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APEL DE LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL 

ARGESUL DE MIJLOC  
 

FORMA DETALIATA, 1/07.09.2017 
MASURA M1/2A 

MODERNIZAREA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE  
 

Asociatia Grupul de Acțiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc anunța lansarea în perioada 07.09.2017 – 
31.10.2017 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul Masurii M1/2A - 
Modernizarea exploatatiilor agricole 

 
Numărul apelului de selecție: 1/2017-M1/2A 
 
Data lansării apelului de selecție: 07.09.2017, ora 10:00 
 
Data limita de depunere a proiectelor: 31.10.2017, ora 14:00 

 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL  Tinutul Argesul de Mijloc – oraș Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, 
str. Drumul Morii, nr.18B, etaj 1, jud. Arges, de luni pana vineri, în intervalul orar 12:00-16:00. 
 
Beneficiari eligibili: 
Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M1/2A sunt fermierii definiţi conform 
Regulamentului (CE) 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice 
sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul 
legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul GAL, cu excepţia teritoriului unde se 
implementează Instrumentul Teritorial Integrat (Anexa 13 la GS), şi care desfășoară o activitate agricolă. 
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:  

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

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

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

 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare);  

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare);  

 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi 
completările ulterioare);  

 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare);  

 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare);  

 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi 
completările ulterioare);  

 Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și 
didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice 
(definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din 
domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii 
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de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului 
de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă 
înregistrate la APIA.  

În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, 
se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia in calcul doar activele unității vizate de 
investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).  

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);  
 Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în 

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, cu modificările și completările ulterioare);  

 Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările 
ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);  

 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.  

 Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea 
grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu 
completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de 
fermieri.  

  
 

 Sprijin nerambursabil total masura M1/2A:   234.708 euro 
 Fondul disponibil alocat în aceasta sesiune este de   234.708 euro 

                Suma maximă alocată /proiect este de 200.000 Euro. 
 Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro. 
 Sprijinul se va acorda sub formă de  

- Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.  
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului:  

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar 
rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea 12000 - 
250.000 SO inclusiv), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO inclusiv , în 
cazul:  
 a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii Cererii de 
Finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani 
anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305) respectiv, să se încadreze în una din 
următoarele categorii: 
 Persoană fizică autorizată (PFA) înfiintata conform OUG nr.44/2008 cu vârsta sub 40 de ani la  data 

depunerii Cererii de Finanțare a proiectului și care deține competențele și calificările profesionale 
adecvate.  

 Intreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 al cărei titular are varsta sub 40 de ani 
la data depunerii Cererii de Finanțare a proiectului şi deține competențele și calificările 
profesionale adecvate;    

 Întreprinderea familială (IF) înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 cu condiția ca tânărul fermier, 
solicitant al sprijinului cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare, cu  
competențele și calificările profesionale adecvate să fie reprezentantul IF desemnat prin acordul 
de constiuire și să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea cotei majoritare din 
patrimoniul de afectațiune;  

 Societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică, care este și administratorul 
societăţii, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanțare care deține competențele și 
calificările profesionale adecvate.  

  Societate comercială (cu răspundere limitată cu mai mulți asociați, cu condiția ca tânărul fermier, 
solicitant al sprijinului, să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea pachetului 
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majoritar al părţilor sociale și deţinerea funcţiei de administrator unic al societății comerciale 
respective şi să aiba competențele și calificările profesionale adecvate   

 
Pentru toate situațiile mai sus menționate, tânărul fermier trebuie să se fi stabilit (instalat) pentru prima 
dată ca șef al unei exploatații în exploatația agricolă vizată de proiect şi să nu fi trecut mai mult de cinci ani 
de la instalare până la depunerea Cererii de Finanțare. 
Data instalării pentru prima dată ca şef de  exploataţie  este data la care tânărul fermier,  figurează  în 
evidențele ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele 
solicitantului, ca asociat unic/majoritar și administrator unic al respectivei entități (oricare ar fi statutul 
juridic), respectiv titular al IF-ului. Dacă data înregistrării în ONRC a tânărului fermier, diferă de data 
înregistrării exploataţiei la APIA pe numele solicitantului, termenul de 5 ani se va calcula începând cu cea 
mai recentă înregistrare dintre cele două, faţă de momentul depunerii.   
Dacă din verificarea în ONRC rezultă că persoana fizică a mai condus o forma juridică (respectiv, a deţinut 
funcţia de asociat/acţionar majoritar şi funcţia de unic administrator) cu activitate agricolă înscrisă la APIA, 
nu se mai consideră că indeplineste conditia de tanar fermier instalat.  
Atenţie! Se va avea în vedere data la care exploataţia a fost înregistrată la APIA şi nu data la care 
solicitantul a obţinut RO-ul de la APIA.   
 

b) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 
c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) 
din R(UE) nr. 1305/2013;    

În cazul agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensitati suplimentare cu 20 puncte procentuale 
pentru valoarea eligibila a proiectului  este posibila doar daca intreaga exploatatie a beneficiarului este 
ecologica (în conversie sau certificata) în cazul în care investiţia deserveşte/poate fi utilizată/formează un 
flux cu activele întregii exploataţii (ex: achiziţionarea de utilaje agricole, acestea putând fi folosite în orice 
unitate de producţie care vizează cultura vegetală şi  face parte din exploataţia solicitantului) sau, parcelele 
vizate de investiţie sunt în conversie sau certificate, în cazul în care investiţia este utilizată în desfăşurarea 
unei activităţi independente de restul activităţilor din exploataţie (ex: solicitanul deţine o exploataţie 
zootehnică şi propune investiţii pentru o unitate de producţie  vegetală, sau deţine o exploataţie vegetală, 
cultură mare şi propune prin proiect realizarea unei sere. În aceste situaţii, investiţiile realizate se pot utiliza 
doar pentru obiectivul propus prin proiect neputând fi utilizate la celelalte unităţi de producţie).  
 În cazul art 28 (Agromediu), cele 20 de puncte procentuale suplimentare se acorda, după cum urmează:  
   1. Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile cu condiția ca suprafața aflată sub angajament sa 
reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil aparținand exploataţiei agricole.  
Intensitatea mărită se acordă pentru utilajele și echipamentele specifice lucrărilor de arat, grăpat, discuit, 
semnănat/însămânţat, tocat resturi vegetale, încorporat resturi vegetale în sol, numai în cazul în care peste 
50% din terenul arabil deținut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare în cazul următoarelor 
pachete  promovate prin Măsura 10 – Agromediu și climă (AGM): 

Pachetul 4 – culturi verzi, Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu 
gât roșu (Branta ruficollis), suprafețe pe care se realizează lucrări de tehnologie a culturilor; Intensitatea 
mărită se acordă pentru facilităţi necesare depozitării şi compostării gunoiului de grajd numai în cazul 
în care peste 50% din terenul arabil deținut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare în 
cazul Pachetului 4 – culturi verzi, Pachetului 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice şi 
Pachetului 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta 
ruficollis).  

2. Pentru investiţiile adresate pajiștilor cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să reprezinte mai 
mult de 50% din  suprafaţa de pajişti aparținând fermei. 
Intensitatea suplimentară se acordă doar pentru contravaloarea următoarelor: 

 utilajelor folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea 
investitii utilizate în cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin Pachetul 1 _  
pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) fără Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale; 

 utilajelor uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) 



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC 
Oraș Ștefănești, sat Valea Mare - Podgoria, nr.18B, et.1, jud. Argeș 

CIF 31035351,Tel. 0755894665 
galargesul@yahoo.com  

 
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020).  
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

4

folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii 
utilizate în cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin varianta 2.2 – utilaje 
ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe din pachetul 2 – practici agricole 
tradiţionale, varianta 3.1.2 –utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex din sub-
pachetul 3.1 – Crex Crex, varianta 3.2.2 –utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius 
minor și Falco Vespertinus din sub-pachetul 3.2 -  Lanius Minor și Falco Vespertinus, 
varianta 6.2 -  utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) din 
pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.); 

 platformele pentru depozitarea şi/sau compostarea gunoiul de grajd şi 
utilajele/echipamentele de transport şi de împrăştiere a gunoiului de grajd – în cazul 
pachetelor 1, 3.1, 3.2 şi 6;  

 
3. Pentru investitiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului nr. 8 (rase locale în 
pericol de abandon) – contravaloarea investiţiei în cauză se obţine înmulțind procentul pe care îl detine 
nucleul de rase locale în pericol de abandon în total efective de animale, cu total valoare eligibilă a 
proiectului. Intensitatea mărită se acordă doar pentru această contravaloare. 
Exemplu dacă rasele în pericol de abandon reprezintă 10% din total efective (exprimate în UVM), se aplica 
acest procent la valoarea totala eligibila, și se acorda 20 puncte procentuale suplimentare la intensitate 
sprijin  doar pentru această cota de 10% din valoarea totala eligibilă.  
Atentie! În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții legate de 
operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una dintre condiții, majorarea 
intensității se va face doar cu 20 puncte procentuale suplimentare.   
 
  d) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 
menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; intensitatea sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale 
dacă: 

 exploataţia agricolă  se află în una din localităţile  în dreptul cărora există menţiunea   ANC ZM , 
ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul Solicitantului, în cazul în care investiţia 
deserveşte/poate fi utilizată/formează un flux  cu activele întregii exploataţii (ex: achiziţionarea de 
utilaje agricole, acestea putând fi folosite în orice unitate de producţie care vizează cultura 
vegetală şi fac parte din exploataţia  solicitantului) sau,  

  investiţiile sunt realizate în una din localităţile cu constrângeri naturale (ANC ZM / ANC SEMN/ 
ANC-SPEC conform Anexa 3), în cazul în care investiţia este utilizată în desfăşurarea unei activităţi 
independente de restul activităţilor din exploataţie (ex: solicitanul deţine o exploataţie zootehnică 
şi propune investiţii pentru o unitate de producţie vegetală, sau deţine o exploataţie vegetală, 
cultură mare şi propune prin proiect realizarea unei sere. În aceste situaţii investiţiile realizate se 
pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputând fi utilizate la celelalte unităţi de 
producţie.)    

 
Informații detaliate privind accesarea și implementarea proiectelor în cadrul masurii M1/2A - 
Modernizarea exploatatiilor agricole sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia publicate pe 
pagina de internet a GAL TAM, www.gal-tam.ro. 

 Cererea de finanțare editabila utilizata, anexa la prezentul apel de selecție, poate fi consultata și 
descarcata prin accesare www.gal-tam.ro 

 Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, 
trebuie să fie în conformitate cu cerintele Fisei masurii M1/2A din SDL Tinutul Argesul de Mijloc și 
cu Ghidul solicitantului, anexa la prezentul apel de selecție, în vigoare la data lansării, disponibile și 
în format electronic pe www.gal-tam.ro, la sectiunea dedicata ghidului solicitantului și anexele 
M1/2A. 
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Acestea sunt: 
 1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însotit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea Viticola (dacă este 
cazul) (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie)  
Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/2016.  
Atenție! Art 15 aferent HG 907/2016 , ”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii:  
a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri  
b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de 
intervenție au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, 
respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții 
au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.  
c) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții 
necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate 
de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre 
reaprobare/reavizare.  
 
Important!  
- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în 
Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile .  
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de 
elaboratorul documentaţiei se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din 
specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila 
elaboratorului  
- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de santier 
prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de 
achiziţii şi autorizare plăţi.  
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), 
să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.  
- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele 
achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana 
„neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea.  
- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la 
capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în 
oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se 
realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”).  
- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ 
ora).  
- în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, cu respectarea 
limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, chiar 
și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu extras din BD cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 
2014-2020, valabil la momentul elaborării SF.  
- În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul 
pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de 
construcţie.  
1. 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 
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stadiul fizic al lucrărilor. 
 
2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 
30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.  
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de 
finanțare se vor depune ultimile trei situaţii financiare. 
  
Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv 
(inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi cei care nu au 
înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul 
înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.  
 
Pot apărea următoarele situații:  
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului 
anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune nici un 
document în acest sens.  
b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la 
Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la Dosarul 
cererii de finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit 
și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care 
dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare  
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la 
Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, 
atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la 
Administraţia Financiară.  
 
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:  
DECLARAȚIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII PROIECTULUI 
înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul 
brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse 
pe norme de venit (formularul 221). În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din 
Legea 227/2015,(cod fisca), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va 
depune nici un document în acest sens.  
Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta excesivă etc) se 
vor prezenta şi:  

- Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 
și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost 
calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), 
înregistrate la Administratia Financiara .  

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

- Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară (formularul 
200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ si/ sau 
Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221).  

 
Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea 
pe bază de norma de venit.  
Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a 
pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se 
certifică:  
- data producerii pagubelor  
- cauzele calamităţii; 
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- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);  
- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite. 
 
3.a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAȚIILOR DE VIȚĂ DE VIE 
PENTRU STRUGURI DE MASĂ EXISTENTE/PLANTAȚIILOR NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR PLANTAȚII:  

 COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE 
asupra terenului şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate 
conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe 
categorii de folosinţă, perioada de arendare care trebuie să fie de cel puţin 10 ani începând cu anul 
depunerii Cererii de 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. .  

 
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 
prevăzute în contract şi alte clauze;  

 suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces)  

 Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta 
documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi  

 Atenţie! Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie.  
 
a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va 
cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii,numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi 
perioada pe care terenul a fost adus in folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani.  
Pentru celelalte tipuri de culturi nu este necesară prezentarea documentelor pentru terenul agricol, 
verificarea făcându-se de către experţii evaluatori, exclusiv în sistemul IACS.  
b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi 
realizate investiţiile,:  
b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT 
ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor 
de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect ;  
b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE 
CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al terenului 
pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului 
dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.  
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 
prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 
diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care 
este amplasată clădirea.  
Atenţie! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să 
prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de 
construire/desființare:  
- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) 
dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare 
judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă 
autentică de un notar public.  
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- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza 
investiția.  
 
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și 
completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra 
terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.  
b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE 
LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau 
modernizări ale acestora. 
Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un 
credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului.  
c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE: 
1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data 
depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); Formularul 
de miscare se depune dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, cererea de finanțare și extrasul din 
Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA.  
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR 
DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul 
păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei.  
Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta 
documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 
2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine.  
4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 
Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de 
autorizare.  
5. ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
-DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT  
6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale emise de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în 
cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a 
datoriilor către bugetul consolidat.  
Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și 
sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate.  
Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 
rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 
restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, 
pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A.  
6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni 
economico-financiare. Cazierul judiciar va fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
7.ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi 
ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.  
7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEAN, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe 
pagina de internet www.afir.info  
Atenție! În cazul investiţiilor care prevăd atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje necesare procesării, 
documentul 7.1 va trebui să ateste conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar și siguranta alimentelor şi trebuie să facă referire clar şi la activitatea de procesare.  
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Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare.  
Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ 
Protocoale de colaborare.  
În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje agricole nu este necesară prezentarea documentului 
7.  
 
8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI: 
8.1DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o 
instituţie financiară (extras de cont si/ sau contract de credit)  
8.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu AFIR);  
9.  
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel 
mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se 
autorizează/avizează conform legislației în vigoare.  
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune.- se va 
depune la momentul încheierii contractului  
Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii 
de finanțare.  
10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 
propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;  
b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, ), 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  
11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 
mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de 
absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;  
11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, 
economie agrară, mecanică agricolă.  
11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă 
formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a 
competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie 
autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis 
de ANCA care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 
agrară, mecanică agricolă.  
11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, 
economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală. Atenţie! 
Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se instalează, fiind managerul 
exploataţiei) sau pentru angajatul care deţine funcţia de manager al exploataţiei agricole. În cel de-al doilea 
caz se vor prezenta şi documentele care să certifice poziția persoanei în societate:  
11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea 
contractului individual de muncă.  
Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/acreditata de 
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională, 
trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificari.  
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Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea 
prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare.  
12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:  
12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor noi 
sau  
AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului 
de irigaţii.  
12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)  
12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)  
12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este 
cazul)  
13.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE 
PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA de PRODUCERE, 
PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR  
13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitii a semintelor, şi documentul 
oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu menţiunea „sămânţă admisă 
pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/ documentul de calitate si conformitate al furnizorului/ orice 
alt document echivalent documentelor menţionate (ex:eticheta oficială).  
14. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale crescătorilor 
sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ  
15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 
AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si , 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.  
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.  
15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției proprii.  
16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii.  
17.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, 
ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE 
(în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor care obțin după implementarea 
proiectului, un produs ecologic)  
17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi 
certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările 
și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare 
în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea 
obținerii unui produs existent).  
18. 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  
19. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National de 
Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea 
Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor.  
20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care sa reiasa ca solicitantul si, dacă este 
cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru a/al 
acesteia/acestuia, insotit – statutul Cooperativei.  
20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători sau direct cu 
Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/ comercializării producției 
proprii.  
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21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în 
scopul susținerii proiectului: ( de ex. copia autorizației de gospodărire a apelor a ANIF/entității care 
gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la care se branșează solicitantul, etc )  
        
IMPORTANT !  
Documentele justificative anexate Cererii de Finanțare trebuie să fie valabile la data depunerii acestora, în 
conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.  
 
Solicitantul va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte de conformitate și eligibilitate descrise în 
Ghidul solicitantului, în fisa de evaluare conformitate și eligibilitate precum si-n metodologiile de verificare 
anexate prezentului apel de selecție, disponibile pe www.gal-tam.ro.: 

  să fie persoană fizică autorizată și să desfășoare activități economice/întreprindere 
individuală/întreprindere familială/ persoană juridică română; 

 să acţioneze în nume propriu; 
 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 

Următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/ submăsurilor de 
investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz: 
a) solicitanții/ beneficiarii/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în 
registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria 
față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare; 
b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de Finanțare, că 
vor prezenta: dovada cofinanţării private și/sau proiectul tehnic la data  semnării contractului şi nu prezintă 
aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor;  
c) beneficiarii contractelor/ deciziilor de finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, finanțate 
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după implementarea proiectelor, iar cei ai 
sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșe de plată din cadrul PNDR 2014-2020.   
 
Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție al GAL TAM se poate consulta pe www.gal-tam.ro.  

Proiectele potențialilor beneficiari ai SDL vor fi depuse în sesiune anuală continuă de depunere, 
în format letric, conform anunțului de deschidere a sesiunii de primire de proiecte și ghidurilor 
solicitanților elaborate ulterior pentru fiecare măsură din SDL. Proiectele depuse vor fi evaluate de 
către responsabilii cu verificarea și selecția proiectelor – angajați GAL (fișele de evaluare vor fi 
aprobate de către managerul GAL) și selectate de către Comitetul de Selecție al proiectelor format 
din membrii parteneriatului, activități concretizate în raport lunar/trimestrial/final de selecție cu 
respectarea termenelor prevăzute în procedură pentru fiecare etapă. Comitetul de selecție va fi 
alcătuit din membii si supleanti. Presedintele  si secretarul fiecarei sedinte vor fi ales de membrii 
prezenti. Membrii pot fi inlocuiti de oricare supleant din categoria respectiva. Fiecare 
membru/supleant din Comitetul de selectie poate imputernici o alta persoana din 
institutie/firma/ong pentru a participa la sedinta. La selecția proiectelor se va aplica regula ”dublului 
cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar să fie prezenți cel puțin 50% din membrii, 
din care peste 50% vor fi din mediul privat și societate civilă. 

Criteriile de selecție și/sau punctajele minime, pragul minim precum și pragul de calitate vor fi 
aprobate și revizuite de către Consiliul Director al GAL și detaliate în proceduri de implementare. 
Depunerea proiectelor se realizează lunar/trimestrial doar pentru proiectele ce au punctajul estimat 
(evaluare – prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii/trimestrului respectiv. 
Cererile de finanțare pentru care punctajul (autoevaluarea – prescoringul) stabilită de solicitant 
depășește cu mai mult de 20% punctajul stabilit de experții GAL în urma evaluării, cererea de 
finanțare va intra în procesul de selecție în raportul de selecție final al sesiunii din anul respectiv. 
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Termenul de evaluare lunară/trimestrială a proiectelor este, după caz de maximum 20, 
respectiv 50 de zile lucrătoare de la sfârșitul lunii/trimestrului respectiv. Raportul 
lunar/trimestrial/final de selecție va fi postat pe pagina de internet a GAL cel târziu în ziua următoare 
aprobării acestuia. 

Aplicanții care au depus proiecte în cadrul sesiunii anuale continue pentru care a fost întocmit 
un raport de selecție lunar/trimestrial/final au la dispoziție 5 zile lucrătoare de la postarea pe pagina 
de internet a GAL a Raportului de selecție lunar/trimestrial/final pentru a depune contestații cu 
privire la rezultatul evaluării. Contestațiile vor fi depuse la sediul GAL și vor fi evaluate de alți experți 
care nu au participat la evaluarea inițială a proiectelor. În urma instrumentării contestațiilor, Comisia 
de soluționare a contestațiilor întocmește raportul privind rezultatul contestațiilor, raport ce va fi 
postat pe pagina de internet a GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui. Termenul de soluționare 
a contestațiilor de către Comisia de soluționare a contestațiilor este de 10 zile lucrătoare de la data 
înregistrării acestora la sediul GAL. 

Pentru cererile de finațare care au făcut obiectul unor contestații Dosarul administrativ va fi 
completat cu documentele emise de Comisia de soluționare a contestațiilor. Compartimentul 
administrativ va completa dosarul administrativ al fiecărei cereri de finațare. 

Activitatea aferentă procesului de selecție pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul 
măsurilor GAL și cea de soluționare a contestațiilor se va desfășura pe întreaga perioadă de 
implementare a SDL. 

Criteriile de selecție și punctajul aferent utilizate în cadrul prezentului apel, aprobate de 
Consiliul Director/Adunarea Generala odată cu aprobarea Ghidului Solicitantului sunt:  

SECTORUL VEGETAL  
1. Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional          max 10 p  
1.1 Solicitantul care a initiat certificare de produs traditional                                        5 p 

1.2 Solicitantul care a obtinut certificare de produs traditional                                    10 p 

2. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici si medii - max 15 p 
Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producției 
standard).  
1.1. ≥12.000 – ≤50.000                      15 p  
1.2. >50.000 – ≤100.000                   13 p  
1.3. >100.000 – ≤ 250.000                11 p  
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.  
ATENȚIE! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selectie, dimensiunea economică trebuie atinsă până la 
sfârsitul primului an de monitorizare a proiectului, ca urmare a realizării investițiilor propuse prin proiect, 
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 cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative agricole, societăţi cooperative agricole și grupuri de 
producători) se vor cumula dimensiunile economice ale membrilor fermieri deserviţi de investiţie 
3. Principiul potențialului agricol al zonei   - max 10 p  
3.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA);                                                                                            
10 p  



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC 
Oraș Ștefănești, sat Valea Mare - Podgoria, nr.18B, et.1, jud. Argeș 

CIF 31035351,Tel. 0755894665 
galargesul@yahoo.com  

 
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020).  
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

1

 
 3.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA)                                                                                             
9 p 
Atenţie!  Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face conform Anexei nr.5.   
În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de 
producţie a solului din ferma solicitantului, OSPA, la solicitarea fermierului,  poate evalua nota de bonitare 
medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente, conform metodologiei actualizate de 
modificare a notei de bonitare din Anexa 5. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor 
agricole va fi însoțit de aviz ICPA. Scorarea va ține cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde 
figurează cultura predominantă existentă/ înființată (din punct de vedere al dimensiunii suprafeţei ocupate 
de cultură faţă de total suprafaţă agricolă). Pentru stabilirea scorului, în cazul previzionarii mai multor tipuri 
de culturi, acestea se vor grupa pe categorii, conform foii 2 de lucru „asimilări culturi” din Anexa 5.  
 Dacă exploatația este 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. 5. În acest caz, este necesar ca cel puțin 50% din suprafata aferentă culturii 
predominante (pe baza caruia se acorda punctaj în cadrul acestui principiu de selecție) să fie irigata sau să 
fie prevazută prin proiect a fi irigată, chiar dacă sunt pe amplasamente diferite.  
 Se vor avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei 5 prin care se face corelarea dintre culoare și 
potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea rosu reprezinta potențial scăzut și nu 
se acordă punctaj).  
 Investiţiile -sere, solarii, ciupercării- vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat și se 
acordă automat punctajul aferent primului criteriu.  
In cazul în care cultura propusa prin proiect nu este în foaia de lucru „vegetal” din Anexa 5, solicitantul va 
consulta foaia 2 de lucru „ asimilari culturi” pentru incadrarea pe potential.   
 În cazul proiectelor de investiții ce vizează exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri 
nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), care se regăsesc pe 
site-ul ONVPV la capitolul „delimitare teritorială”, acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu 
potenţial agricol ridicat.  
Proiectele de investiții care vizează exploataţiile viticole pentru struguri de vin care nu se regăsesc în 
arealele prevăzute pe site-ul ONVPV la capitolul „delimitare teritorială dar pentru care există autorizația de 
plantare viță de vie pentru struguri de vin, se vor încadra pe potenția mediu. 
 
4. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, 
bovine și păsări) și  vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații 
protejate, inclusiv producere de material săditor) - max 20 p 
          4.1 legumicultură în spații protejate :  
                          a) semințe si/sau material săditor                                                      20 p   
                          b) producție                                                                                            19 p 
Atenţie!  În această categorie vor fi incluse şi ciupercăriile din spaţiile climatizate, culturile de cartofi (dacă 
sunt obținuți în spații protejate) și ciupercile de cultura.  
         4.2 plante oleaginoase și proteice:   
                             a) semințe si/sau material săditor                                                    20 p    
                             b) producție                                                                                          18 p   
        4.3 cereale și cartofi:   
                              a) semințe si/sau material săditor                                                   20 p 
                              b) producție                                                                                         17 p   
 
Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura majoritară din punct de vedere al dimensiunii 
economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii atinse la sfârșitul 
primului an de monitorizare, ca urmare a realizarii investiţiei prevăzute în proiect. În cazul exploataţiilor 
mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta reprezentând componenta majoritar 
valorică din Bugetul indicativ al Cererii de Finanțare) analiza SO a grupei de cultură se va face comparativ cu 
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totalul SO al sectorului vegetal, nu cu total SO al întregii exploataţii.  
Atenţie! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, cel putin pe durata primului an de monitorizare a 
investiției, grupa mare de cultură pentru care a primit punctaj.   
 
5. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor 
în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției obținute- max 15 p  
Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după 
cum urmează:  
 5.1. a) producție agricolă primară –procesare – comercializare                                     15 p  
      b) producţie agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare  – pentru investiţii în unităţi de 
producție vizând producţia de legume,  struguri de masă                                           15 p                                                                          
 5.2. producție agricolă primară –procesare                                                                         14 p  
 5.3.  a)integrare producție agricolă primară cu procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA                     
10 p    
 b) producţie agricolă primară, inclusiv condiționare - comercializare  – pentru investiţii în unităţi de 
producție vizând producţia de legume,  struguri de masa prin membrii din cadrul OIPA      10 p                             
5.4. integrare producție  agricolă primară cu procesare/condditionare legume si struguri de masa si 
comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de producatori sau cooperativelor    14 p                                                                                               
În contextul acestui principiu, în cadrul legumelor sunt incluse și culturile de cartofi și ciupercile de cultura.    
Condiționarea privind producția de legume din cadrul criteriilor 5.1b, 5.3b si 5.4 se referă inclusiv la 
semințele și materialul săditor pentru legume. 
În cazul criteriului 5.4 condiționarea se referă doar la struguri de masă și legume (inclusiv semințe de 
legume), iar procesarea vizează toate produsele agricole din sectorul vegetal. 
Atenție! În cazul criteriului 5.1a și 5.2, (indiferent dacă Cererea de finanțare vizează modernizare sau 
investiție nouă) obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul exploatației agricole, iar în ceea 
ce privește comercializarea (criteriul 5.1a), aceasta se poate realiza astfel: 
 1. - în mod direct de către fermier către consumatorul final, sau 
 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.  
3. - sau printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus. În cazul proiectelor care vizează 
producţia de legume și struguri de masă, se poate acorda punctaj în cadrul criteriului 5.1b) (indiferent dacă 
Cererea de finanțare vizează modernizare sau investiție nouă) dacă prin proiect se prevăd, pe lângă 
investițiile în producția agricolă primară și investiții în condiționare, iar comercializarea producţiei poate fi 
realizată în condițiile detaliate mai sus.  
De asemenea, Cooperativele agricole și Grupurile de producători care integrează la nivelul proiectului, 
investiția în productia agricolă primară cu procesarea/ condiționarea și/ sau comercializarea (în condițiile 
criteriilor de selecție 5.1 sau 5.2) pot primi punctaj în cadrul criteriilor de selecție 5.1 sau 5.2. În cazul 
criteriului nr. 5.3 a și b (referitor la membrii OIPA) fermierul membru OIPA, solicitant de fonduri, 
demonstrează că procesează/condiționează și comercializează prin intermediul altor membrii OIPA, iar în 
cazul criteriului 5.4, fermierul membru OIPA, solicitant de fonduri, demonstrează că procesează prin 
intermediul altor membrii OIPA. Solicitantul, membrul OIPA, este obligat să-și păstreze calitatea de 
membru pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului. 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 În cazul criteriului nr. 5.3 a și b (referitor la 
membrii OIPA) fermierul membru OIPA, solicitant de fonduri, demonstrează că procesează/ condiționează 
și comercializează prin intermediul altor membrii OIPA, iar în cazul criteriului 5.4, fermierul solicitant de 
fonduri, membru al cooperativei sau grupului de producători demonstrează că procesează/ condiționează și 
comercializează prin intermediul altor membrii ai cooperativei/ Grupului de Producători sau direct prin 
Cooperative/ Grup de Producător. Solicitantul, membrul OIPA/ al cooperativei/ Grupului de Producători 
este obligat să-și păstreze calitatea de membru pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a 
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proiectului. De asemenea, peste 50% din totalul culturii/ culturilor proprii care face/ fac obiectul procesării/ 
condiționării și comercializării (exprimată în unități fizice privind exprimarea producției agricole) trebuie să 
fie procesată/ condiționată și comercializată pe lanț prin intermediul altor membrii OIPA sau a 
cooperativelor si Grupurilor de Producători sau membrilor acestora în cazul criteriului 5.3 și 5.4.  
Punctarea criteriilor de selectie din cadrul acestui principiu de selecție aplicabile membrilor OIPA/ 
cooperativelor/ grupurilor de producători (5.3 si 5.4) se va corela cu investiția propusă prin proiect și cu 
punctarea din cadrul principiului de selectie P4 sectorul prioritar în sensul că acele culturi (grupa de cultură) 
care fac obiectul lanțului vor fi aceleați pentru care s-a obținut punctaj în cadrul sectorului prioritar P4. 
În cazul sectoarelor care nu sunt prioritare, punctarea criteriilor de selecție din cadrul acestui principiu de 
selecție aplicabile membrilor OIPA/ cooperativelor/ grupurilor de producători (5.3 și 5.4) se va corela cu 
investiția propusă prin proiect și cu cultura majoritară (peste 50%) din punct de vedere al dimensiunii 
economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice provenind din totalitatea culturilor 
agricole).  
Atenție! Îndeplinirea criteriului 5.3 (a și b) se demonstrează prin precontractul/tele de vânzare și/ sau 
prestări servicii încheiate cu ceilalți membrii OIPA în vederea procesării/ condiționării respectiv 
comercializării prin membrii OIPA. Similar și în cazul solicitanților membrii ai cooperativelor sau grupurilor 
de producători (criteriul 5.4). La ultima Cerere de plată, solicitanții vor prezenta contractele ferme pentru 
elementele pentru care au fost punctați în cadrul acestor criteriilor de selecție, chiar dacă nu sunt încheiate 
cu aceiași agenți economici cu care s-au făcut precontractele inițiale. 
Atentie! OIPA trebuie sa fie recunoscută de către MADR pe filiera de produs. Titulatura de membru OIPA se 
referă la cea de membru al unei organizații profesionale ( ex. asociație, federație etc.) membră OIPA. În 
cazul membrilor OIPA solicitanți de fonduri, punctajul aferent CS 5.3 a) și b) se acordă dacă aceștia, pe lângă 
cerințele precizate mai sus, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  
1. fac parte dintr-o organizație profesională înființată conform legislației în vigoare, membră a unei OIPA 
recunoscută de MADR, în conformitate cu OUG 103/2008 cu modificările ulterioare, 2. desfășoară activități 
economice aferente produselor agroalimentare care fac parte din filiera de produs pentru care OIPA a fost 
recunoscută de MADR. 
 
6. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul 
cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare - max 20 
p 
Solicitanții sunt: 
  6.1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole având 
dimensiunea până la 12 000 SO                                                                                 20 p 
 6.2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni 
cuprinse între >12 000 -≤  50 000 SO                                                   18 p 
 6.3. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni 
cuprinse între >50.000 -≤  100.000 SO                                                 16 p  
Atenţie! 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 100 fermieri. Din acest număr : - 20 membri însemnând 20% 
din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea SO < 12.000 (CS 6.1), rezultă un punctaj de 
20%*20p= 4 puncte; - 20 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având 
dimensiunea SO >12.000 - ≤ 50.000 (CS 6.2) rezultă un punctaj de 20%*18p= 3,6 puncte; - 20 membri 
însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea SO >50.000 - ≤ 100.000 (CS 6.3) 
rezultă un punctaj de 20%*16 p= 3,2 puncte. Restul membrilor (40% din numarul total de membri) se 
situează cu dimensiunea exploatațiilor lor peste pragul de 100.000 SO (adică se situează în afara criteriilor 
de selecție aferente principiului P4). În acest caz, punctajul se cumulează pentru toate criteriile pentru care 
s-a obținut punctaj și se calculează astfel: 20% x 20p + 20%x 18p + 20% x 16p = 4p+ 3,6p+3,2p= 10,8p 
totale obținute de forma asociativă.  
Pot exista situații în care o formă asociativă reunește exploatații membre doar din una/ două din cele trei 
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categorii de dimensiune economică la care se referă criteriile de selecție fapt ce va determina cumularea 
punctajelor obținute doar din criteriul/ criteriile de selecție îndeplinite. 
 
7. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole - max 10 p 
Managerul/Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, 
în funcție de: 
  7.1. studii superioare                   10 p   
  7.2. studii liceale sau postliceale   8 p   
  7.3. școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniul 
agricol     6 p  
Atenţie! Documentul care atestă formarea profesionala a adultilor, trebuie să fie obligatoriu un certificat 
de calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională 
pentru Calificari sau un certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a 
competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie 
autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari. În situația în care solicitantul este absolventul unei 
forme de învățământ din sistemul național de educație, în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, 
imbunatatiri funciare, medicina veterinara, management agricol, biotehnologii etc)/ agroalimentar/ 
veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală, se 
va prezenta diploma/ documentul care să ateste absolvirea formei de învățământ corespunzătoare (atestat 
profesional/ diploma de bacalaureat, diploma licenta, diploma master, diploma doctorat, diploma 
postdoctorat etc). Sunt admise și diplomele de studii care beneficiază de recunoaștere/ echivalare de catre 
autoritatea competentă a Ministerului Educației conform legislației naționale în vigoare. În cazul în care 
solicitantul (absolvent al unei forme de învățământ 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 plata.   
Pentru absolventii cursului de pregătire profesională în domeniu se poate accepta adeverința de absolvire 
până la eliberarea documentului doveditor care va fi prezentat până la contractare. 
Pentru îndeplinirea criteriului nr. 3 aferent principiului 7 pot fi punctați și absolvenții a cel puțin 2 ani de 
facultate în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, imbunatatiri funciare, medicina veterinara, 
management agricol, biotehnologii etc)/ agroalimentar/ veterinar/ economie  agrară/ mecanică agricolă/ 
inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală care nu sunt absolvenți cu diplomă de studii 
superioare și care pot dovedii formarea profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii matricole 
pentru anii absolviți.   
Atentie! În cazul tanarului fermier, instalat ca sef de exploatatie în termenul celor 5 ani, asa cum este 
prevazut la capitolul 8  „Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)”, care 
beneficiază de intensitatea sprijinului mărită, punctajul referitor la nivelul de calificare se acordă tânărului 
fermier în cauză. In cazul celorlalte categorii de solicitanti, punctajul aferent criteriului de selectie indeplinit 
se poate acorda și angajatului care are calitatea de manager/administrator al exploatatiei (respectiv acea 
persoana din conducere care are atributii directe de conducerea, organizarea, planificarea și controlul 
activitatilor de productie, specifice activității propuse prin proiect).   
Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate comerciala – cod COR 242111; director 
societate comerciala agricola – cod COR 112031; șef ferma agricola (agrozootehnica) – 131111; șef complex 
zootehnic – 131109 etc. 
 
SECTORUL ZOOTEHNIC 
În cazul în care capacitatea maximă a fermei nu este atinsă pană la ultima cerere de plată, se va prezenta, 
în cadrul SF-ului, graficul de achiziţie a animalelor. Cheltuielile cu aceste achizitii se vor reflecta în 
prognozele economice atât pentru perioada de implementare cât şi pentru perioada de monitorizare 
(dacă este cazul). Criteriile de selecţie vor fi punctate funcţie de capacitatea fermei propuse prin proiect, 
care face obiectul investitiei, chiar dacă solicitantul va achiziționa animale și după depunerea ultimei 
cereri de plată.   
 



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC 
Oraș Ștefănești, sat Valea Mare - Podgoria, nr.18B, et.1, jud. Argeș 

CIF 31035351,Tel. 0755894665 
galargesul@yahoo.com  

 
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020).  
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

1

Atenție! Cheltuielile cu achiziția animalelor nu se menționează în bugetul indicativ din Cererea de 
Finanțare. 
 
 

1. Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional     -     max  10 p  
1.1Solicitantul care a initiat certificare de produs traditional                                                  5 p 
1.2 Solicitantul care a obtinut certificare de produs traditional                                               10 p 
2. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici şi medii- max 15 p 
 Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producției 
standard).  
            2.1. 12.000 – ≤50.000                    15 p   
            2.2. >50.000 – ≤100.000                13 p  
             2.3. >100.000 – ≤ 250.000             11 p 
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 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.   
În acest sens, pentru proiectele care vizează modernizări ale exploataţiilor agricole 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  „Total capete animale 
în urma realizarii investiției”.  
În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative și grupuri de producător) se vor cumula 
dimensiunile economice ale membrilor fermieri deserviţi de investiţie. 

3. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de 
specialitate- max 10 p. 
3.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA);       
10 p  
3.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA)          
9 p  
Atenţie! Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr.5  se va face ținând cont de 
nota de bonitare acordată UAT unde este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de modul de 
creştere a animalelor, în sistem închis sau liber, şi de existenţa sau nu a acţiunii de procesare în cadrul 
fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din efectivul total de animale al fermei 
(exprimate în SO).  (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea rosu reprezinta 
potențial scăzut și nu se acordă punctaj).  
În cazul investițiilor ce vizează creșterea albinelor, se va acorda punctajul maxim.  
 
 
 

4. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, 
bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură   în spaţii 
protejate, inclusiv producere de material săditor) - max 20 p. 
4.1. Ferme de reproducție din sectoarele prioritare conform principiului 20 p                                     4.2 
Bovine (inclusiv bubaline)  
a) Carne                                             20 p  
b) Lapte, inclusiv rase mixte          19 p 
4.3. Suine  
         Îngrășare                                 17 p 
4.4. Păsări  
         Carne/ ouă                              15 p  
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Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia de animale majoritară din punct de vedere 
al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii, 
rezultate, la sfârșitul primului an de monitorizare ca urmare a realizării investiției prevăzute în proiect.  
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul zootehnic (acesta reprezentând 
componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare) analiza SO a speciei de 
animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului zootehnic nu cu total SO al întregii exploataţii.  
Pentru sectorul bovin, încadrarea ca fermă de reproducție (criteriul CS 2.1) se va face pentru acele 
exploatații care achiziționează vițele în vederea obținerii de juninci destinate ulterior vânzării.  
Pentru sectorul suine și avicol, încadrarea ca fermă de reproducție (criteriul CS 2.1) se face conform 
tehnologiei de creștere 

  
  5. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a 
investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea  producției obținute - max 
15 p.  
Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după 
cum urmează:  
5.1. a) producție agricolă primară – procesare – comercializare 15 p     
b) producție agricolă primară, inclusiv condiționare- comercializare (în   cazul produselor apicole și 
producției de ouă)  15 p   
  5.2. producție agricolă primară – procesare 14 p   
 5.3.  a) integrare producție agricolă primară – procesare  - comercializare prin membrii din cadrul OIPA                       
10 p    
  b) producție agricolă primară, inclusiv condiționare - comercializare (în   cazul produselor apicole și 
producției de ouă) prin membrii din cadrul OIPA                 10 p    
 5.4. integrare producție agricolă primară cu procesare/ condiționare (produse apicole și producție ouă) și 
comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de producători sau cooperativelor 14 p              
  În cazul criteriului 5.4 condiționarea se referă doar la ouă și produse apicole, iar procesarea vizează toate 
produsele agricole din sectorul zootehnic. 
 Atenție! În cazul criteriului 5.1a si 5.2, (indiferent dacă Cererea de finanțare vizează modernizare sau 
investiție nouă) obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul exploatației agricole, iar în ceea 
ce privește comercializarea (criteriul 1a), aceasta se poate realiza astfel: 
 1. în mod direct de către fermier către consumatorul final, sau  
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.  
3. sau printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus. În cazul proiectelor care vizează produse 
apicole sau producție de ouă, se poate acorda punctaj în cadrul criteriului 5.1b) (indiferent dacă Cererea de 
finanțare vizează modernizare sau investiție nouă) dacă prin proiect se prevăd, pe lângă investițiile în 
producția agricolă primară și investiții în condiționare, iar comercializarea producţiei poate fi realizată în 
condițiile detaliate mai sus. 
 De asemenea, Cooperativele agricole și Grupurile de producători care integrează la nivelul proiectului, 
investiția în productia agricolă primară cu procesarea/ condiționarea și/ sau   comercializarea (în condițiile 
criteriilor de selecție 5.1 sau 5.2) pot primi punctaj în cadrul criteriilor de selecție 5.1 sau 5.2.  
   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. 
 În cazul criteriului nr. 5.3 a și b (referitor la membrii OIPA) fermierul membru OIPA, solicitant de fonduri, 
demonstrează că procesează/ condiționează și comercializează prin intermediul altor membrii OIPA, iar în 
cazul criteriului 5.4, fermierul solicitant de fonduri, membru al cooperativei sau grupului de producători, 
demonstrează că procesează/ condiționează și comercializează prin intermediul altor membrii ai 
cooperativei sau grupului de producători sau direct prin cooperativă/ grup de producători. Solicitantul, 
membrul OIPA/ cooperativei/ grupului de producători este obligat să-și păstreze calitatea de membru pe 
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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 altor membrii OIPA sau prin intermediul cooperativelor și Grupurilor 
de Producători sau a membrilor acestora în cazul criteriului 5.3 și 5.4.  
Punctarea criteriilor de selectie din cadrul acestui principiu de selecție aplicabile membrilor OIPA/ 
cooperativelor/ grupurilor de producători (5.3 și 5.4) se va corela cu investiția propusă prin     proiect și cu 
punctarea din cadrul principiului de selectie P2 sectorul prioritar în sensul că specia majoritară care face 
obiectul lantului va fi aceiași pentru care s-a obținut punctaj în cadrul sectorului prioritar P4. În cazul 
specilor care nu sunt prioritare, punctarea criteriilor de selectie din cadrul acestui principiu de selecție 
aplicabile membrilor OIPA/ cooperativelor/ grupurilor de producători (5.3 și 5.4) se va corela cu investiția 
propusă prin proiect și cu specia majoritară (peste 50%) din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) 
previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice provenind din totalitatea culturilor agricole).    
   Atenție! Îndeplinirea criteriului 5.3 (a și b) se demonstrează prin precontractul/tele de prestări servicii și/ 
sau precontractul/tele de vânzare încheiate cu ceilalți membrii OIPA în vederea procesării/ condiționării, 
respectiv comercializării prin membrii OIPA.  
Similar și în cazul solicitanților membrii ai cooperativelor sau grupurilor de producători (criteriul 5.4).  
La ultima Cerere de plată, solicitanții vor prezenta contractele ferme pentru elementele pentru care au fost 
punctați în cadrul acestor criteriilor de selecție, chiar dacă nu sunt încheiate cu aceiași agenți economici cu 
care s-au făcut precontractele inițiale.                    
     Atenție! OIPA trebuie sa fie recunoscută de către MADR pe filiera de produs. Titulatura de membru OIPA 
se referă la cea de membru al unei organizații profesionale ( ex.: asociație, federație etc.) membră OIPA. În 
cazul membrilor OIPA solicitanți de fonduri, punctajul aferent CS 5.3 a) și b) se acordă dacă aceștia, pe lângă 
cerințele precizate mai sus, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
 1. fac parte dintr-o organizație profesională înfiițată conform legislației în vigoare, membră a unei OIPA 
recunoscută de MADR, în conformitate cu OUG 103/2008 cu modificările ulterioare, 2. desfășoară activități 
economice aferente produselor agroalimentare care fac parte din filiera de produs pentru care OIPA a fost 
recunoscută de MADR. 
 
6. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploații de dimensiuni mici și/sau medii, în cadrul 
cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare - max 20 
p. 
Solicitanții sunt:    
6.1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole având 
dimensiunea de până la 12 000 SO                                                 20 p   
6.2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni 
cuprinse între >12 000 – ≤  50 000 SO                       18 p  
6.3. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni 
cuprinse între >50.000 – ≤  100.000 SO                     16 p 
Atenţie! 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 100 fermieri. Din acest număr : - 20 membri însemnând 20% 
din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea SO < 12.000 (CS 6.1), rezultă un punctaj de 
20%*20p= 4 puncte; - 20 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având 
dimensiunea SO >12.000 -≤ 50.000 (CS 6.2) rezultă un punctaj de 20%*18p= 3,6puncte; - 20 membri 
însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea SO >50.000 - ≤ 100.000 (CS 4.3) 
rezultă un punctaj de 20%*16 p= 3,2 puncte. Restul membrilor (40% din numărul total de membri) se 
situează cu dimensiunea exploatațiilor lor peste pragul de 100.000 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% x 20p + 20% x 18p + 20% x 16p = 4p+ 3,6p+3,2p= 10,8p 
totale obținute de forma asociativă.  
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Pot exista situații în care o formă asociativă reunește exploatații membre doar din una/ două din cele trei 
categorii de dimensiune economică la care se referă criteriile de selecție fapt ce va determina cumularea 
punctajelor obținute doar din criteriul/ criteriile de selecție îndeplinite. 
 
7. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole - max.10 p 
Managerul/Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, în 
funcție de:  
7.1. studii superioare                          10 p   
7.2. studii liceale sau postliceale          8 p 
7.3. școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol                
6 p 
Atenţie! Documentul care atestă formarea profesionala a adultilor, trebuie să fie obligatoriu un certificat 
de calificare emise de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională 
pentru Calificări sau un certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a 
competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie 
autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis 
de ANCA. În situația în care solicitantul este absolventul unei forme de învățământ din sistemul național de 
educație, în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, 
management agricol, biotehnologii etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ 
inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, se va prezenta diploma/ documentul care să ateste 
absolvirea formei de învățământ corespunzătoare (atestat profesional/ diplomă de bacalaureat, diplomă 
licență, diplomă master, diplomă doctorat, diplomă post-doctorat etc.). Sunt admise și diplomele de studii 
care beneficiază de recunoaștere/ echivalare de către autoritatea competentă a Ministerului Educației 
conform legislației naționale în vigoare.   
În cazul în care solicitantul (absolvent al unei forme de învățământ 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 
plata. 
  Pentru absolventii cursului de pregătire profesională în domeniu, se poate accepta adeverința de 
absolvire, până la eliberarea documentului doveditor care va fi prezentat până la contractare. 
Pentru îndeplinirea criteriului nr. 3  aferent principiului 7 pot fi punctați și absolvenții a cel puțin 2 ani de 
facultate în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, imbunatatiri funciare, medicina veterinara, 
management agricol, biotehnologii etc)/agroalimentar/veterinar/economie agrară/mecanică 
agricolă/inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală care nu sunt absolvenți cu diplomă de studii 
superioare, și care pot dovedii formarea profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii matricole 
pentru anii absolviți.   
Atenție!  
În cazul tânărului fermier, instalat ca șef de exploatație în termenul celor 5 ani așa cum este prevăzut la 
capitolul 8 „Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)” care beneficiază de 
intensitatea sprijinului mărită, punctajul aferent criteriului de selecție îndeplinit referitor la nivelul de 
calificare se acordă tânărului fermier în cauză, și nu angajatului cu funcție de conducere. 
In cazul celorlalte categorii de solicitanti, punctajul aferent criteriului de selectie îndeplinit se poate acorda 
și angajatului care are calitatea de manager/administrator al exploatatiei (respectiv acea persoana din 
conducere care are atributii directe de conducerea, organizarea, planificarea și controlul activitatilor de 
productie, specifice activității propuse prin proiect).   
Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate comercială – cod COR 242111, director 
societate comerciala agricola – cod COR 112031; șef ferma agricola (agrozootehnica) – 131111; șef complex 
zootehnic – 131109 etc. 
  CRITERII DE DEPARTAJARE 
In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor avea prioritate:            
1. Proiectul care  vizează exploatațiile cu dimensiunea cea mai mica. 
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2. Solicitantul care a obtinut certificare de produs traditional .                                               
 
Pentru această măsură pragul minim este de 25 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 
poate intra la finanţare.  

 
IMPORTANT!  

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin proiect, atât în faza de 
implementare cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea de finanţare a fost 
selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 

 
 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul  Studiul de fezabilitate şi pentru 
care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată perioada 
Contractului de Finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului). 
 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: rezultatele evauarii proiectelor vor fi 
comunicate prin postare pe www.gal-tam.ro, sectiunea Rapoarte de selecție. Rezultatele procesului de 
selecție vor fi comunicate solicitantului prin transmiterea de notificaru care vor conține: pentru proiectele 
declarate neeligibile, motivele pentru care nu au fost selectate, se vor mentiona criteriile de eligibilitate 
care nu au fost indeplinite sau punctajul pentru fiecare criteriu de selecție – precum și perioada de 
depunere a contestatiilor.  
De solutionare a contestatiilor, rezultatele vor fi comunicate prin postare pe www.gal-tam.ro, sectiunea 
Rapoarte de contestatie. După aparitia Raportului de contestatie pe site GAL TAM soluția rămâne 
definitiva, rezultatele vor fi consemnate în Raportul final de selecție. Notificarile vor fi transmise cu 
confirmare de primire din partea solicitantilor, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data afisarii 
Raportului de selecție final.  
  
Documentele obligatorii în vederea contractării fondurilor nerambursabile de către beneficiarii Măsurii 
M1/2A 
1. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a investiţiei prin extras de cont (în 
original) și/sau contract de credit (în copie) acordat în vederea implementării proiectului.  În cazul în care 
dovada co-finanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de instituția financiară cu cel 
mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului 
(model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat 
plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul 
aferent primei tranșe de plată.   
2.  Adresă emisă de bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului  aferent 
proiectului FEADR (denumirea şi  adresa băncii/trezoreriei şi, codul IBAN al contului de  operațiuni cu AFIR). 
3. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi  locale, valabile la data încheierii  
contractului, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul 
social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este 
cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 
4. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA  publicat pe pagina 
de internet www.afir.info. 
5. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare privind constatarea conformităţii 
proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică (pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform 
legislaţiei în vigoare, sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate 
publică, sau Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă. 
6.  Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (conform protocol  colaborare AFIR 
ANPM-GM) :    Clasarea notificării/  Decizia etapei de încadrare ca document final/  Acord de mediu/ Aviz 
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Natura 2000. 
7. Nota de constatare privind condiţiile de mediu    
 În cazul proiectelor care necesită Acordul de mediu/Avizul Natura 2000, documentele se depun în termen 
de maximum 7 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selecţia proiectului și înainte de 
semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea 
documentului de mediu, contractul de finanțare nu mai poate fi semnat. 
8. Proiectul tehnic, dacă este cazul, semnat și ștampilat de un verificator autorizat, însoțit de graficul fizic și 
financiar de realizare a investiției, se va depune la CRFIR, în vederea avizării.  În cazul existenței unor 
diferențe față de Studiul de Fezabilitate, în vederea avizării Proiectului Tehnic, Beneficiarul trebuie să 
atașeze, un tabel centralizator cu diferentele fizice/valorice între SFPTh și bugetul proiectului/ devizul 
general/ devizele pe obiecte în lei și euro, cu valorile actualizate semnate de reprezentantul legal și avizate 
de proiectant/ verificator autorizat (precum și prognozele economice în cazul modificării valorii totale a 
investiției. 
9. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri cu privire la sancţiuni economico-financiare) al  responsabilului 
legal, valabil la data încheierii contractului. Cazierul judiciar poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
10. Diplomă/ certificat/ document final care atestă absolvirea pregătirea profesională, dacă este cazul.  
11. Extras de Carte Funciară, dacă este cazul. 
În situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligația de a prezenta/redepune, după caz, documentele 
necesare încheierii contractului în termenul precizat în notificare, contractul de finanțare nu va fi încheiat. 
Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării conformității documentelor obligatorii 
și avizarea  Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea contractului de finanțare.   
 
 
Dosarul Cererii de Plată (DCP) 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/CRFIR – în funcție de tipul de proiect) 
 
Datele de contact ale Asociatie Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc unde solicitantii pot 
obtine informatii suplimentare, oras Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, str. Drumul Morii, nr. 18B. Etajul 
1, jud. Arges 
e-mail: galargesul@yahoo.com 
tel. 0755894665 
 
 
 

 

 


