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Anunț publicat în data de: 03.05.2018 

APEL DE SELECTIE 

Grupul de Acțiune Locala Calafat anunta public lansarea sesiunii de cereri de proiecte 

LEADER. 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 3/2A - 01/2018 – 18.05.2018   

Data lansării apelului: 18.05.2018   

Data limită pentru depunerea proiectelor: 29.06.2018 

Depunerea proiectelor: în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 15.00, la sediul 

GAL Calafat, Municipiul Calafat, Str. A.I.Cuza,  nr.34 parter. 

Măsura de finanțare deschisa: M 3/2A - “Dezvoltarea sectorului agricol şi 

pomicol prin consolidarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor 

Fondul nerambursabil total disponibil: 80.365,82   euro 

Suma maximă nerambursabilă/proiect: Valoarea sprijinului public 

nerambursabil nu va depasi 80.000 euro. Valoarea totala a proiectului nu va depasi 

400.000 euro. 

Intensitatea sprijinului: intensitatea sprijinului va fi de 50% şi poate ajunge pâna 

la 90% pentru: 

-Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 

de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013); 

-Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și 

grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare); 

-Proiectelor integrate care conduc la creearea unui lanț scurt (producție, procesare, 

comercializare); 

-Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

-Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, 

menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 80.000 euro. 

Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.  
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         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, în conformitate cu 

art. 45 (4) și art 63 ale R. 1305/2014. 

         Costuri standard şi contribuția în natură, în cazul înfiinţării / reconversiei 

plantaţiilor pomicole şi înfiinţării de pepiniere pomicole. 

Modelul cererii de finanțare: pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare 

aferentă Măsurii 3/2A, prezentată în Anexa 1 la apelul de selecţie. 

Documentele justificative necesare la depunerea proiectului: 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea 

proiectului sunt: 

1. a1) Studiul de fezabilitate însotit de Proiectul de plantare avizat de 

Staţiunea Viticola (daca este cazul) (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele 

care vizează acest tip de investiţie) 

       a2) Studiul de fezabilitate însoţit de Proiectul de înfiinţare a plantației 

pomicole (în cazul înființării/ reconversiei plantațiilor) și avizat de staţiunile de cercetare – 

dezvoltare pomicole din zonă). Proiectul se va depune inclusiv pentru proiectele care prevăd 

reconversia plantațiilor pomicole! (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele 

care vizează acest tip de investiție) 

Se recomandă, consultarea prealabilă a ICDP, cu privire la speciile/soiurile propuse 

prin proiect, în vederea obţinerii avizării proiectului de înființare a plantației.  

Pentru proiectele care vizează înfiinţarea de pepiniere pomicole și cultura de căpșuni 

nu se solicită proiect de înfiinţare. 

Proiectul de înființare a plantației pomicole se va prezenta la depunerea Cererii de 

finanțare.  

Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, 

respectiv HG 907/2016. 

ATENȚIE! Conform Art. 15 aferent HG 907/2016 „Prezenta hotărâre nu se aplică 

obiectivelor/ proiectelor de investiţii:  
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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 (pentru SF-urile 

întocmite conform HG 28/2008, modelul adaptat de AFIR); 

 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 
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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;  

 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. 

b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente - se ataşează 

obligatoriu la Studiul de fezabilitate in cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea 

construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a 

construcţiei existente;  

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor - se ataşează obligatoriu la Studiul de 

fezabilitate in cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ 

achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente; 

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. 

Exemplu: Solicitant înființat înaintea de depunerea Cererii de finanțare cu 2 ani, iar în 

anul anterior depunerii Cererii de finanțare a avut cheltuieli cu achiziția de animale, 
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înființarea culturilor, întreţinerea clădirilor operaționale. Producţia vegetală si/sau animală 

preconizată a fi obţinută și comercializată în anul următor și veniturile vor fi înregistrate în 

bilanțul aferent anului depunerii Cererii de finanțare. 

În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înființării, nu se 

analizează rezultatul din exploatare 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 înregistrata la Administratia 

Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut 

anual să nu fie negativ și/ 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. 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 solicitanții a căror activitate a fost afectată de CALAMITĂȚI NATURALE 

(inundații, seceta 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 
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precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată, iar rezultatul 

din exploatare (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la 

Administrația Financiară. 

3. a1) Documente solicitate pentru terenul agricol:  

 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 (pentru pomicol minimum 15 ani, excepție făcând pepinierele, 

culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani, 

începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare) 

şi/ sau  

 contractul de concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului cel 

puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare.  

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) 

ATENŢIE! Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de 

producatori, se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai 

acestor solicitanţi. 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 în 

folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani. 
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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 ce fac 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, uz, uzufruct, superficie, servitute) 

dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, 

act administrativ de restituire, hotarare judecătorească. 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: 

c1) 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);  

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. 

c2) 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:  
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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.  

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)  

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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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); 

9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care 

se modernizează 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 Finanţare. 

10. a) Certificat de inregistrare si Certificat Constatator emise de Oficiul 

Registrului Comertului; 

b) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

c) 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 (2) din OUG 3/2015, cu completările și 

modificările ulterioare; 

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 
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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.  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  - daca este cazul 

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”/ 
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documentul de calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent 

documentelor menţionate (ex: eticheta oficială) - daca este cazul 

14.1 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. 

14.2 Precontractele cu membrii OIPA în vederea procesării/comercializării 

producției proprii 

15.Precontractele cu persoane juridice prin care se realizează 

comercializarea produselor proprii 

16.1. Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultură ecologică, eliberata de 

DAJ, însoțită de contractul încheiat cu un organism de inspecție și certificare 

16.2 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). 

17. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în 

Sistemul Naţional de Antigrindină şi Creştere a Precipitaţiilor (la depunere), emis de 

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a 

Precipitaţiilor, emis de AASNACP. 

18.1 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. 



                                                                                                                                                                             

                  
  

                  Nr.:  6/ As. / 2010      *    C.I.F.:  27694800 

                   Romania, 205200 - Calafat, str. A.I.Cuza  nr. 34,parter       
                             Tel/fax: 0351 179 715 

                        www.calafat.org.ro;    e-mail: office@calafat.org.ro 

18.2 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. 

19. Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea semînţelor şi 

materialului săditor 

Atenţie! Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea semințelor 

certificate este eliberată de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului 

Săditor (ITCSMS), pentru soiurile care se regăsesc în Catalogul soiurilor româneşti (ISTIS). 

20. Autorizaţia de plantare  

Pentru plantațiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantațiile de arbuşti 

fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui 

proiect de înfiinţare a plantației pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de Institutul 

de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă 

din zonă. 

Atenție! Inclusiv investițiile care vizează înfiinţarea de plantații pomicole pe suprafețe 

mai mici de 2 ha vor avea proiect de înfiinţare a plantației pomicole elaborat de persoane 

autorizate şi avizat de Institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de 

cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă. 

21. Autorizaţia de defrişare 

Defrişarea plantațiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de interes comercial aparținând 

persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare eliberate de 

direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului 

Bucureşti, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

22. Certificatul de origine pentru animale de rasă indigenă eliberat de Asociații ale 

crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ 

23. 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. 

24. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, 

termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Cerințe de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 
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Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe 

baza formularului „Fişă de verificare a conformităţii si metodologia de verificare pentru 

Masura M 3/2A”. 

Detaliile referitoare la realizarea conformității proiectului, inclusiv metodologia de 

verificare a conformității, sunt disponibile în Anexa E1.1LG  la apelul de selectie. 

 

Cerinţe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 

 

 EG1: Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 

eligibili  

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a 

solicitantului şi/sau a verificărilor în ONRC, a certificatelor care să ateste lipsa datoriilor 

restante fiscale şi sociale prezentate la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și 

angajamentelor menționate în Declaraţia F. 

 EG2: Solicitantul respecta conditiile privind dimensiunea exploatatiei 

conform legislatiei in vigoare. Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o 

dimensiune economică de minimum 4.000 SO (valoarea producţiei standard) 

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform Cererii de 

Finanţare, punctului din cadrul Cererii de Finanţare – Stabilirea categoriei de fermă 

(exploatație agricolă) - după cum urmează: 

(1) În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea 

acesteia, respectiv, investiţii în unitatea/unităţile de producţie existente care împreună 

alcătuiesc exploataţia, extinderea/ diversificarea activităţii agricole desfăşurate anterior 

depunerii proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură (adică extinderea profilului agricol), 

extinderea diversificarea exploataţiei agricole prin înfiinţarea unei noi unităţi de producţie, 

dimensiunea se va calcula pe baza înregistrărilor din ultima perioadă (campanie) de depunere 

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

de depunere stabilită conform legislatiei nationale şi/sau a ultimei înregistrări/actualizări în 

Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de 

data depunerii Cererii de Finanțare/ Paşapoartelor emise de ANZ ţinând cont după caz, de 

Nota explicativă a RICA din subsolul tabelului SO din CF. În cazul în care suprafaţa de teren 

menţionată în tabelul cu SO este mai mare decât cea regăsită de expert în sistemul IACS, 
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experții AFIR vor solicita APIA să certifice că solicitantul s-a înscris în sistem/evidențele 

APIA și cu suprafaţa pentru care nu s-a depus încă cerere unica de plată. 

(2) În cazul proiectelor care prevăd desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi 

agricole (solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ANSVSA de mai puţin de 12 

luni sau nu a depus nici o cerere de plata la APIA pâna la data depunerii cererii de finantare) 

dimensiunea economică va fi calculată în baza suprafeței identificate în APIA și a 

previziunilor economico-financiare din documentația tehnico-economică a proiectului, la 

sfarsitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizarii investițiilor propuse prin proiect 

(indiferent dacă solicitantul figurează sau nu cu terenuri cultivate/animale în posesie la 

momentul depunerii CF). 

În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-urile, IF-urile şi II-urile care au preluat 

exploataţia agricolă gestionată anterior de persoana fizică (actualul titular de PFA, II sau IF). 

În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile 

economice ale exploataţiilor membrilor fermieri. Conform prevederilor fișei măsurii, anexă la 

ghid, prin intermediul formelor asociative (cooperative agricole si grupuri de producători), 

sprijinul poate fi accesat de toate exploatațiile agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune 

economică sub 4.000 € SO, cu condiția ca dimensiunile economice însumate ale exploatațiilor 

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

Solicitanţii acestei măsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte 

dintr-o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând 

pajişti și pășuni, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor menționa în 

cadrul Studiului de fezabilitate toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea 

asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia măsuri sinergice, având în vedere că o 

perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului. În SF se 

vor menționa codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/ cooperativei) în vederea 

verificării transferului animalelor pentru calculul adecvat al dimensiunii economice a 

exploatației. 

ATENȚIE! 

Completarea tabelului Coeficienţi de producţie standard, din cererea de finanţare se va 

face cu toate activele exploataţiei (terenuri agricole şi animale) chiar dacă proiectul vizează 
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înfiinţarea unei noi unităţi de producţie independentă funcţional de celelalte unităţi de 

producţie care alcătuiesc exploataţia. 

În toate cazurile (modernizare sau desfășurare pentru prima dată a activității agricole), 

înainte de depunerea CF, solicitanții trebuie să se înscrie la APIA. Verificarea suprafețelor 

agricole se face de către evaluator numai prin consultarea sistemului informatic al APIA. În 

cazul în care în urma verificărilor efectuate de către evaluator rezultă o diferență de suprafață 

ca urmare a încheierii controalelor administrative ale APIA, solicitantul are obligația de a 

reface prognoza economico-financiară și tabelul cu dimensionarea exploatației, în urma 

solicitării de informații suplimentare formulate de către evaluator. 

Pentru invențiile noi, în cazul proiectelor care vizează lucrări de construcţii (sere, 

ciupercării, clădiri din componenţa fermei zootehnice), nu se verifică în IACS terenul aferent 

acestor obiective. 

 EG3: Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile 

eligibile prevăzute prin măsură: 

(1) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, 

inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii 

care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru 

depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință 

este în curs de aplicare; 

În vederea respectării condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea 

gunoiului de grajd este necesar ca fiecare beneficiar care isi va propune investiții pe sectorul 

zootehnic să ţină cont de prevederile Codului de bune practici agricole – Anexa la Ghidul 

solicitantului, să-și calculeze și să-și prevadă, prin proiect, capacitatea de stocare aferenta a 

gunoiului de grajd (în conformitate cu Anexa  „Calculator - Cod Bune Practici Agricole”) 

precum și cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol. 

Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice în calculatorul de 

capacitate a platformei de gunoi fila „producție de gunoi” din documentul numit 

„Calculator_Cod Bune Practici Agricole”. 

În ceea ce privește standardele privind cantitatile maxime de îngrășăminte de azot 

care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor 
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specifice în calculatorul privind cantitatea maximă de îngrășăminte care pot fi aplicate pe 

teren agricol din fila „PMN”. 

Notă: Zonele în care pot fi introduse datele specifice sunt marcate cu gri în 

documentul numit „Calculator Cod Bune Practici Agricole” din Anexa. 

În funcţie de tipul de platformă aleasa, respectiv, construcţie provizorie sau 

permanentă, conform legii 50/1991, terenul se poate afla în proprietatea solicitantului sau se 

poate prezenta documentul care atestă dreptul de folosinţă al acestuia. În cazul investiţiilor 

noi în zootehnice < 100 UVM respectarea cerinţelor privind depozitarea/gestionarea 

adecvată a gunoiului de grajd, va fi validată la finalul investiţiei prin Nota de constatare, 

emisă de către Garda Națională de Mediu 

Gestionarea corectă a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animală se 

poate face fie prin amenajarea unor sisteme de stocare individuale, fie prin utilizarea unor 

sisteme de stocare comunale fie prin utilizarea combinată a celor două sisteme, în 

conformitate cu prevederile codului de bune practici. 

Termenul limită de conformare la standardul privind nitrații este 12 iunie 2018, 

termen până la care se poate depune solicitare de plată pentru acestă cheltuială, după 

această dată cheltuielile aferente depozitării/ gestionării gunoiului de grajd și a altor dejecții 

de origine animală nu vor mai fi eligibile pentru finanțare din FEADR. Excepție de la acest 

termen fac tinerii fermieri care, conform Regulamentului UE 1305, au termen de conformare 

24 luni de la data instalării ca șef de exploatație pentru prima dată într-o exploatație. 

Termenul de conformare la standardul privind nitrații se referă la finalizarea investiției în 

cauză (adică depunerea Cererii de plată aferentă investiției de conformare). În plus, conform 

prevederilor PNDR 2014-2020, investițiile de conformare la acest standard nu sunt eligibile 

pentru exploatațiile agricole existente având între 8-100 UVM din UAT desemnate în 

programul de acțiune anterior (aprobat prin Decizia 21130/DC/14.10.2010) ca fiind Zone 

Vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului 1552/743/2008 cu completările și 

modificările ulterioare (Anexa nr.14). 

ATENȚIE!  

Pentru încadrarea în termenele impuse în Notificarea beneficiarului privind selectarea 

Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de Finanţare este necesară, încă de la momentul 

depunerii cererii de finanţare, începerea demersurilor pentru obținerea documentelor emise de 



                                                                                                                                                                             

                  
  

                  Nr.:  6/ As. / 2010      *    C.I.F.:  27694800 

                   Romania, 205200 - Calafat, str. A.I.Cuza  nr. 34,parter       
                             Tel/fax: 0351 179 715 

                        www.calafat.org.ro;    e-mail: office@calafat.org.ro 

Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului având în vedere termenul lung de parcurgere a 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurii de evaluare adecvată (dacă 

ANPM va considera că proiectul impune aceste evaluări). 

(2) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, 

inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale 

pentru creșterea valorii adăugate a produselor; 

ATENȚIE! Totodată, peste 70% din produsele agricole stocate, condiționate, sortate, 

ambalate, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, într-o proporție de până 

la 30% pot fi stocate, condiționate, sortate, ambalate și produse agricole care nu provin din 

propria exploatație agricolă (fermă), vegetală, zootehnică sau mixtă. Investițiile în depozitarea 

și/sau condiționarea produselor agricole primare reprezintă parte/componentă a producției 

agricole primare. 

(3) Investiții în înființarea/înlocuirea plantațiilor pentru strugurii de masă și alte 

culturi perene; 

(4) Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în 

înființarea și reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și 

utilaje agricole;  

(5) Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în 

creșterea suprafețelor ocupate de material săditor; 

(6) Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor 

fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o 

perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noi 

standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul 

poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul standard a devenit 

obligatoriu pentru exploatație; 

(7) Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări, inclusiv în fermele pomicole; 

(8) Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în 

vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care 

vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), inclusiv în fermele pomicole; 

Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în 
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înființarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț 

alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă); 

ATENȚIE! Proiectele care vizează și investiții de procesare/comercializare produse 

agricole, vor conține, ca și componentă majoritară, investiția în producția agricolă primară 

respectiv >50% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Totodată, peste 70% din produsele agricole primare supuse procesarii trebuie să 

provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, într-o proporție de până la 30% pot fi 

procesate (prelucrate) și produse agricole care nu provin din propria exploatație agricolă 

(fermă) vegetală, zootehnică sau mixtă. 

ATENȚIE! Investițiile în depozitarea și/sau condiționarea produselor agricole 

procesate (rezultate din procesul de procesare) reprezintă parte componentă a investiției în 

procesarea produselor agricole. 

ATENȚIE! În cazul fermelor vegetale care produc și nutrețuri/furaje combinate în 

vederea comercializării, obținerea furajelor reprezintă procesare. În cazul fermelor 

mixte/zootehnice care obțin nutrețuri/furaje combinate în vederea furajării animalelor din 

cadrul exploatației, componenta de obținere a furajelor face parte din fluxul tehnologic de 

creștere a animalelor și este asimilată producției agricole primare. 

(9) Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul 

fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să 

reprezinte o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă, inclusiv în 

fermele pomicole; 

(10) Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 

biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul 

fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va 

fi destinată exclusiv consumului propriu, inclusiv în fermele pomicole; 

(11) Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 

utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca 

şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi 

destinată exclusiv consumului propriu, inclusiv în domeniul pomicol; 
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(12) Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 

1305/2013, inclusiv în domeniul pomicol; 

În categoria instalațiilor pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 

utilizarea biomasei se încadrează și instalațiile de obținere a biogazului, cu condiția ca 

acesta să fie destinat exclusiv consumului propriu. 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza 

corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din documentele emise de 

instituţiile publice şi prezentate la momentul contractării (APM şi GNM, DSP, DSVSA 

judeţene), precum şi cu cele din Certificatul de Urbanism. Nota de constatare emisă de GNM 

va viza unitatea de producţie care se modernizează. 

 EG4: Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării 

investiției 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza 

corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi 

ulterior, prin verificarea documentului 8 prezentat în etapa de contractare. 

 EG5: Solicitantul trebuie să demonstreze viabilitatea economică a 

investiției 

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii: 

    rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să 

fie pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor 

fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în declaraţia privind 

veniturile realizate (formularele 200 şi/sau 221 însotite de Anexe). Excepţie fac solicitanţii a 

căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din 

exploatare.Pentru solicitanţii aflaţi în situaţiile exceptate se vor ataşa documente care 

demonstrează situaţia de calamitate. 

   În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul 

înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ. 

Indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menţionate în 

cadrul sectiunii economice. 



                                                                                                                                                                             

                  
  

                  Nr.:  6/ As. / 2010      *    C.I.F.:  27694800 

                   Romania, 205200 - Calafat, str. A.I.Cuza  nr. 34,parter       
                             Tel/fax: 0351 179 715 

                        www.calafat.org.ro;    e-mail: office@calafat.org.ro 

  EG6: Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat 

asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în 

conformitate cu legislația în vigoare  

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza 

corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi 

ulterior, cu cele din documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat în 

etapa de contractare.  

 EG7: Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile 

producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-

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

(conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013) 

Se corelează informaţiile din Studiul de Fezabilitate, cu cele din documentele emise de 

APM/DSP/DSVSA judeţene şi din verificările în ONRC care conţin informaţii cu privire la 

persoana care s-a instalat pentru prima dată ca tânăr fermier. Data instalării pentru prima dată 

ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier, figurează în ONRC că a preluat 

controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat 

unic/majoritar și unic administrator al respectivei entități, respectiv, titularul Intreprinderii 

Familiale (IF-ului). 

 EG8: Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de 

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

au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 

1305/2013) 

Se verifică menţiunile documentelor emise de APM, DSP şi DSVSA judeţene depuse 

în vederea semnării contractului. 

 EG9: Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de 

energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din 

R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10% 

Se verifică informaţiile din Studiul de Fezabilitate. 

 EG10: Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul 

Legături cu alte prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății 

publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; 
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Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene depuse în 

vederea semnării contractului. 

 EG11: Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a 

ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat 

Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul 

net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului 

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

analizează profitul. 

 EG12: 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 

Se verifică, în baza menţiunilor din Studiul de fezabilitate referitoare la produsul 

obţinut în urma procesării şi în baza Anexei I la Tratat, dacă acest produs este inclus în 

această anexă; 

 EG13: Investiția finanțată, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie 

să se realize pe teritoriul GAL Calafat;  în cazul în care proiectul este amplasat atât pe 

teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, finanțarea proiectului este eligibilă cu 

condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL, 

investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației 

agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL; 

 EG14: În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru 

sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de 

Implementare aferentă STP, exceptând culturile în sere si solarii și pepinierele. Se accepta 

finantarea altor specii care nu sunt cuprinse in Anexa, in baza unei analize a unui institut 

certificat care sa ateste potentialul speciei respective in zona GAL; 

 EG15: În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să 

utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat (cu excepția nucului și 

alunului) sau dintr-o categorie superioară; 

 EG16: În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul 

rezultat va fi material fructifer sau de înmulţire din categoria biologică certificat (cu 

excepția nucului și alunului) sau dintr-o categorie superioară; 
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 EG17: În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată 

cât și rezultatul procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul 

comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE, pentru 

sectorul pomicol; 

 EG18: Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie 

echivalentă cu minimum 3000 SO pentru toate speciile şi sistemele de cultură, inclusiv 

pepinierele; 

 EG19: Contribuția în natură este eligibilă doar dacă sunt respectate 

condițiile prezente în articolul 69 (1) al R 1303/2013; 

 EG20: Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar 

împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției 

agricole primare), ca și componentă  secundară, în scopul adăugării de plus valoare la 

nivel de fermă; 

 EG21: Investițiile în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul 

fermei sunt eligibile, cu condiția ca energia obținută să fie destinată exclusiv consumului 

propriu al fermei; 

 EG22: Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța 

investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi; 

 EG23: Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății 

terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului; 

 EG24:  Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent; 

 EG25: Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și 

potențialul economic al acesteia. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Selecţia proiectelor în cadrul GAL Calafat va fi realizată de către Comitetul de 

Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisia de 

Soluționare a Contestațiilor. 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în 

cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. 
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Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform 

fișei de  evaluare a criteriilor de selectie. 

Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile in documentul 

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, disponibil pe site-ul  www.calafat.org.ro . 

Criterii de selecție şi documente justificative pe care trebuie să le depună 

solicitantul în vederea punctării acestora 

Verificarea îndeplinirii criterilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe 

baza formularului „Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare pentru 

Masura 3/2A” prezentată în Anexa E1.4 LG la apelul de selectie. 

Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu sunt prezentate în tabelul 

următor: 

Nr. 

crt. 
Principii şi Criterii de selecţie Punctaj 

1. 
Principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a 

imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc 

 

CS 1 CS1 Proiecte care prevăd investiții inovatoare 20 

2. Principiul protectiei mediului inconjurator  

CS 2 CS2 Proiecte care includ actiuni ce vizeaza protectia mediului inconjurator 20 

3. Principiul utilizarii energiei din surse regenerabile  

CS 3 CS3 Proiecte ce includ actiuni legate de utilizarea energiei din surse regenerabile 10 

4. Principiul cooperarii  

CS 4 

CS4 Proiecte ai caror beneficiari directi participa la actiunile de cooperare 

promovate de GAL prin masura M2/1A” Promovarea cooperării actorilor din 

sectoarele de interes implicaţi ȋn dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL Calafat” 

5 

5. Principiul sectorului prioritar  

CS 5  CS5 Proiecte care includ actiuni din sectorul prioritar 10 

6. Principiul soiului/ rasei autohtone  

CS 6 CS6 Proiecte care includ actiuni ce vizeaza soiul/ rasa autohtona 10 

7. Principiul asocierii fermierilor în cadrul cooperativelor si organizatiilor de 

producatori 

 

CS 7 CS7 Proiecte care sunt inițiate de formele asociative recunoscute de legislația în 

vigoare și care deservesc toți membrii acestora 

5 

8. Principiul nivelului de calificare în agricultură  

CS 8 CS8 Managerul/Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu 

activitatea prevăzută prin proiect, fiind beneficiar direct la actiunile de instruire 

promovate de GAL prin masura M1/1A „Dezvoltarea resurselor umane şi 

10 

http://www.calafat.org.ro/
http://calafat.org.ro/wp-content/uploads/2017/06/Cap-V-Prezentarea-masurilor-M2-cooperare.pdf
http://calafat.org.ro/wp-content/uploads/2017/06/Cap-V-Prezentarea-masurilor-M2-cooperare.pdf
http://calafat.org.ro/wp-content/uploads/2017/06/Cap-V-Prezentarea-masurilor-M1-formare-1.pdf
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creşterea calităţii forţei de muncă din sectorul agricol ȋn teritoriul GAL Calafat” 

9. Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, 

tradiționale, produse care participă la scheme de calitate recunoscute 

 

CS 9 CS9 Proiecte care includ actiuni ce vizeaza produse cu inalta valoare adaugata 10 

 TOTAL 100 

 

Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 5 

puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare 

nerambursabilă. 

Descrierea modalitatii de acordare a punctajului 

1. Principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un 

anumit sistem, produs, serviciu 

CS 1 - Proiecte care prevăd investiții inovatoare 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa includa in 

proiect acţiuni inovatoare – ex: investițiilor ce vizează eficientizarea/economisirea 

consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor 

precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură, inclusiv 

în sectorul pomicol. 

 

2. Principiul protectiei mediului inconjurator 

CS 2 - Proiecte care includ actiuni ce vizeaza protectia mediului inconjurator 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa includa si sa 

prezinte in Studiul de fezabilitate actiuni ce vizeaza protectia mediului inconjurator. 

 

3. Principiul utilizarii energiei din surse regenerabile 

CS 3 - Proiecte ce includ actiuni legate de utilizarea energiei din surse regenerabile 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa includa si sa 

prezinte in Studiul de fezabilitate actiuni ce vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile. 

 

4. Principiul cooperarii 

CS 4 - Proiecte ai caror beneficiari directi participa la actiunile de cooperare promovate de 

GAL 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, beneficiarii masurii M3/2A participa 

la actiunile de cooperare promovate de GAL prin masura M2/1A - Promovarea cooperării 

actorilor din sectoarele de interes implicaţi ȋn dezvoltarea durabilă a teritoriului „GAL 

Calafat” . 

5.Principiul sectorului prioritar 

http://calafat.org.ro/wp-content/uploads/2017/06/Cap-V-Prezentarea-masurilor-M1-formare-1.pdf
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CS 5 - Proiecte care includ actiuni din sectorul prioritar 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa includa si sa 

prezinte in Studiul de fezabilitate actiuni din sectorul prioritar. 

6.Principiul soiului/ rasei autohtone 

CS 6 - Proiecte care includ actiuni ce vizeaza soiul/ rasa autohtona 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa includa si sa 

prezinte in Studiul de fezabilitate actiuni ce vizeaza soiul/ rasa autohtona. 

7. Principiul asocierii fermierilor în cadrul cooperativelor si organizatiilor de producatori 

CS 7 - Proiecte care sunt inițiate de formele asociative recunoscute de legislația în vigoare 

și care deservesc toți membrii acestora 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa ataseze la 

Cererea de Finanţare documente prin care sa demonstreze ca este forma asociativa, 

recunoscuta de legislația în vigoare și deservesc toți membrii acestora.  

8. Principiul nivelului de calificare în agricultură 

CS 8 - Managerul/Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea 

prevăzută prin proiect, fiind beneficiar direct la actiunile de instruire promovate de GAL 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, beneficiarii masurii M3/2A participa 

la actiunile de instruire promovate de GAL prin masura M1/1A - Dezvoltarea resurselor 

umane şi creşterea calităţii forţei de muncă din sectorul agricol ȋn teritoriul GAL “Calafat” 

 

9.Principiul produsului cu inalta valoare adaugata (ex. produsele ecologice, tradiționale, 

produse care participă la scheme de calitate recunoscute) 

CS 9 - Proiecte care includ actiuni ce vizeaza produse cu inalta valoare adaugata 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa includa si sa 

prezinte in Studiul de fezabilitate actiuni ce vizeaza produse cu inalta valoare adaugata.  

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 

cadrul alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, 

departajarea acestora se face în ordinea următoarelor criterii: CS 1, CS 2, CS 3, CS 4, CS 5, 

CS 6, CS 7, CS 8, CS 9. În situaţia în care şi în urma realizării acestei departajări, se menţine 

egalitatea, criteriul de selecţie pentru proiectele cu acelaşi puntaj este în ordinea depunerii 

proiectelor. 

ATENTIE! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse 

odată cu Cererea de finanțare. 
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IMPORTANT! Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfașoară 

potrivit „Procedura de  evaluare si selectie a  proiectelor”, publicat pe site-ul 

www.calafat.org.ro. 

.  

Data și modul de anunțare a rezultatelor (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție): 

GAL postează pe site-ul său Raportul de selecţie cel târziu în ziua următoare aprobării 

Raportului de Selecţie in comitetul  de selecţie a proiectelor. 

În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica 

solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, prin email, cu confirmare de primire din 

partea solicitantului- procedura evaluare si selectie.  

Alte informatii pe care GAL le considera relevante: 

Pentru monitorizarea platilor , beneficiarul  depune odata cu cererea de finantare o declaratie 

pe propria raspundere de raportare la GAL - Anexa 11  la Ghidul solicitantului. 

Date de contact:  

Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare a fondurile 

disponibile precum şi investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi versiunea pe 

suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate, disponibila la sediul GAL 

precum si  Ghidul solicitantului publicat pe site-ul GAL: www.calafat.org.ro . Dacă doriţi 

informaţii suplimentare puteţi  să formulaţi întrebări către GAL Calafat la adresa de e-mail: 

office@calafat.org.ro. 

Echipa  GAL „Calafat” vă stă la dispoziţie pentru intrebari, informatii si clarificari, de 

luni până vineri, între orele 9.00- 16.00, la sediul din str.A.I.Cuza, nr.34, parter, Municipiul 

Calafat. 

ANEXE: 

2. Anexa 1 - Cererea de finantare 

3. Anexa 2 - Studiu de fezabilitate conform HG 28_2008 

4. Anexa 2 - Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016 

5. Anexa 2 - Model Studiu de Fezabilitate Anexa B 

6. Anexa 2 - Model Studiu de Fezabilitate Anexa C 

7. Anexa 3 - Tabel calcul coeficienti SO sM 19.2 

8. Anexa 4 - ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 

9. Anexa 5 - Lista UAT cu constrangeri semnificative 

http://www.calafat.org.ro/
http://www.calafat.org.ro/
mailto:office@calafat.org.ro
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9. Anexa 5 - Lista UAT cu constrangeri specifice 

9. Anexa 5 - Lista UAT din zonele montane 

10. Anexa 6.1 - Codul bunelor practici agricole 

11. Anexa 6.2 - Calculator Cod Bune Practici Agricole 

12. Anexa 7 - Model Contract de Finantare 

13. Anexa 8 - Fisa M3_2A 

14. Anexa 9 - Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020 

15. Anexa 10 - Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol 

16. Anexa 11 - Declaratie pe propria raspundere 

17. Anexa 12 - Specificatii Tehnice Costuri standard sector pomicol 

18. Anexa 13 - Lista Asociatiilor acreditate de ANZ 

19. Anexa 14 - Lista rase autohtone (indigene) 

20. E1.1LG - Fise de verificare a conformitatii 

21. E1.3LG - Fise de verificare pe teren 

22. E1.2LG - Fisa de cerificare a criteriilor de eligibilitate 

23. E1.4LG - Fise de verificare a criteriilor de selectie 

 

 


