
     

 

ASOCIAŢIA GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD 

comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui  
 telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro 

 

- Anunț detaliat lansare apel depunere proiecte – 

 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M2 – 2/17 – 17.11.2017  

Data publicării: 01/11/2017 

Asociaţia GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD anunţă lansarea, în perioada 1 noiembrie 

2017 – 17 noiembrie 2017, a celei de-a doua sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de 

finanțare pentru Măsura 2 – “Investiții în exploatații agricole”. 

I. Data lansării apelului de selecție: 1 noiembrie 2017 

II. Data limită de depunere a proiectelor: 17 noiembrie 2017 

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Proiectele se depun la Biroul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord din satul Ştefan cel Mare (în 

incinta SC AGRARCRIS SRL), comuna Ştefan cel Mare, județul Vaslui. Beneficiarii pot depune 

proiectele în perioada 01.11.2017 - 17.11.2017, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 14:00.  

Data limită de primire a proiectelor este: 17 noiembrie 2017, ora 14:00. 

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum este 

precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit al responsabilului legal, 

prin procura legalizată, în original. Proiectele primite prin orice alte mijloace decât cele menționate 

mai sus vor fi returnate, fără a intra în procesul de evaluare. 
 

IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin măsura 2 sunt:  

 Persoana fizică autorizată / Întreprindere individuală / Întreprindere familială (înfiinţate 

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

 Societate în nume colectiv – SNC / Societate în comandită simplă – SCS / Societate pe 

acţiuni – SA / Societate în comandită pe acţiuni – SCA  / Societate cu răspundere limitată – 

SRL (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare);  

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi 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 nr. 37/2005 privind recunoasterea si funcționarea 

grupurilor și organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu 

completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au 

calitatea de fermieri. 

Finanţările sunt accesibile doar pentru investiţii propuse în teritoriul LEADER Movila lui Burcel 

Vaslui Nord format din 15 comune: Bălteni, Boțești, Cozmești, Dolhești (Iași), Ferești, Miclești, 

Oșești, Rafaila, Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu, Todirești, Văleni, Vulturești, Zăpodeni. 

V. Fondul disponibil – alocat în această sesiune: 

Contribuția publică totală a măsurii este de 237.080 euro. 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi  cuprinsă între 5.000 şi 80.000 Euro. 
Intensitatatea de bază a sprijinului va fi de maxim 50% pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Acest procent poate fi majorat : 

 cu 10% - pentru solicitanți cu vârsta de maxim 40 de ani, cu condiția ca să se fi instalat cu 
maxim 5 ani înainte de solicitarea sprijinului (maxim 4 declarații la APIA anterior anului 
depunerii CF) 

 cu 20% pentru solicitanții cooperative agricole de producție, conform Regulamentului 
1305/2013, anexa II 

Beneficiarul va asigura cofinanțarea proiectului. 
 
 

VI. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții 

Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din măsurile din SDL, se 

vor utiliza Cererea de Finanțare și formularele standard ale Cererii de Finanțare adaptate 

de GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord care pot fi accesate pe pagina de internet www.gal-

movilaluiburcel.ro, secțiunea Finanțare.  

Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, 

necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare pe 

motiv de neconformitate administrativă.  

 
VII. Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat 

de către GAL pentru măsura respectivă: 

1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru achiziţiile simple se vor complete doar punctele care 
vizează acest tip de investiţie) 
1.b) EXPERTIZA TEHNICĂ DE SPECIALITATE ASUPRA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 
1.c) RAPORTUL PRIVIND STADIUL FIZIC AL LUCRĂRILOR 
 

2.SITUAŢIILE FINANCIARE(bilanţ-formularul10,contul de profit şi pierderi  formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 
Financiară. În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul 
depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii financiare sau 
Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au 
desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului sau 
 

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale: 
 Declarație special 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)sau 

http://www.gal-movilaluiburcel.ro/
http://www.gal-movilaluiburcel.ro/


Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, secetă 
excesivă etc) se vor prezenta: 
•Situaţiile financiare(bilanţ–formularul 10, cont de profit și pierderi  formularul 20, formularele 30 
și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a 
fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 
0), înregistrate la Administraţia Financiară 
 

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor 
familiale se va prezenta: 
 Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară 

(formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu 
fie negativ şi / sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de 
venit (formularul 221) 

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) 
 

3.a)DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/SAU TERENURILE) pe care 
sunt / vor fi realizate investiţiile: 
a1)ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT 
DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTARIAT care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o 
perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, 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; 
a2)DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, 
CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTARIAT, care să certifice 
dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10ani începând cu anul depunerii cererii 
de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în 
conformitate cu prevederile Legii 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 contractual 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 
a3)EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST 
FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru cererile de finanţare 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. 
 

b) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE: 
b1)EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile 
înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de 
mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 
40/2010); 
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsări şi albine  ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE 
MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPȚIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii 
CF, din care rezultă numărul păsărilor şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în 
Registrul Exploataţiei.  
 

Pentru cooperative  agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, se vor 
prezenta documentele prevăzute la punctul b) pentru toţi membrii acestor solicitanţi. 
b2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine. 
 
 
 



4. DECLARAȚIA DE SUPRAFAȚĂ APIA 2017 
 
5. Act de proprietate/închiriere/comodat/concesiune pentru spaţiu în care vor fi garate 
utilajele, pentru proiecte simple de achiziţii utilaje 
 
6. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau 
modernizări). 
 
7.1 În cazul proiectelor de modernizare a EXPLOATAȚIILOR DE ANIMALE se prezintă 
Autorizația de mediu, de sănătate publică și sanitar veterinară sau Nota de constatare emisă cu 
cel mult un an de zile înainte de depunerea Cererii de Finanțare. 
7.2 În cazul proiectelor de modernizare a EXPLOATAȚIILOR VEGETALE, se prezintă 
Autorizația de mediu/Nota de constatare emisă cu cel mult un an de zile înainte de depunerea 
Cererii de Finanțare. 
7.3 Documentele emise de APM, DSP, DVSA privind acordul acestora pentru realizarea 
investiţiei  
sau 
Declarația pe propria raspundere că va prezenta documentele emise de DSP, DSVSA și APM 
judeţene, solicitate de AFIR,  înainte de contractare 
 
8.1 ADRESĂ EMISĂ DE BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului 
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul IBAN al contului în care 
se derulează operaţiunile cu AFIR) 
8.2 DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE că va prezenta înaintea semnării contractului de 
finanțare cu AFIR - documentele care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare privată a 
investiției emise de o instituție financiară (extras de cont și/sau contract de credit acordat în 
vederea implementării proiectului) 
 
9.a) Copie Certificat de înregistrare ONRC și Certificat constatator (forma extinsă) ONRC al 
solicitantului 
9.b)HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 
statutului propriu în cazul Societăţilor agricole,însoțită de Statutul Societății agricole; 
9.c) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.1/2005) și 
Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.566/2004) cu modificările și completările 
ulterioare și composesoratele, obștile și alte forme associative de proprietate asupra terenurilor 
(menționate în Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă că acestea 
se încadreaza în categoria: societate cooperative agricolă, cooperativă agricolă sau fermier în 
conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare; 
 

10.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 
agrară, mecanică agricolă, inginerie economic în agricultură şi dezvoltare rurală sau, după caz, 
adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit 
în ultimele 12 luni. 
10.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, 
veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. 
10.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma / certificate de calificare ce 
atestă formarea profesională / certificate de competențe emis de un centru de evaluare si 
certificarea competentelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de 
asemenea să fie autorizat de Autoritatea Naţionala pentru Calificări sau Certificat de absolvirea 
cursului de calificare emis de ANCA, care confer un nivel minim de calificare în domeniul agricol, 
agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. 
10.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, 
veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare 
rurală. 
10.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste 
înregistrarea contractului individual de muncă. 



 
11. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE: 
11.1 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. 
11.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul) 
11.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul) 
11.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de 
apă (dacă este cazul) 
 

12.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 
AGROALIMENTARE(OIPA), din care să reiasă că solicitantul şi, dacă este cazul, terţele 
persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit 
de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutive 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 să reiasă că solicitantul este membru al 
acesteia, solicitantul trebuie să 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. 
12.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției 
proprii. 
 

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

14.1 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) 
14.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism 
de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG34/2000 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). 
 
15.STUDIU OSPA JUDEŢEAN PRIVIND NOTA DE BONITARE A TERENURILOR AGRICOLE în 
cazul exploataţiilor agricole din sectorul vegetal, însoţit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului 
în potenţialul agricol. 
 
16.1 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. 
16.2 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. 

 
17. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: 
1. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului 
2. Declarație pe propria răspundere că nu sunt asociați/ administratori/ acționari ai altor 
societăți care au același tip de activitate* cu cel al proiectului analizat 
3. Declarație pe propria răspundere că va prezenta înaintea semnării contractului de 
finanțare cu AFIR - documentul emis de ANPM pentru proiect 
4. Declarație pe propria răspundere că va prezenta înainte de semnarea contractului de 
finanțare cu AFIR - 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. 
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. 
5. Declarație pe propria răspundere că va prezenta înainte de semnarea contractului de 
finanțare cu AFIR - CAZIERUL JUDICIAR AL RESPONSABILULUI LEGAL 
6. Adresa emisă de unităţi bancare/firme leasing din care să reiasă că nu sunt restanţe, 
întârzieri la plata creditelor angajate anterior depunerii proiectului 
7.1 Extras din Baza de date cu prețuri de referință pentru utilajele prevăzute în proiect sau 
7.2 În situația în care nu se regăsesc în baza de date, se vor atașa 2 oferte conforme pentru 
valori de peste 15.000 de euro și o ofertă pentru utilaje cu valoare sub 15.000 de euro 
8. Adresă GAL de încadrare a proiectului în Strategia GAL 2014 - 2020 
9. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind angajamentul de raportare către GAL 
 

VIII. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării 

criteriilor de selecție: 

SE1: Principiul dimensiunii exploatației (prioritar exploatații mai mici) 
Documente justificative: Declarația de suprafață APIA 2017 și Tabelul de calcul a dimensiunii 

exploatației (SO) din Cererea de Finanțare 

 
SE2: Principiul potențialului agricol al zonei 
Documente justificative: Tabelul de calcul a dimensiunii exploatației (SO) din Cererea de Finanțare 
și  Anexa POTENȚIAL AGRICOL ÎN  GAL-vegetal, pomicol, animal 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face conform Anexei POTENȚIAL 
AGRICOL ÎN GAL.  

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 existent / 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 POTENȚIAL AGRICOL ÎN GAL . 
 
SE3: Principiul sectorului prioritar 
Documente justificative: 
 Tabelul de calcul al dimensiunii exploatației (SO) 
Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura majoritară din punct de vedere al 

dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii 
exploataţii atinse la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a 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 totalul SO al sectorului vegetal, nu cu total SO al 
întregii exploataţii. 
 
SE4: Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole primare cu 
procesarea și/ sau comercializarea 
Documente justificative: 
 studiul de fezabilitate și previziunile din Anexele B/C 
 precontracte de procesare/comercializare a produselor agricole cu membrii OIPA 



SE5: Principiul asociativității fermierilor (solicitanții sunt forme asociative sau membri ai unor 
forme asociative – cooperative agricole, grup de producători) 
Documente justificative: 
 certificat de înregistrare ONRC/Certificat Constatator ONRC al cooperativei/grupului  
 adeverință de membru al unei cooperative / grup de producători 

 
SE6: Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole 
Documente justificative: 
 documente privitor la studiile reprezentantului legal/managerului de proiect 
 extras din REVISAL privind înregistrarea  contractului de muncă al managerului exploatației 

 
SE7: Număr de locuri de muncă conservate/ nou create 
Documente justificative: Studiul de fezabilitate 
 
SE8: Proiect realizat de un tânăr cu vârsta de până la 40 de ani 
Documente justificative: Cererea de finanțare, Copia cărții de identitate  
 
SE9: Solicitantul practică o agricultură eco / conservă biodiversitatea şi protejează  ecosistemele  
naturale 
Documente justificative: Studiul de fezabilitate 
 
SE10: Proiectul prevede acțiuni inovative în tehnologie 
Documente justificative: Studiul de Fezabilitate și ofertele de utilaje anexate 
 
SE11: Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale 
Documente justificative: adresa  emisă de GAL cu extras din SDL privind obiectivele SDL în domeniul 
dezvoltării agriculturii 
 
SE12: Valoarea finanțării nerambursabile solicitate (prioritate au proiectele de valoare mai mică) 
Documente justificative:  
 Bugetul indicativ din Cererea de Finanțare și Devizul General din Studiul de Fezabilitate 

 
SE13: Exploatația nu a mai beneficiat de sprijin pentru același tip de activitate 
Documente justificative: 
 Declaratia pe propria raspundere că a beneficiat/nu a beneficiat de sprijin anterior 

 
IX. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, 

inclusiv metodologia de verificare a acestora 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească toate criteriile de conformitate şi eligibilitate 

specificate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 2, care poate fi consultat gratuit la sediul 

Asociaţiei “GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord” din incinta SC AGRARCRIS SRL, comuna Ştefan cel 

Mare, judeţul Vaslui, cât şi pe pagina de web: www.gal-movilaluiburcel.ro. 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate, la 

secretariatul GAL, în trei exemplare pe suport de hârtie - un exemplar original (care se va restitui 

solicitantului dupa verificarea conformității) și două exemplare copie, însoțite de câte un CD 

conținând dosarul scanat. În cele două dosare copie, pe documentele emise de alte autorități se va 

aplica ștampila “Conform cu originalul” și semnatura solicitantului. 

Solicitantul se va asigura că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de 

finanțare, în afara celor 2 exemplare depuse la GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord. 
 

Pentru conformitate, experţii tehnici ai GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord vor verifica:  

 Dosarul Cererii respectă cerințele de conformitate menționate în cadrul Ghidului 

Solicitantului aferent măsurii 2 :  

http://www.gal-movilaluiburcel.ro/


- Dosarul Cererii de finanţare este depus în 2 exemplare (tipărit și scanat pe CD),  legat și sigilat, 

numerotat, opisat, cu toate documentele anexă la proiect aflate în termen de valabilitate și 

angajamentele asumate de către solicitant 

- Cererea de Finanțare utilizată va fi varianta în vigoare, preluată de pe site-ul GAL, având paginile 

de buget indicativ completate și semnătura solicitantului 
 

Pentru eligibilitate se vor verifica:  

 Eligibilitatea solicitantului, a acțiunilor și a cheltuielilor prevăzute în proiect;  

 Criteriile de eligibilitate: 

EG1- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili 

Documente verificate: 
 Documentele de înfiinţare ale solicitantului  
 Declarație pe proprie raspundere că va prezenta înainte de semnarea contractului de finanțare cu 

AFIR - Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale  
 Declaraţia F 
 Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea firmei solicitante 
 
EG2 - Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minim 8.000 SO* (valoarea producţiei standard) 

Documente verificate: 

•  Tabel de calcul a dimensiunii explotației din Cererea de Finanțare 

•  Printscreen declarație de suprafață APIA-2017 

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

•  Adeverința DSVSA privind efectivul de animale deținut la depunerea proiectului 

 
EG3 - Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin 

măsură 

Documente verificate: 

•  Studiul de fezabilitate 

 
EG4 - Beneficiarul trebuie să realizeze investiția  în teritoriul GAL 

Documente verificate: 
 Studiul de fezabilitate 
 Documente de proprietate/drept de utilizare a terenului/clădirii în care va fi amplasată investiția 
 
EG5 - Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 

Documente verificate: 
 Cererea de Finanțare - Declaraţia F, privind angajamentul de a prezenta sursa cofinanțării înainte 

de semnarea contractului și 
 Declarație pe propria răspundere că va prezenta înaintea semnării contractului de finanțare cu 

AFIR - documentele care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare privată a investiției emise de 
o instituție financiară (extras de cont și/sau contract de credit acordat în vederea implementării 
proiectului) 

 
EG6 - Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei 

tehnico-economice 

Documente verificate: 
 Studiul de Fezabilitate, inclusiv Anexa B sau C  
 Situațiile financiare aferente anilor 2016, 2015 și 2014 



 
 Rezultatul financiar din explotare al anului 2016 trebuie să fie pozitiv. 
  

 Excepţie fac solicitanţii ai căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care nu au 
înregistrat venituri din exploatare, aceștia realizând doar cheltuielile de exploatare (întreţinerea 
efectivului de animale, a culturilor şi a plantaţiilor). 
  

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

EG7 - Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului 

Documente verificate: 
 Studiul de fezabilitate, corelat cu Certificatul de Urbanism (dacă e cazul) 
 Declarația F din Cererea de finanțare cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de 

ANPM la momentul contractării 
 Declaraţie pe propria răspundere că va prezenta înainte de contractare avizul APM pentru proiect  
 
EG8  -  Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară și al mediului 

Documente verificate: 
 Pentru proiectele de modernizare a EXPLOATAȚIILOR DE ANIMALE:  Autorizația de mediu, de 

sănătate publică și sanitar veterinară sau Nota de constatare emisă cu cel mult un an de zile 
înainte de depunerea Cererii de Finanțare. 

 Pentru proiectele  de modernizare a EXPLOATAȚIILOR VEGETALE: Autorizația de mediu/Nota 
de constatare emisă cu cel mult un an de zile înainte de depunerea Cererii de Finanțare. 

 Documentele emise de APM, DSP, DVSA privind acordul acestora pentru realizarea investiţiei sau 
Declarația pe propria raspundere că va prezenta documentele emise de DSP, DSVSA și APM judeţene, 

solicitate de AFIR,  înainte de contractare 

 
EG9 - Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali 

anteriori) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat 

Documente verificate: 
 Situațiile financiare pentru ultimii 3 ani fiscali anteriori anului depunerii proiectului. Se calculează 

media profitului anual și se compară cu valoarea sprijinului solicitat. 
 
EG10 -  Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole 

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

se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării 

Documente  verificate: 
 Studiul de Fezabilitate 
 Documentele emise de APM, DSP, DVSA privind acordul acestora pentru realizarea investiţiei sau 
 Declarația pe propria raspundere că va prezenta documentele emise de DSP, DSVSA și APM 

judeţene, solicitate de AFIR,  înainte de contractare 
 Declarația de suprafață APIA, unde apare data înființării exploatației 

Certificatul Constatator ONRC al solicitantului, privind data preluării atribuțiilor de șef de 
exploatație 
 
 
 
 
 



EG11 - Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia 

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

obligatorii pentru exploataţia agricolă 

Documente verificate: 
 Studiul de Fezabilitate 
 Declarația pe propria raspundere privind prezentarea avizelor  emise de APM, DSP si DSVSA și a 

Notei de constatare înainte de semnarea contractului  
 Declarația de suprafață APIA, unde apare data înființării exploatației 
 Certificatul Constatator ONRC al solicitantului, privind data preluarii atribuțiilor de șef de 

exploatație 
 

EG 12 - În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în 

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

respectate condițiile specifice menționate în secțiunea ”Alte aspecte relevante pentru 

înțelegerea măsurii.” 

Documente verificate: 
 Avizele emise de ANAR, ANIF , OUAI corelate cu menţiunile din Studiul de Fezabilitate 

 

EG 13 - Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, 

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

demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10% 

Documente verificate: 
 Studiul de Fezabilitate 

 

EG 14 - În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol 

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

Documente verificate: 
 Studiul de Fezabilitate (mențiunile referitoare la produsul obținut în urma procesării) 
 Anexa I la Tratat dacă acest produs este inclus în această anexă. 
 

 Toate documentele anexate. 
 

X. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Evaluatorii GAL vor puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de criteriile de selecție stabilite în 
apelul de selecție și de punctajul aferent.  

 În contextul în care valoarea proiectelor depuse este mai mare decât suma disponibilă 
pentru sesiune, GAL va întocmi, după încheierea eligibilității tuturor proiectelor depuse, un 
Raport Intermediar în care vor fi menționate proiectele eligibile selectate, eligibile 
neselectate, neeligibile și cele retrase, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 
proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Lista proiectelor 
incluse în Raportul de evaluare Intermediar se ordonează în funcţie de data depunerii 
proiectului.  

Acest raport se publică pe site-ul GAL, se afișează la sediul GAL și se transmit solicitanților, în 
acceași sau cel târziu ziua următoare, Notificarea de eligibilitate/neeligibilitate a proiectului. În 
cazul în care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate 
criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la 
neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va 
menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil. 

 Dacă în cadrul sesiunii de depunere proiecte nu a fost absorbit fondul pus la dispoziție la 
începerea sesiunii, atunci se va întocmi direct un Raport de Evaluare Final, selecția 
proiectelor eligibile urmând a se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, 
până la incidența alocării financiare aferente apelului de propuneri de proiecte. În cazul 
proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a 



proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare (prioritar proiectele cu valoare mai 
mică). 

Acest raport se publică pe site-ul GAL și se transmit solicitanților, în acceași sau cel târziu ziua 
următoare, Notificarea cererilor de finanțare selectate/neselectate. În cazul în care un proiect este 
declarat neselectat, în Notificarea cererilor de finanțare neselectate vor fi indicate punctajele 
obținute pentru fiecare criteriu de selecție precum şi cauzele care au condus la neselectarea 
proiectului. În cazul în care proiectul este selectat, Notificarea de selecție va menționa punctajul 
pentru fiecare criteriu. 

Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului de selectie se convoacă Comitetul de Selecție 
al GAL. Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor sunt 
obligaţi să semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind 
solicitanții evaluați. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre 
membrii Comitetului de selecție, sau unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu 
acesta, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 
comitetului respectiv.  

Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare, verifică 
punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de modul de 
departajare și aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul 
Raportului de selecție. Pentru validarea ședințelor de selecție, trebuie să fie prezenți min 50%+1 
din cei 7 membri ai Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea 
civilă. 

Solicitanții au dreptul de a contesta, atât după eligibilitate cât și după selecție, punctajul acordat, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de evaluare / primirea notificării. Vor fi 
considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă 
elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului 
declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 
Contestațiile depuse de solicitanți sunt analizate de Comisia de contestații a GAL, care întocmește 
un Raport de contestații.  

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 10 zile lucrătoare 
de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 5 
zile lucrătoare, dacă la nivelul departamentului Tehnic se analizează contestaţii depuse pe două sau 
mai multe măsuri, dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare, sau dacă perioada de 
analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. În cazul în care se constată că aceste 
contestații sunt justificate, Comisia propune corectarea Raportului de Selecție.  

După încheierea termenului de contestații și în baza Raportului Comisiei de Contestații, dacă  este 
cazul,  Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele 
retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele 
solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.  

Raportul de selecție final al sesiunii se publică pe website-ul GAL, la sediul primăriilor din 
comunele partenere, la sediul OJFIR, iar solicitanților li se transmite Notificarea de selecție finală.  

Suma rămasă la finele unei sesiuni (diferenţa dintre suma alocată şi valoarea publică totală a 
proiectelor depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de depunere. 

 

XI. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora: 

Nr.crt. Criteriul de selecție Punctaj 
SE 1 Principiul dimensiunii exploatației (prioritar exploatații mai mici) 

a) exploatații cu dimensiunea de 8.000-49.999 SO …………...6 p. 
b) exploatații cu dimensiunea de 50.000-99.999 SO…………. 4 p. 
c) exploatații cu dimensiunea de 100.000-250.000 SO……….  2 p. 

Max.6 p. 



SE 2 Principiul potențialului agricol al zonei 
a) exploatația este amplasată într-o zonă cu potențial ridicat….….8 p. 
b) exploatația este amplasată într-o zonă cu potențial mediu…….. 6 p. 

 

Max. 8 p 

SE 3 Principiul sectorului prioritar 
a) legumicultură/pomicultură…………………………………12 p. 
b) creștere de animale (inclusive albine)……………….10 p. 
c) culturi vegetale (cereale/oleaginoase/etc.)……… 8 p. 

 

Max. 12 
p. 

SE 4 Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea 
producției agricole primare cu procesarea și/ sau comercializarea 
Solicitantul combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui 
lanț alimentar integrat după cum urmează: 

a) producție agricolă primară – procesare – comercializare………12 p 
b) producție agricolă primară – procesare……………………………….11 p 
c) integrare producție agricolă primară, procesare și comercializare prin 

membrii din cadrul OIPA…………………………………………….10 p 
d) integrare producție agricolă primară - procesare prin membrii din 

cadrul OIPA……………………………………….………………………..……………..9 p 
 
 

Max.  
12 p. 

SE 5 Principiul asociativității fermierilor (solicitanții sunt forme asociative 
sau membri ai unor forme asociative – cooperative agricole, grup de 
producători) 

a) solicitantul este o cooperativă de producție/grup de producători….…8 p 
b) solicitantul este membru al unei cooperative /grup de producători….6 p 

Max. 8 p. 

SE 6 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului 
exploataţiei agricole 

a) solicitantul a absolvit studii superioare în domeniul proiectului….12 p 
b) solicitantul a absolvit studii medii în domeniul proiectului…………..8 p 
c) solicitantul a absolvit un curs de formare profesională care conferă un 

nivel minim de calificare în domeniul agricol ……………………….…….6 p 

Max.  
12 p. 

SE 7 Număr de locuri de muncă conservate/ nou create 
a) proiectul crează cel puțin 1 loc nou de muncă..….8 p. 
b) proiectul conservă cel puțin 1 loc de muncă……...5 p. 

Max. 8 p. 

SE 8 Proiect realizat de un tânăr cu vârsta de până la 40 de ani 10 p. 
SE 9 
 

Solicitantul practică o agricultură eco / conservă biodiversitatea şi 
protejează  ecosistemele  naturale 
În proiect solicitantul prevede una din cele 2 metode sau ambele: 
- utilizează îngrășăminte naturale pe min. 50% din suprafața exploatată 
- practică metode non-invasive de producție, față de plante și specii protejate, în 
cazul în care deține teren agricol în zone protejate  

4 p. 

SE 10 Proiectul prevede acțiuni inovative în tehnologie 
Solicitantul prevede în proiect achiziții de utilaje care determină minim una din 
cele 3 acțiuni: 
-reducerea consumului de produse petroliere și implicit a GES 
-raționalizarea și eficientizarea utilizării azotului 
-reducerea utilizării surselor de energie convențională și implicit a GES 

8 p. 

SE 11 Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale 5 p. 
SE 12 Valoarea finanțării nerambursabile solicitate (prioritate au proiectele de 

valoare mai mică) 
-valoarea finanțării nerambursabile <50.000 euro ……5 p. 

5 p. 

SE 13 Exploatația nu a mai beneficiat de sprijin pentru același tip de activitate 
(atât prin PNDR /LEADER 2007-2013- măsura 121, cât și prin PNDR/LEADER – 
subM4.1, 4.1.a, sau echivalent prin LEADER) 

2 p. 

 TOTAL 100 
Punctajul minim pentru această măsură este de 20 pct. 

 



Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție conform sistemului de 

punctare.  

Pentru proiectele aferente acestei măsuri, selecția se realizează în ordinea descrescătoare a 

punctajului de selecţie.  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea 

eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

 

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

publicarea Raportului de Selecție) 

GAL va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; transmiterea se 

realizează cu confirmare de primire sau va fi predată personal - cu semnătură de primire din 

partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar. Notificările transmise solicitanților vor 

conține motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor menționa 

criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de 

selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. 
  

XIII. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obține la numărul de telefon: 0235 / 342 528  sau 

pe  adresa  de  e-mail: gal.burcel@yahoo.ro, dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală Movila lui 

Burcel Vaslui Nord, de luni până vineri între orele 09:00 - 15:00, unde puteţi solicita în mod  gratuit 

informații despre măsură și ghidul măsurii. 
 

XIV. Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). 

Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care se 

angajează să transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la 

Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte aditionale ale contractului 

(deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de 

AFIR către mine, în calitate de beneficiar al proiectului. 

De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va 

furniza către GAL orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor 

referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe teren ale 

proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 

 
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

(PNDR). 

 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 

PNDR este  finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală. 
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