măsură PRAGUL MINIM este de 20 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare . 

Atenţie !!!! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Studiului de fezabilitate  şi pentru  care a primit punctaj de 

selecţie ,devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada Contractului de finanţare  ( perioada de implementare  şi 

monitorizarea proiectului .) 

Punctajul maxim care poate fi acordat la evaluare : 100 puncte. 

Pentru această măsură punctajul minim pentru fiecare proiect, pentru a fi admis în etapa de selecţie pentru finanţare , este de 20 puncte. 

CRITERII DE DEPARTAJARE 

Pentru acele situaţii în care mai multe proiecte au obţinut acelaşi punctaj după evaluarea criteriilor de selecţie, departajarea proiectelor depuse de 

solicitanţi se realizează pe baza  criteriilor de departajare stabilite în Ghidul Solicitantului, în ordine descrescătoare a valorii punctajului. 

Pentru proiectele care vor avea același punctaj, departajarea se va face în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, în ordine crescătoare. 

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeasi valoare eligibilă a proiectului departajarea se va face după următoarele criterii de 

departajare: 
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CRITERII DE DEPARTAJARE PRIVIND COMPONENTA A -INVESTIITII IN EXPLOATATIILE AGRICOLE SI POMICOLE 

C.D.1 (C.S.1) Dimensiunea economică a exploatației agricole exprimate prin valoarea producției standard  (SO) ; 

C.D.2 (C.S.7) Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole; 

Dacă și după acest criteriu proiectele rămân cu punctaj egal, departajarea se va face după : 

C.D.3 (C.S.10)  Exploatații agricole conduse de tineri pâna în 40 ani. 

În situația în care și după această departajare există proiecte cu punctaj egal, departajarea finală se va realiza după criteriul următor : 

C.D.4 (C.S.12) Principiul prioritizării la finanţare a beneficiarilor sub-măsurii M 4.1C-Sprijinirea dezvoltării resursei umane în sectorul 

agricol. 

CRITERII DE DEPARTAJARE PRIVIND COMPONENTA B- CRESTEREA VALORII ADAUGATE APRODUSELOR AGRICOLE 

CD 1(CS 1): Principiul creării lanţurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectarea, procesare şi comercializare  

Proiectul care va implementa măsuri și aspecte de protecția mediului/eficiență energetică va avea prioritate. 

CD 2 (CS 3) : IMM deţinute de tineri cu vârsta de cel mult 40 ani la data depunerii 

 

 Dacă și după acest criteriu proiectele rămân cu punctaj egal, departajarea se va face după : 

CD 3 (CS2) : Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători 

 În situația în care și după această departajare există proiecte cu punctaj egal, departajarea finală se va realiza după criteriul următor : 

 CD 4 (CS4): Principiul potenţialului agricol care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiului de specialitate 

 

Pentrul proiectele cu acelasi punctaj și aceeași valoare eligibilă în cazul în care un proiect apartine componentei a iar celalalt aparține 

componentei b criteriul de departajare va fi următorul: 

 C.D.1(C.S.3) Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal 

(cereale, plante oleguminoase și proteice , cartofi și legumicultură în spații protejate inclusiv producere de material săditor). 

 

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție). 

 

În baza Raportului de Selecție, GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție și va transmite solicitanților notificări 

privind rezultatul evaluării și selecției. Notificările către solicitanți asupra rezultatului selecției vor fi semnate de către reprezentantul legal al GAL sau 

un angajat al GAL desemnat în acest sens și vor fi transmise în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea raportului. Notificarea se va transmite cu 

confirmare de primire din partea solicitantului.  
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În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, Rapoartele de Selecție vor fi făcute publice, minim pe pagina de web 

a GAL sau prin afișare la sediul GAL-ului.   

Solicitanții au drept de contestație a rezultatelor procesului de selecție în termen de maximum 7 zile, prin depunerea contestațiilor la sediul GAL. 

Contestațiile vor fi soluționate de către Comitetul de Soluționare a Contestațiilor, format din 3 membri GAL, în termen de 10 zile, de la data încheierii 

perioadei de depunere a contestațiilor. În acest sens se va emite un Raport de contestații, care va fi semnat de membrii Comitetului și postat pe site-ul 

GAL 

. 

11. Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fișa tehnică a măsurii disponibile pe site-ul 

www.galsuceavasudest.ro. 

12. Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare: 

Biroul de relaţii cu publicul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) 

„Suceava Sud-Est”, din strada Principală, nr. 389, Loc. Vadu-Moldovei, judeţul Suceava (în incinta Primăriei, etaj I). 

 Ne puteţi contacta la numărul de telefon  0742.443.910 și la adresa de e-mail: galsuceavasudest@gmail.com.   

13. Alte informații pe care GAL le consideră relevante: 

Variantele  electronice sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  GAL. 

Angajații GAL vor oferi sprijin și consiliere cu privire la fazele de implementare a proiectelor. 

Cererile de plată vor fi depuse de către beneficiari la sediul GAL și vor fi verificate privind conformitatea de către angajații care nu au participat la 

evaluarea cererilor de finanțare. În urma stabilirii conformității, beneficiarii vor depune cererea de plată la AFIR (OJFIR/CRFIR în funcție de proiect), 

împreună cu documentele emise de către angajații GAL, spre decontare.  
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