APEL DE SELECȚIE

MĂSURA M3/2B
Înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor
1. Data lansării apelului de selecție: 29 Iunie 2018
2. Data limită de depunere a proiectelor este 31 Iulie 2018, ora 16:00.
3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Dosarul Cererii de finanţare conţine
Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, va fi depus, în format letric şi scanat
pe suport CD, la sediul GAL – Asociaţia Microregională Ţara Făgetului, localitatea Dumbrava, nr.
157, comuna Dumbrava, judeţ Timiş, în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 10:00 –
14:00. În ultima zi a sesiunii proiectele se depun până la ora 16.00.
4. Fondul total alocat în această sesiune este de 245.000 euro.
Fondul disponibil pentru măsură: 245.000 euro
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani si este de:
35.000 pentru o exploataţie/ beneficiar sprijinit.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finanțare;
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de
afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea contractului de finanțare.
*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.

5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții se regăsește la adresa
www.tarafagetului.ro, la secțiunea aferentă măsurii 3/2B.
6. Documentele pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului , în
conformitate cu fișa măsurii din SDL și Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura
3/2B, sunt următoare:
1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei
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2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă;
a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
 document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţei în
vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de
notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de
moşenitor unic autentificat de notar ş alte documente care demonstrează terţilor dreptul de
proprietate conform legislaţei în vigoare autentificate la notar),
şi/sau
 tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii,
(conţinând sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de finanțre), cu
suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă,
şi/sau
 Contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanțare însoţit de adresa emisă
de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în
graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;
şi/sau
 Contractul de comodat/ contractul de închiriere/documentul potrivit căuia suprafața de teren a
fost dată temporar în administrare/folosinţă. Toate documentele acestui punct trebuie sa fie
incheiate notarial.
şi/sau
 Document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune.
și/sau
 Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţei
în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă închiriere/comodat (notarial) valabile
la momentul depunerii Cererii de finanțare. Suprafaţă de teren eligibilă pentru vatra stupinei
este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.
În cazul exploataţilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, contractele care
conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra terenurilor agricole, pentru exploataţii
pomicole, să aibă o valabilitate de minimum 15 ani (excepțe: culturile de căpșun, zmeur, mur, coacă și
agriș eunde perioada minimăeste de 10 ani), începând cu anul depunerii Cererii de finanțre.
Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în
numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare.
În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și a terenurilor pe care
se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de construcții montaj, contractele care conferă dreptul de
folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.
În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt
urmăoarele:
b) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și
completările ulterioare:
- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct,
superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de
moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească;
c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările
ulterioare:
- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct,
superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de
moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească;
- documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat
(notarial), locaţiune.
În cazul prezentării contractului de comodat (notarial)/locaţiune pentru construcțiile cu caracter
provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificăile și completările ulterioare,
solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept.
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În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și în cazul clădirilor deja existente, sunt
acceptate toate tipurile de documente invocate în secțunea dedicată documentelor acceptate pentru
construcți, după cum urmează:
- documente care atestă drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract
de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţe, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire,
hotărâre judecătorească sau drept de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat,
locaţiune.
De asemenea, precizarea că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește
închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform Codului Civil –
Legea 287/2009, cu modificăile şi completările ulterioare).
Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului,
cumpărarea terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, nu
sunt obligați să atașeze la depunerea cererii de finanțre documente care să ateste
proprietatea/dreptul de folosință pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd.
Autorizața de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru
construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv propuse a fi realizate prin planul de afaceri, cât şi
pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrăilor,
conform Legii 50/1991, cu modificăile și completările ulterioare.
d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:
 extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară
(adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel mult 30 zile
calendaristice înaintea depuneri cererii de finanţare din care să rezulte: efectivul de animale
deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul
Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);
 paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine.
e1) - Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primăii actualizată în anul
depunerii Cererii de finanțare care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă, concesionare)
al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu
ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul".
e2) - Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie din Registrul agricol emis de Primării actualizat
cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de finanțre care să confirme dreptul de folosinţă
(proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate)
înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul".
În situaţa în care primărăiile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţa curentă se va depune
copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind
situaţa curentă.
3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și , „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care
solicitantul depune Cererea de Finanțre, înregistrate la Administraţa Financiară
a) Pentru societăţi comerciale:
 Bilanţul (cod 10);
 Contul de profit şi pierderi (cod 20);
 Datele informative (cod 30);
 Situaţa activelor imobilizate (cod 40);
Si/sau
 Declaraţia de inactivitate (pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au avut
activitate).
b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:
 Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13)
si/sau
 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul
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221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanțlor care în anii “n” și “n-1” sunt autorizaţi conform
OUG. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
si/sau
 Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
(Formularul 212) în cazul solicitanțlor care sunt autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu
modificările şi completările ulterioare
4. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/administrator);
5. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţei în vigoare,
document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanțare;
6. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează
ca tânărăul fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că exercită
un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la
gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective;
7. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre
următoarele condiții:
7.1. Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară
(prin studii superioare se intelege includerea studiilor postuniversitare precum: masterat si doctorat in
domeniul agricol).
 diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol
sau
 diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol
7.2 Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în domeniul agricol,
agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională conform
legislaţei aplicabile la momentul acordării certificatului;
7.3. a) Competenţe în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară dobândite prin participarea la
programe de inițiere/instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii
recunoscuţi de căre ANC şi presupune un număr de ore sub număul de ore aferent Nivelului I de
calificare profesională (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat
cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie
2016):competențele în domeniile menționate vor fi dovedite prin prezentarea certificatului/ diplomei/
atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora. Se acceptă şi certificatele
de calificare eliberate de ANCA:. In cazul în care, la depunerea Cererii de finanțre nu este emis
documentul de absolvire a cursului, va fi acceptată adeverință de absolvire a cursului sub condiţia
prezentării certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui document
echivalent acestora în original pentru acordarea celei de-a doua tranşă de plată, în caz contrar,
acesta va fi declarat neeligibil.
sau
b) recunoaşterea de căre un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe
alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobâdite ca urmare a experienţei
profesionale;
7.4. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de
maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult
de ultima tranşă de plată.
În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea Cererii de finanțare
şi nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor
respective, însoţită de situaţia şcolară disponibilă sub condiţia prezentării diplomei în original
pentru acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil.
I. În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/superioare, aceştia prezintă diploma/ document
doveditor (inclusiv adeverinţă de absolvire ş/sau suplimentul descriptiv al certificatelor de
formare profesională atestate ANC care cuprind aceastăinformaţie) de absolvire a minim 8 clase.
II. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie privind formarea profesională care conferă un
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nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va prezenta actul doveditor
(certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de
Ministerul Educaţei Naţonale) sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, prin
care se certifică competențele profesionale de minim Nivel 1 de calificare (Nivelul I de calificare
presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de
curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016) în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar sau economie agrară conform legislaţei aplicabile la momentul acordăii certificatului.
8. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a materialului
săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor);
9. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă anul de studiu, forma
de învăţământ (cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă specializarea şi UAT-ul în care este situată unitatea de
învăţământ frecventată)
10. Alte documente justificative (după caz).
10.1. Adeverință de la Serviciul Evidenta Populatiei prin care se face dovada domiciliului în UAT-ul
existenţei exploataţiei, cu cel puțin 2 ani anterior depunerii proiectului la GAL.
10.2. Anexa 13 Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului de raportare
catre GAL,
10.3 Anexa 11 Declaratie pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii de
consiliere prin M 02
10.4 Anexa 12 Declaratie privind crearea de locuri de munca
10.5 Anexa 14 Declaratie monitorizare GAL, etc.
10.6 Document eliberat de APIA privind codul Unic de inregistrare si document pentru sprafetele
utilizate
10.7 Document eliberat în conformitate cu Ordinul MADR nr.119/25.05.2011 pentru aprobarea
Sistemului unitar de identificarea stupinelor şi stupilor
10.8 Certificat constator emis de ONCR
10.9 Alte documente justificative (dupa caz)
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul, sunt
următoarele:
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor;
• Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 29.999
S.O. (valoare producţie standard);
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul
exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin;
• Reprezentantul legal al solicitantului să aibe domiciliul cu cel puţin 2 ani înainte de depunerea
proiectului în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia. Sediul
solicitantului/beneficiarului trebuie sa fie în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată
exploataţia.
• Solicitantul/beneficiarul trebuie să aibe locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate
salarizată, în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru
sprijin, până la momentul demarării implementării Planului de afaceri, aceasta fiind o precondiţie a
gestionării eficiente a Planului de afaceri – în cazul în care această condiție nu este îndeplinită la
momentul depunerii Cererii de finanțare
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data deciziei de
acordare a ajutorului;
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• Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una din următoarele
condiții:
- studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
- cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire;
sau
- angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la semnarea deciziei de
finanțare;
•
Tânărul fermier trebuie să respecte articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 referitor la
fermieri activi, în termen de 18 luni de la data stabilirii;
•
În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri prevede în
mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi
verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri) sau adaptări ale platformelor deja
existente. Se va consulta în acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune practici agricole pentru
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole” şi „Calculator - Cod Bune Practici
Agricole”. În cazul în care exploataţia deţine amenajări privind gestionarea gunoiului de grajd,
conformă cu cerinţele de mediu şi cele aferente Anexei 8 la Ghid, în Planul de afaceri se va descrie
platforma şi conformitatea acesteia cu cerinţele normelor de mediu şi dacă este cazul, se vor atașa
documente justificative;
• În cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta:
prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din
surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum şi
Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare
În cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele limitrofe există o platformă autorizată de gunoi de
grajd comunală/ a unui agent economic, solicitanții au obligația de a construi o amenajare minimă
pentru depozitarea gunoiului de grajd, până la preluarea acesteia de către Platforma Comunală/agentul
economic autorizat şi de a atașa la Cererea de finanțare, după caz:
- Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei
sau
- Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care
să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului.
În cazul în care la momentul depunerii Cererii de finanțare se face dovada existenței platformei de
gunoi de grajd, la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată nu mai este necesară prezentarea
Autorizației de Construire (excepție fac cazurile în care a fost necesară extinderea acesteia pentru a
acoperi capacitatea ca urmare a creșterii numărului de animale).
În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Autorizația de Construire se va prezenta la
solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv care
sunt propuse prin Planul de afaceri, cât şi pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări
care necesită autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.
Foarte important!
Solicitanţii acestei măsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o asociaţie/
cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti, în conformitate cu
Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor ţine cont în elaborarea planului de afaceri de toate
angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în cadrul
acestuia, în secţiunea dedicată fluxului tehnologic, detaliile privind modalitatea de creştere a animalelor
atât în perimetrul gospodăriei, cât şi în afara acesteia, având în vedere că o perioadă importantă de timp
animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului/adăposturile din gospodărie. În cadrul Planului de
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afaceri trebuie demonstrată sustenabilitatea şi viabilitatea activităţii pentru care se solicită sprijin
(inclusiv obţinerea producţiei de către fermier şi comercializarea acesteia şi în perioada de păşunat).
Atât în planul de afaceri cât şi în cadrul Cererii de finanţare trebuie menţionate codurile ANSVSA (al
solicitantului şi asociaţiei/cooperativei) în vederea verificării transferului animalelor.
Pentru exploataţiile pomicole
 În cazul înfiinţării şi reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru
sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa aferentă Subprogramului
Tematic Pomicol din cadrul naţional legislativ de implementare (STP), exceptând culturile
din sectorul pomicol în sere si solarii (inclusiv tunele joase) și pepinierele, care pot fi
înființate pe tot teritoriul național. Se aplică nota de favorabilitate, conform metodologiei
de calcul din cadrul Anexei 10 la prezentul Ghid al solicitantului (GS) aferente
Subprogramului Tematic Pomicol (STP) din cadrul naţional legislativ de implementare.
Aceasta nu se aplică în cazul altor activităţi în afara acţiunilor de plantare.
Astfel, sunt eligibile pentru sprijin proiectele pomicole implementate în UAT-urile care au nota de
favorabilitate potenţată ≥2,00.
În cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potenţată (cu valori sub 2,00, aşa cum sunt stabilite
în Anexa nr. 10 aferentă STP), pot fi eligibile amplasamentele din cadrul UAT-ului respectiv, dacă
solicitantul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni , efectuat prin
metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform căruia se demonstrează că
amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată ≥2,00.
În cazul proiectelor din sectorul pomicol, se aplică doar „nota de favorabilitate potențată", iar în cazul
plantațiilor de afini "nota de favorabilitate potențată pH și precipitații" prevăzută în Anexa la Ghidul
solicitantului aferent măsurii 3/2B, indiferent dacă exploatațiile respective dețin (vizează), sau nu,
sisteme de irigații.
În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţare şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, materialul
fructifer utilizat/ de înmulțire trebuie să fie din categoria biologică certificat, sau dintr-o categorie –
superioară, cu excepția nucului și alunului, care poate fi material de plantare CAC (conformitas agraria
communitatis). Acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plată)
şi vor respecta condiţiile prevăzute prin prezentul Ghid.
Solicitantul va indica în Planul de afaceri pentru furnizorul care îi va emite materialul săditor, certificat
pentru îndeplinirea criteriului de selecţie.
N.B. În cazul în care prin intermediul Planului de afaceri solicitantul propune dezvoltarea unei
exploatații pomicole, se vor respecta condițiile prevăzute în Legea pomiculturii nr.348/2003, cu
modificările și completările ulterioare.
 În cazul producătorilor de seminţe şi material săditor, la momentul depunerii Cererii de
finanțare se va prezenta autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea
semințelor certificate și a materialului săditor, documente conform legislaţiei în vigoare.
Antentie!
Solicitanţii acestei măsuri, sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea măsurii au obligaţia de aşi înscrie TOATE suprafeţele agricole deţinute în Registrul Unic de Identificare la APIA/ Registrul
Agricol, în perioada de depunere stabilită conform legislaţiei naţionale, odată cu depunerea cererii
unice de plată pe suprafaţă şi de a-şi înregistra toate animalele înainte de data de referinţă la ANSVSA/
DSVSA/ Medic Veterinar/ANZ/ Registrul Agricol, fără a reduce dimensiunea economică a exploatației
cu mai mult de 15 % cu excepția pepinierelor unde marja de fluctuație poate fi mai mare.
Important
Pentru studenţii înscrişi la cursuri cu frecvenţă (la zi) care doresc să acceseze sprijin prin intermediul
măsurii 3/2B, unitatea de învăţământ frecventată (facultatea) la care sunt înscrişi trebuie să se afle în
acelaşi UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă sau în zona limitrofă a acestuia.
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N. B.! Sunt eligibili studenţii care urmează modul de învăţământ cu frecvenţă redusă (fără
frecvenţă/ prin corespondenţă) indiferent de localizarea unităţii de învăţământ frecventate.
Prevederea vizează, de exemplu, studenții care urmează cursuri la zi (cu frecvență) și nu sunt înscriși
la o facultate din același UAT sau zonă limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploatația, iar
condiția trebuie îndeplinită în 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului în mod similar
condiției de eligibilitate privind locul de muncă al tânărului fermier. În cazul în care condiția nu poate
fi îndeplinită, studentul va fi eligibil numai dacă urmează modul de învățământ cu frecvență redusă
(fără frecvență/prin corespondență, etc), inclusiv prin trecerea la acest mod de învățământ în cele 9
luni mai sus menționate. În cazul studenţilor care urmează forma de învăţământ „cu frecvență”,
aceștia sunt eligibili indiferent de UAT în care se află unitatea de învăţământ frecventată, numai dacă
frecventează o facultate cu specializare în domeniul proiectului (conform HG nr. 580/2014 cu
modificările şi completările ulterioare, pentru studii universitare, ramurile de ştiinţe: „Ingineria
resurselor vegetale şi animale”, „Medicină veterinară”, ramura „Științe economice” - specializarea
„Economie agroalimentară”).
Planul de afaceri trebuie să includă prezentarea modului de gestionare a exploataţiei de la distanţă,
respectiv studentul trebuie să dovedească, în acord cu fluxul tehnologic de cultivare a produselor
vegetale/creştere a animalelor, prezenţa sa activă în exploataţie şi modul de gestionare a afacerii în
calitate de manager de exploataţie. Astfel, se va dovedi modul de evitare a riscului gestionării afacerii
agricole dintr-o localitate aflată la distanţă faţă de exploataţie.
Pregătirea profesională a tânărului fermier
Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de
finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, şi să dețină competențe și aptitudini
profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
 studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară
sau
 formare profesională prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar sau economie agrară de cel calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la
momentul acordării certificatului de calificare profesională
sau
 competențe în domeniul agricol / veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la
programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii
recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I
de calificare profesională
sau
 recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale
obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a
experienţei profesionale
sau
 angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de
maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.
N.B.! Pentru eligibilitatea solicitantului, este obligatoriu să se prezinte diploma SAU documentul
justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase). Prin document justificativ se
înţelege orice document legal valabil, inclusiv adeverinţă de absolvire sau suplimentul descriptiv al
certificatelor de formare profesională autorizate de ANC care cuprinde această informaţie.
Planul de afaceri (PA)
Planul de Afaceri va fi întocmit conform structurii modelului-cadru anexat la Ghid (Anexa 2) şi trebuie
să cuprindă detalii privind:
 Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex. datele solicitantului, aria de
cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul
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întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației);
 Prezentarea etapelor şi obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de ex.
obiectivul general, obiectivele operaționale şi suplimentare– planificarea îndeplinirii acestora,
riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu
și normele sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creşterea de
animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de
mediu precum și previziunea bugetului de venituri – cheltuieli);
 Prezentarea detaliată a acțiunilor, precum cele legate de sustenabilitatea mediului și de
utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole şi/sau
formarea sau consilierea (pentru îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus
pentru formare şi consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea
exploatației, restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu
și planificarea implementării), în funcţie de aplicabilitatea şi necesitatea acestora
N.B.! Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind obiectivele care se realizează demonstrând că
sprijinul va fi utilizat inclusiv pentru modernizarea, dezvoltarea exploataţiei, dar şi pentru realizarea
conformităţii cu standardele europene (în special cele legate de bunăstarea animalelor, în cazul în care
exploataţia vizează creşterea animalelor).
GAL va realiza evaluarea și selectarea proiectelor în conformitate cu criteriile de eligibilitate
și selecție elaborate în fișa măsurii și Ghidul solicitantului, prin completarea fișelor proprii de
verificare.
Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimate
(autoevaluare/prescoring) de 35 puncte. Proiectele vor fi verificate în ordinea depunerii. Expertul
verificator realizează evaluarea pe baza fișelor de verificare. Principiul celor patru ochi se va realiza
printr-o dublă bifă pe fişa de verificare și două semnături. Dacă expertul verificator considera necesară
vizita pe teren, atunci se va realiza împreună cu managerul.
GAL poate solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și
implementării proiectului, se constată că este necesar.
Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării de către GAL vor fi declarate neeligibile și nu
vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul
sesiunii de depunere.
8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL este în conformitate cu Ghidul
solicitantului aferent măsurii 3/2B și cu Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Microregionale
Țara Făgetului.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe pagina web a GAL
într-o secțiune distinctă.
9. Criteriile de selecţie.
Pentru această măsură pragul minim este de 35 puncte şi reprezintă pragul sub care nici un proiect nu
poate intra la finanţare.

Principii
selecție

de Criterii de selecție

PS1 Principiul comasării
exploatațiilor,
având în vedere
numărul
exploatațiilor

Solicitantul preia
integral cel puţin o
exploatație agricolă
10 puncte
Solicitantul preia
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Punctaj
acordat
de GAL

Documente verificate

Doc. Plan de afaceri
Documente
proprietate/folosinţă pentru
exploataţia agricolă
Documente solicitate pentru
animale, păsări şi familii de

preluate integral

integral două
exploatații agricole
15 puncte
Solicitantul preia
integral minim trei
exploatații agricole
20 puncte

domeniul agricol

superioare în
domeniul agricol
20 puncte
Solicitantul a absolvit
studii postliceale sau
liceale în domeniul
agricol
15 puncte
Formare profesională
10 puncte

albine inclusiv pentru
cedent/cedenti
Extras din Registrul unic de
identificare de la APIA şi/sau
din care să reiasă situația
acestora înainte și după
momentul preluării
exploatației/exploatațiilor
agricole.
Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea exploataţiilor se
realizează unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, albinele, aşa cum apar înregistrate la APIA
şi/ sau la ANSVSA/DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi în Registrul agricol.
Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la
APIA şi/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi
Registrul Agricol.
Nu este obligatorie preluarea curții și a anexelor gospodăriei cedentului.
N.B.! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: extras din Registrul unic
de identificare de la APIA şi/sau Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/
Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, din care să reiasă
situația acestora înainte și după momentul preluării exploatației/exploatațiilor agricole.
Diplomă, certificat de
PS2 Principiul nivelului Solicitantul a absolvit
calificare
de calificare în cu diplomă de studii

Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de licenţă/master/doctor, iar
absolvirea studiilor postliceale sau liceale se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat.
Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea punctajului minim se va prezenta, pe
lângă documentul care certifică absolvirea celor 8 clase, un act doveditor (diplomă, certificat
de calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de
Ministerul Educaţiei Naționale) prin care se certifică competențele profesionale de cel puţin
Nivel 1 de calificare profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare
profesională are o durată de minim 360 ore, Nivelul I de calificare profesională are o durată
de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru
cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru acordarea de punctaj la
criteriul 2 de selecţie, sunt acceptate şi certificatele de absolvire a cursurilor de calificare
emise de ANCA.
N.B.! Informaţii privind tipurile de studii considerate ca aparţinând de domeniul agricol sunt
prezentate la capitolul „1 Definitii si abrevieri” din prezentul Ghid.
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PS3 Principiul sectorului
prioritar
care
vizează
sectorul
zootehnic
(si
apicultură)
și
vegetal
(legumicultura
şi
pomicultură)

A) Sector vegetal
1. Legumicultură (se
referă atât la
Doc. Copie Registrul
legumele în câmp cât
Agricol
şi la cele în spaţii
Doc. eliberat de APIA
protejate, inclusiv
Doc. Cererea de finanţare ciupercăriile din
stabilirea dimensiunii
spaţiile climatizate),
inclusiv producere de
exploataţiei
material săditor/
agricole/calculul SO
sămânţă de legume
Doc. Eliberat în
25 puncte
conformitate cu Ordinul
2. Pomicultură,
MADR nr.119/25.05.2011
exceptând pepinierele
pentru aprobarea Sistemului
pomicole
unitar de identificarea
10 puncte
stupinelor şi stupilor
B) Sector zootehnic
Apicultură
20 puncte
Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea culturilor sau
speciilor de animale/apicultura în cadrul calculului SO care trebuie să fie dominantă
în total SO exploataţie.
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/
zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total
exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/ animale/apicultura se va face comparativ
cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al exploataţiei.
N.B.! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada de
monitorizare a proiectului, grupa mare de cultură/animale/apicultura pentru care a
primit punctaj.
Doc. Cererea de Finantare
PS4 Principiul
Proiectul este
Doc. Planul de afaceri
potențialului agricol implementat într-o
Anexa 6
care vizează zonele zonă cu potențial
cu
potențial scăzut (conform
determinate în baza studiului ICPA
studiilor
de anexat)
specialitate
10 puncte
Proiectul este
implementat într-o
zonă cu potențial
mediu (conform
studiului ICPA
anexat)
15 puncte
Proiectul este
implementat într-o
zonă cu potențial
ridicat (conform
studiului ICPA
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anexat)
20 puncte
N.B.! Încadrarea în tipul de potențial (ridicat, mediu sau scăzut) conform Anexei nr. 6
la prezentul Ghid se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT
unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată (raportat la total valoare SO).
În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de
UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea
fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul
solicitantului utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de
modificare a notei de bonitare din Anexa 6. Studiul OSPA județean privind nota de
bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de aviz ICPA.
Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un
astfel de sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol conform notei de bonitare
aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 6.
A se avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei nr. 6 prin care se face
corelarea dintre culoare și potențial (mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă
potențial scăzut).
Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent
zonelor cu potenţial agricol mediu.
N.B.! În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foaia de lucru ”vegetal„
din Anexa 6, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „asimilări culturi” pentru
încadrarea pe potenţial.
Pentru reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de
favorabilitate potențată între 2.5 şi 3.5 (Anexa nr. 10), acestea vor fi încadrate în
zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate
potențată mai mare de 3,5 de vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat.
În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctjul maxim
aferent acestui principiu de selecţie.
N.B.! În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele
menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări nu se acordă punctaj la acest
principiul de selecţie.
Pentru reprezentant legal al
PS5 Domiciliul
Minim 2 ani
1
solicitantului: Copie CI si
solicitantului să fie
5 puncte
Adeverinta
Evidenta
cu minim 2 ani 2 ani  10 ani
Populatiei (daca este cazul)
înainte
de
15 puncte
depunerea
10 ani
proiectului
în
20 puncte
Unitatea
Administrativ
Teritorială în care
este
înregistrată
exploataţia
TOTAL
Total: 100 puncte.
1

La acest criteriu se intelege domiciliul reprezentantului legal al solicitantului, care trebuie sa fie cu minim 2 ani
inainte de depunerea proiectului in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia.
Categoria de solicitanti poate fi consultanta la Cap. 4, punctul 4.1.
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Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate corespunzator lunii
respective se va întocmi un raport de selecție lunar. Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea
descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară.

Modalitatea de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru
mai multe proiecte, se realizează în funcție de următorul criteriu:
1. Numărul de înregistrare, data și ora.
10. Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie (notificarea solicitanţilor,
publicarea Raportului de Selecţie)
După publicarea raportului de evaluare, toti solicitantii vor fi notificati prin email, fax sau poștă.
În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul www.tarafagetului.ro a Raportului de
contestaţii se va realiza selecţia proiectelor, astfel se va întocmi Raportul de selecţie final.
11. Solicitanții pot obține informații detaliate la sediul GAL din sat Dumbrava, comuna Dumbrava,
nr. 157, în intervalul orar 10:00-14:00 sau la tel: 0256 - 325 721 sau la adresa de e-mail:
galtarafagetului@tarafagetului.ro.
12. Monitorizarea plăților
Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor
Contractului de finanțare. În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse
inițial la GAL pentru efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de
plată, se va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL. Dosarul Cererii de Plată se depune
inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic
documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația
însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale
AFIR (OJFIR). Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în
Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR
www.afir.info.ro.
13. Alte informaţii
GAL v-a putea solicita Beneficiarilor pe parcursul perioadei de implementare și monitorizare a
proiectelor, orice document ce vine în sprijinul procedurii de monitorizare și colectare de date privind
indicatorii. Totodată GAL v-a putea efectua vizite pe teren în această periodă cu anunțarea în prealabil
a beneficiarilor.
Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către GAL sunt implementarea tehnică,
implementarea financiară (partial) şi monitorizare pentru PNDR, raportare. Astfel, prelucrarea datelor
se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:
*
primirea cererilor de finanțare;
*
verificarea cererilor de finanțare;
*
selectarea proiectelor finanțate;
*
efectuarea vizitelor pe teren;
*
raportarea progresului măsurilor;
*
informare și promovare a PNDR;
*
monitorizarea proiectelor.
Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare și prevederile legale
aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare,
contractul de finanțare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către
autorități publice.
Prelucrăm, de asemenea, date cu caracter personal în scop de informare și promovare a activitatilor
oferite de GAL și a evenimentelor pe care le organizăm, temeiul acestei prelucrări fiind
consimțământul dumneavoastră la momentul depunerii dosarului cererii de finantare.
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