
     

 

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 privind prelungire apel depunere proiecte – 

 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M4/2B – 1/18 – 08.06.2018  

Data publicării: 30/05/2018 

Asociaţia GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD anunţă prelungirea primei sesiuni 

continue cu evaluare lunară din 2018 de depunere a Cererilor de finanțare pentru Măsura 4/2B 

– “Dezvoltarea de afaceri agricole noi” de la 31 mai 2018 la 8 iunie 2018 – aprobată prin 

Hotărârea Consiliul Director 10/2018. 

I. Data lansării apelului de selecție: 15 martie 2018 

II. Data limită de depunere a proiectelor: 8 iunie 2018 

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 15.03.2018 - 8.06.2018, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 14:00.  

Data limită de primire a proiectelor este: 8 iunie 2018, 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 4/2B sunt:  

 Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, 
care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;  

 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 
1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește 
deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație. 

 
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii 4, în funcție de forma de organizare sunt:  
 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:  
 individual şi independent, ca Persoană Fizică Autorizată; 
 întreprinzător titular al unei Intreprinderi Individuale;  
 întreprinzător titular al unei Intreprinderi Familiale;  

 asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în 
baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  



 asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu 
răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. (Asociaţii vor desemna membrul asociat și administrator al 
societăţii pentru a reprezenta societatea în relaţia cu AFIR, acesta fiind tânărul care se 
instalează). 

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: 

Fondul disponibil alocat în această sesiune este de 95.000 euro. 

Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de 100%.  
Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară, în funcție de dimensiunea exploatației. Sprijinul 

public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se 

aplică doar pentru sectorul pomicol) și este cuprins între 10.000 de euro și 35.000 de euro: 

 8.000 SO - 9.999 SO  10.000 EURO  

 10.000 SO - 11.999 SO  15.000 EURO  

 12.000 SO - 14.999 SO  25.000 EURO 

 15.000 SO - 50.000 SO  35.000 EURO  
 
 

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. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei 
 
2. Documente proprietate/folosință pentru exploataţia agricolă, documente obligatoriu de 
prezentat la depunerea cererii de finanţare 
a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 
● document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei în 
vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, 
hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic 
autentificat de notar şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform 
legislaţiei în vigoare autentificate la notar) 
si/sau 
● tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, 
(conţinând sumarul contractelor de arendare la data depunerii Cererii de Finanţare), cu 
suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă 
si/sau 
● contract de concesionare, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, însoţit de adresa emisă 
de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul 
de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 
şi/sau 
● contractul de comodat/ contractul de închiriere/ documentul potrivit căruia suprafaţa de teren a 
fost temporar în administrare/ folosinţă. 

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


● documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform 
legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ comodat valabile 
la momentul depunerii cererii de finanţare. 
Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru 
fiecare pavilion apicol. 
 
● În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, 
contractele care conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra terenurilor agricole, 
pentru exploatații pomicole, să aibă o valabilitate de minimum 15 ani (excepție: pepinierele, 
culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani), începând 
cu anul depunerii Cererii de Finanţare. 
 
● Document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectaţiune. 
 
b) Pentru construcţii permanente, conform prevederilor Legii nr.50/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
● documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, 
uzufruct, superficie, servitute (dobândite prin:contract de vânzarecumpărare, de schimb, de 
donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 
 
c) Pentru construcţii provizorii, conform prevederilor Legii nr.50/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
● documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, 
uzufruct, superficie, servitute (dobândite prin:contract de vânzarecumpărare, de schimb, de 
donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 
● documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: concesiune, 
comodat, locaţiune;  

În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcţiile cu caracter 
provizoriu, conform prevederilor Legii 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, 
solicitantul trebuie să ataşeze şi acordul expres al proprietarului de drept. 
● documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: 
contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ 
de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: 
concesiune, comodat, locaţiune. 
 
d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine: 
● extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară 
(adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel mult 30 zile 
calendaristice înaintea depuneri cereri de finanţare din care să rezulte: efectivul de animale 
deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul 
Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 
● PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine. 
 
e) Pentru exploataţiile vegetale:  
 copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată în anul depunerii cererii de finanţare 
care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei 
zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila 
primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul".  

Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: copie din Registrul agricol emis de Primării 
actualizată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanţare care să confirme dreptul 
de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor (doar 
proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu 
originalul".  

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, 
se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de 
primărie privind situaţia curentă. 



f) Documente solicitate pentru spații de producție aferente activității agricole/zootehnice, 
care nu sunt propuse pentru intervenții în cadrul proiectului:  
•Contract de arendare a bunurilor agricole (clădire, utilaje) pe o perioadă de minim 5 ani 
 
3. Declarația de suprafață APIA a exploatației solicitante pentru anul 2018 sau 2017 
 
4. Declarația de suprafață APIA a exploatației preluate, din anul anterior preluării 
 
5. Adresa de la medicul veterinar care confirmă că în exploatația preluată nu mai figurează 
animale 
 
6. Document emis de ANSVSA, prin care se certifică înregistrarea exploatației comerciale de tip 
A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010 
 
7. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul 
platformei/Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește 
platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are capacitatea de preluare a gunoiului de 
grajd din exploatația solicitantului. 
 
8. Copiile situaţiilor financiare pentru anii "n" şi "n-1", unde "n" este anul anterior anului în care 
solicitantul depune Cererea de Finanţare, înregistrate la Administraţia Financiară; 
a) Pentru societăţi comerciale: 
-Bilanţul (cod 10); 
-Contul de profit şi pierderi (cod 20); 
-Datele informative (cod 30); 
-Situaţia activelor imobilizate (cod 40); 
şi/sau 
-Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară (cod S1046), în cazul 
solicitanţilor care de la constituire, nu au desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare de un an 
fiscal. 
 

b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale: 
-Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01,13) 
şi/sau 
-Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 
221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanţilor care în anii "n" şi "n-1" sunt autorizaţi 
conform OUG. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
9. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 
majoritar/administrator) 
 
10. Certificatul de înregistrare și certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului conform legislaţiei în vigoare 
 
11. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se 
desemnează ca tânărul fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu 
AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel puţin 6 ani) în ceea ce priveşte 
deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective. 
 
12.1. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre 
următoarele condiții: 
a). Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară: 
-diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol 
sau 
-diplomă de absolvire studii postliceale şi sau liceale în domeniul agricol; 
 



12.2 Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în domeniul 
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare 
profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului  
12.3 a) Competențe în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la 
programe de inițiere/ instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de 
formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore 
aferent Nivelului I de calificare profesională (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs 
pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au 
urmat cursuri după 1 ianuarie 2016);  

Competențele în domeniile menționate vor fi dovedite prin prezentarea certificatului/ 
diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora se 
acceptă şi certificatele de calificare eliberate de ANCA. In cazul în care, la depunerea Cererii de 
Finanțare nu este emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptatăadeverința de absolvire 
a cursului sub condiţia prezentării certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a 
cursului sau a unui document echivalent acestora în original pentru acordarea celei de-a 
doua tranşe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil. 
sau 
b) Recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale 
obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a 
experienţei profesionale 
 
12.4. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de 
grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar 
nu mai mult de ultima tranșă de plată 
 
12.5. În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea cererii de 
finanțare și nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverință de absolvire a 
studiilor respective, însoțită de situația școlară disponibilă, sub condiția prezentării diplomei în 
original pentru acordarea celei de a doua tranșe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi declarat 
neeligibil; 
I. În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/superioare, aceştia prezintă diploma/ 
document doveditor (inclusiv suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională 
atestate ANC care cuprind această informaţie) de absolvire a minim 8 clase. 
II. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie privind formarea profesională care conferă 
un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va prezenta actul 
doveditor (certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat 
(recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale) sau certificat de absolvire a cursului de calificare 
emis de ANCA, prin care se certifică competențele profesionale de minim Nivel 1 de calificare 
(Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 
ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016) în 
domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la 
momentul acordării certificatului. 
 
13. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: anul de 
studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/la zi sau fără frecvenţă, etc.) specializarea şi UAT-ul în 
care este situată unitatea de învăţământ frecventată 
 
14. Diploma de absolvire a cursului de instruire pe măsura 1 ”Dobândirea de cunoștințe 
inovatoare în producție, management și marketing” a GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord 
 
15. Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă (cooperativă 
agricolă de producție): 
• adeverința emisă de forma asociativă și statutul acesteia. 
 
16. Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor certificate şi a 
materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor) 
 



17. Adresa emisă de GAL, care confirmă încadrarea în strategia locală și extrasul din SDL 
 
18. Declarația pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului 
 
19. Declarație pe propria răspundere privind legătura cu alte societăți cu același tip de activitate 
 
20. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că va prezenta înainte de contractare: 
- Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune 
Certificat emis de Primăria de pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru 
- Cazierul judiciar al reprezentantului legal care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni 
economico-financiare. 
- Document de la bancă din care să rezulte următoarele: denumirea solicitantului, a unității bancare, 
adresa, codul IBAN 
- Document emis de ANSVSA, prin care se certifică înregistrarea exploatației comerciale de tip A, 
conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010 (numai dacă documentul nu a fost anexat la 
proiect) 
 
21. Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL. 
 
22. Alte documente justificative (dupa caz) 
 
 

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

criteriilor de selecție: 

SE1: Pricipiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate  integral 
(1/2/3 și peste 3) 
În situația în care o exploatație se preia de la propria Persoană Fizică, aceasta trebuie să se preia 
integral, fără a primi punctaj la selecţie. De asemenea preluarea unei exploataţii de la soţ/ soţie nu 
beneficiază de punctaj la selecţie, pentru preluarea integrală a exploataţiilor agricole. Este interzisă 
terţilor folosinţa sau administrarea exploataţiei agricole beneficiară de sprijin. 
Documente justificative:  

- Planul de afaceri 
- Documente de mișcare a animalelor de la exploatația preluată  
- Adresa de la medicul veterinar care confirmă că în exploatația preluată nu mai figurează 

animale 
- Declarația de suprafață APIA a exploatației preluate, din anul anterior preluării 

 
SE2: Solicitantul a urmat cursurile de instruire pe măsura 1 a GAL/ este înscris la cursurile de 
instruire pe măsura 1 a GAL și se angajează să-l absolve până la contractare/ se angajează că va 
urma cursul de instruire pe măsura 1 a GAL până la a doua cerere de plată  
Documente justificative: solicitantul va prezenta certificatul de absolvire al cursului de instruire 
organizat de GAL prin măsura 1/ adeverința că este înscris la cursul pe măsura 1 a GAL + declarația-
angajament  pe propria raspundere că va urma și absolvi cursul pe măsura 1 
 
SE3: Principiul nivelului de calificare de bază în domeniul agricol 
Documente justificative: 

- Diploma de absolvire studii superioare/medii în domeniul agricol vizat de proiect  
- Certificat de absolvire a unui curs de instruire de nivel 1  
- Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de 

grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a 
ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranșă de plată 
 

SE4: Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă (cooperativă agricolă de producție) 
Documente justificative: solicitantul prezintă adeverința emisă de forma asociativă și statutul 
acesteia. 



 
SE5: Solicitantul  practică o agricultură eco / conservă biodiversitatea şi protejează  ecosistemele  
naturale 
Documente justificative: Planul de afaceri 
 
SE6: Solicitantul face parte din categoria de grupuri vulnerabile (în special minoritate romă) 
Documente justificative: 
-solicitantul prezintă adeverința emisă de Primăria comunei de care aparține și vizată de 
reprezentantul comunității romă de pe lângă Instituția Prefectului, în care se confirmă apartenența 
la minoritatea romă 
 
SE7: Solicitantul promovează acțiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau noi activități, 
acțiuni de promovare sau marketing inovativ) 
Documente justificative: Planul de afaceri 
 
SE8: Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale 
Documente justificative: Se va prezenta adresa emisă de GAL, care confirmă încadrarea în strategia 
locală și extrasul din SDL. 
 
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 4/62B, 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. 

GAL va organiza selecții lunare, etapele de depunere fiind:  

 15.03.2018 - 30.03.2018 - etapa 1 

 02.04.2018 - 30.04.2018 - etapa 2 

 01.05.2018 - 8.06.2018 - etapa 3 

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

secretariatul GAL, în trei exemplare pe suport de hârtie, după cum urmează:  

 2 exemplare semnate  în original  și în care se va aplica ștampila “conform cu 

originalul” doar pe copiile documentelor originale  din exemplarul care va rămâne la 

solicitant 

 Un exemplar în original - conținând toate documentele în original (care se va restitui 

solicitantului după verificarea conformității). 

 
DOSARELE VOR CONȚINE OBLIGATORIU ÎN FORMA ORIGINALĂ, următoarele documente:  

 Cererea de finanțare  

 Plan de afaceri 

 Declarații pe propria răspundere 
 

IMPORTANT!! Solicitantul va semna fiecare pagină, în original, în partea dreapta sus. 
 

Dosarele vor fi scanate, DUPĂ UNUL DIN CELE DOUA EXEMPLARE CARE VOR FI DEPUSE LA 

GAL, pe capitole conform opisului din Cererea de finanțare (CD-ul va conține și forma editabilă a 

cererii de finanțare). 

 

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


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 4 :  

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

semnat, 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 microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici 

Documente verificate: 
 Certificatul de înregistrare (CUI) emis de ORC Județean Vaslui  

 Situații financiare/ Declarația 200/ Declarația 221 
 

EG2 - Vârsta eligibilă a fermierului - până la 40 de ani (neîmpliniți la data depunerii cererii 

de finanțare) 

Documente verificate: 

 Cererea de finanțare (B.Informații privind solicitantul) și copia  actului de identitate 

 

EG3 - Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

8.000 - 50.000  S.O. (valoare producție standard) 

Documente verificate: 
 Tabelul de calcul al dimensiunii exploatației din Cererea de Finanțare 

 Declarația de suprafață APIA 2017 sau 2018 sau Extras din Registrul Exploatațiilor emis de 

ANSVSA/DSVSA  

 Copie Registrul Agricol al exploatației 
 

EG4 - Solicitantul are stabilit domiciliul/ sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială 

în care este înregistrată exploataţia 

În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă 

trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată 

exploataţia vizată pentru sprijin 

Documente verificate: 

 Copie act identitate solicitant 

 Certificatul Constatator emis de ORC și  

 Planul de afaceri – cap. I. Date generale privitoare la solicitant  
  

EG4bis - Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale 

Documente verificate: 
 Diplome de studii/certificate de absolvire cursuri de instruire/ angajament de a dobândi 

competențe, anexate la proiect. 

 Declarația F din cererea de finanțare - Angajamentul de a dobândi competențele profesionale 

adecvate 

 

 

 



EG5 - Exploataţia agricolă  este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu 

maxim 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului 

Documente verificate: 
 Data primei înregistrări a exploatației solicitantului la APIA sau DSVSA, în Declarația de suprafață 

agricolă sau în Adeverința emisă de DSVSA, anexate la proiect 

 

EG6 - Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri viabil 

Documente verificate: 
 Planul de Afaceri este întocmit conform structurii modelului-cadru anexat la Ghid 

 Planul de Afaceri – obiectivele propuse în proiect și estimările de venituri și cheltuieli sunt realiste 

 Angajamentul asumant prin  Declarația F din Cererea de finanțare 

 

EG7  -  Solicitantul nu a beneficiat anterior de sprijin prin sub-măsură 6.1/6.3 din PNDR 

2014-2020, respectiv Măsura 112 din PNDR 2007-2013/LEADER 2007-2013 

Documente verificate: 
 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului 

 

EG8 - In cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va 

prevede în mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor 

de mediu 

Documente verificate: 

 Existența în Planul de Afaceri a propriei platforme sau existența platformei la nivel de comună și 

contract de preluare a gunoiului de grajd de către deținătorul platformei 

 Anexa 8 – Codul bunelor practici agricole, respectiv ”Calculator - Cod Bune Practici Agricole” 

 

EG9 -  Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de 

la data semnării deciziei de acordare a sprijinului 

Documente  verificate: 
 Se precizează în Planul de Afaceri. 

 

EG10 - Inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada 

creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției 

proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin 

Documente verificate: 
 Previzunile din Planul de Afaceri. 

 

 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 Selecție 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 
SE1 Pricipiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor 

preluate  integral (1/2/3 și peste 3) 
a) exploatația beneficiară este formată prin preluarea integrală a trei sau mai mult 

de trei exploatații………..15 p 
b) exploatația beneficiară este formată prin preluarea integrală a două  

exploatații……………………………10 p 
c) exploatația beneficiară este formată prin preluarea integrală a unei singure 

exploatații……………………….…….5 p 
În situația în care o exploatație se preia de la propria Persoană Fizică, aceasta 

trebuie să se preia integral, fără a primi punctaj la selecţie. De asemenea preluarea 

unei exploataţii de la soţ/ soţie nu beneficiază de punctaj la selecţie, pentru 

preluarea integrală a exploataţiilor agricole. Este interzisă terţilor folosinţa sau 

administrarea exploataţiei agricole beneficiară de sprijin. 

Max. 
15 p. 

SE2 Solicitantul a urmat cursurile de instruire pe măsura 1 a GAL/ este înscris la 
cursurile de instruire pe măsura 1 a GAL și se angajează să-l absolve până la 
contractare/ se angajează că va urma cursul de instruire pe măsura 1 a GAL până la 
a doua cerere de plată  

10 p. 

SE3  Principiul nivelului de calificare de bază în domeniul agricol 
a) solicitantul este absolvent de studii superioare în domeniul agricol vizat de 

proiect……………………………….15 p 
b) solicitantul este absolvent de studii medii în domeniul agricol vizat de  

proiect………………………………………………10 p 
c) solicitantul este absolvent al unui curs de instruire de nivel 1 în domeniul agricol 

vizat de  proiect…….5 p 

Max. 
15 p. 

SE 4 Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă (cooperativă agricolă de 
producție) 

10 p. 

SE5 Solicitantul  practică o agricultură eco / conservă biodiversitatea şi protejează  
ecosistemele  naturale 
-solicitantul prezinta în Planul de Afaceri practicile agricole ecologice (utilizare de 
îngrășăminte naturale pe min. 50% din suprafața agricolă) 
-solicitantul prezinta în Planul de Afaceri modalitățile de protejare a speciilor și 
plantelor protejate, în cazul în care deține exploatația în zone/situri protejate  

8 p. 

SE6 Solicitantul face parte din categoria de grupuri vulnerabile (în special 
minoritate romă) 

5 p. 

SE7 Solicitantul promovează acțiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau 
noi activități, acțiuni de promovare sau marketing inovativ) 
Solicitantul prevede în Planul de afaceri : 
a) achiziția de utilaje de împrăștiere îngrășăminte chimice cu distribuție 

controlată……..10 p 
b) achiziția de sistem de irigații, cu condiția să obțină avizul de principiu de la APM și 

RA Apele Romane ………………8 p 
c) realizarea unui site web de promovare a firmei și produselor……… …8 p 
d) deschiderea unui punct de desfacere în una din piețele locale…  .…….6 p 

Max. 
32 p. 

SE8 Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale 5 p. 
 TOTAL 100 p. 

Punctajul minim pentru această măsură este de 25 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. 

mailto:gal.burcel@yahoo.ro

