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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 5/2A - 02/2018 – 18.10.2018
Data lansării apelului: 18.10.2018
Data limită pentru depunerea proiectelor: 19.11.2018
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 5/2A - “Sprijinirea fermelor mici”
Fondul nerambursabil total disponibil: 40.000 EURO
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 10.000 EURO
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani şi este de
10.000 de euro/proiect.
Sprijinul pentru fermele mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului
de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Modelul cererii de finanțare: pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare aferentă
Măsurii 5/2A, 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:
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului
sunt:
1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei

2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă:
A) Documente pentru terenul agricol:
documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor
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, precum şi alte documente care
demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform prevederilor legislaţiei în vigoare
autentificate la notar),
şi/ sau
tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de
arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei în
vigoare (care să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de
finanţare)
şi/ sau
contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finanţare însoţit de adresa emisă de
concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, respectarea
graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;
şi/ sau

contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata de teren
a fost data temporar in administrare/folosinţă
şi/ sau
document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune
şi/ sau
documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform legislaţiei
în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ contract de închiriere/ contract de

comodat valabile la data 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 asupra terenurilor trebuie să fie valabile cel puțin
15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, cu excepția pepinierelor, culturilor de
căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș, unde perioada minimă este de 10 ani.
Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole (arendă, concesiune)
trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii
de finanţare.
În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/ extinderi și a terenurilor
pe care se vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care
conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și
monitorizare a proiectelor.
În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt
următoarele:
B) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și
completările ulterioare:
documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz,
uzufruct, superficie, servitute, concesiune (dobândit prin act autentic notarial de ex: contract de
vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de moştenitor, act administrativ de
restituire, hotărâre judecătorească;
C) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și
completările ulterioare:
documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz,
uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial de ex: contract de vânzarecumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de moştenitor, act administrativ de restituire,
hotărâre judecătorească, lege;
sau

documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune,
comodat, locaţiune.
În cazul prezentării contractului de comodat/ locaţiune pentru construcțiile cu caracter
provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare,
solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept.
În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și a clădirilor deja existente, sunt
acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea dedicată documentelor acceptate
pentru construcții, după cum urmează:
- documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin
act autentic notarial de ex: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de
moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege sau drept de creanţă
asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.
De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește
închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform Codului
Civil – Legea 287/ 2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului,
cumpărarea terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, nu
sunt obligați să atașeze la depunerea Cererii de finanțare documente care să ateste
proprietatea/ dreptul de folosință pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd.
Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru
construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv propuse a fi realizate prin planul de afaceri, cât şi
pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea
lucrărilor conform Legii 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare.
D) Documente pentru animale, păsări şi familii de albine:
documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi stupinelor
constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panourile de identificare a
stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile
înaintea datei depunerii Cererii de finanţare;

Carnetul stupinei actualizat (care să conțină toate fișele familiilor de albine existente în cadrul
exploatației) va fi prezentat la data verificării pe teren a Cererii de finanțare și a Cererii de
plată.
paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine – dacă este cazul.
E) Pentru exploatațiile vegetale: Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizată în anul
depunerii Cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/
concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale
domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi
menţiunea „Conform cu originalul”.
F) Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizat
cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare, din care să rezulte dreptul
de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra
animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul
exploataţiei), 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, după caz însoţită de adeverinţă emisă de
primărie privind situaţia curentă.
3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în
care solicitantul depune Cererea de finanțare, 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);
ȘI/ SAU
- Declaraţia de inactivitate (pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au avut
activitate).
Societățile comerciale înființate în anul 2018 nu au obligația depunerii acestor documente.
b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:
- Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13);
Și/SAU

- Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul
221 - cod 14.13.01.13/ 9), în cazul solicitanților care în anii „n”și „n-1”, sunt autorizaţi conform
OUG. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare, care au optat pentru calcularea
venitului net pe bază de norme de venit,
SI/SAU
-Declaraţia unică privind impozitul pe venit si contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale înființate în
anul 2018 nu au obligația depunerii acestor documente.
4. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat
majoritar/ administrator);
5. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) persoanei juridice, prin care se
desemnează reprezentantul legal sau administratorul (actionar majoritar 50%+1) care să
reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și care exercită un control efectiv pe termen lung (de cel
puțin 6 ani/ 8 ani în cazul sectorului pomicol) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la
gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective;
6. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii familiei din
cadrul microîntreprinderii/ întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente
relevante);
7. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certificatului de
absolvire/ certificatului de competenţe profesionale/ documentului emis în urma absolvirii
cursurilor de instruire/ documentului care atestă absolvirea învăţământului minim:
 documentul care atestă absolvirea învăţământului minim de 8 clase se ataşează în cazul
în care solicitantul nu are studii superioare/ postliceale/ liceale în domeniul agricol/
agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare;
 diploma de absolvire se ataşează în cazul studiilor superioare (diploma de doctor,
diploma de disertație, diploma de licenţă);
 diploma de absolvire a studiilor postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale
(diploma de bacalaureat) în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei
agrare;
 certificatul de calificare profesională se ataşează în cazul cursurilor de calificare/
recalificare în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de
către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program
de formare profesională (minim Nivelul I). De asemenea, sunt acceptate și certificatele





de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar sau economie agrară.
document de recunoaștere a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru
Calificări;
certificatul de absolvire se ataşează în cazul cursurilor de perfecţionare/ specializare/
iniţiere în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de
către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program
de formare profesională sau documentul echivalent acestuia; (sub numărul de ore
aferent Nivelului I de calificare profesională).

Furnizorii de formare profesională a adulţilor autorizaţi se regăsesc în Registrul Național al
Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților (RNFFPA) publicat la adresa
http://www.anc.edu.ro/?page_id=34.
Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate
până la 1 ianuarie 2016 și 80 ore pentru cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în
vigoare.
Centrele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele
formale autorizate se regăsesc în Registrul naţional al centrelor de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale publicat la adresa
http://www.anc.edu.ro/?page_id=222.
În cazul în care solicitantul care a absolvit în ultimele 12 luni până la data depunerii Cererii de
finanţare, nu poate prezenta la Cererea de finanțare copia diplomei de studii superioare
(diploma de doctor, diploma de disertație, diploma de licenţă), postliceale (diploma/ certificatul
de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) sau a certificatului de absolvire a cursului/
documentului echivalent în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare,
acesta poate atașa copia adeverinţei de absolvire a studiilor respective, însoţită de situația
școlară (sau după caz foaia matricolă), emise de catre institutia de învățământ absolvită, cu
condiţia prezentării diplomei de studii/ certificatului de absolvire sau documentului echivalent
în original în vederea acordării celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar acesta, va fi
declarat neeligibil și se vor recupera sumele plătite în prima tranșă.
8. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor genetice
autohtone
In cazul soiurilor de plante de cultură autohtone se vor ataşa copiile:
facturii fiscale de achiziție a seminței certificate;

documentului oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea „sămânţă admisă pentru
însămânţare”/ buletinului de analiză oficial cu mențiunea „sămânţă admisă pentru
însămânţare”/ buletinului de analiză oficial cu mențiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă
comercializarea”/ documentului de calitate şi conformitate al furnizorului/ oricărui alt
document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene
sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/ 17/ CE/ etichetei
oficiale;
Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de selecţie privind soiurile
autohtone, (conform Secțiunii F din Cererea de finanțare)
sau
Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind soiurile
autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin, pentru dezvoltarea
exploataţiei cu astfel de soiuri (conform Secțiunii F din Cererea de finanțare).
Soiurile se regăsesc în Catalogul Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania - ISTIS
în cazul speciilor autohtone de animale se va ataşa:
Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Asociațiile/
Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului
genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ;
Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de selecţie privind rasele
autohtone, (conform Secțiunii F din Cererea de finanțare)
sau
Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind rasele
autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin, pentru dezvoltarea
exploataţiei cu astfel de specii (conform Secțiunii F din Cererea de finanțare).
9. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul
platformei
sau
Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma
comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația
solicitantului;
10. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este
cazul;
11. Certificat de inregistrare(CUI) si Certificat constator valabil la data depunerii (sa aiba o
vechime de maxim 30 zile calendaristice);

12. Anexa 19 - Declaratie pe propria raspundere
13. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
14. Alte documente justificative (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:
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
5/2A”.
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 de beneficiari eligibili;
Solicitantul este înregistrat ca microîntreprindere sau întreprindere mică și poate fi:
- Persoana fizica autorizată (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
- Intreprinderi individuale (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
- Intreprindere familială (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
- Societate cu raspundere limitata – SRL (Legea nr.31/1990)
EG2: Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;
Solicitantul trebuie să aibă 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. Aceste condiții trebuie îndeplinite în maxim 9 luni
de la data semnării Deciziei de finanțare;
Nu este obligatoriu ca solicitantul să fie încadrat într-o activitate salarizată, această condiţie
se aplică doar solicitanților care se află într-o astfel de situaţie. Locul de muncă poate fi
considerat sediul social sau punctul de lucru al angajatorului, care trebuie să fie în acelaşi UAT
sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia.

În cazul în care solicitantul va fi încadrat într-o activitate salarizată, ulterior termenului de
maxim 9 luni de la data semnării deciziei de finanțare, acesta va notifica AFIR cu privire la
locul de muncă, în termen de 10 zile calendaristice de la data angajării.
EG3: Solicitantul respecta conditiile privind dimensiunea exploatatiei conform legislatiei in
vigoare;
Solciitantul trebuie sa dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între
4.000 - 7.999 € S.O. (valoare producție standard) - fermă mică.
Stabilirea dimensiunii economice se face conform situaţiei existente la momentul depunerii
Cererii de finanţare, aşa cum este înregistrată în IACS4 – APIA din perioada de depunere stabilită
conform legislaţiei naţionale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în
Registrul Agricol.
Astfel, dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor în nume propriu din ultima
perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă
în IACS stabilită conform prevederilor legislației naționale în vigoare şi/ sau în Registrul
Exploataţiei la ANSVSA, precum şi în Registrul agricol, efectuată înainte cu cel mult 30 de zile
faţă de data depunerii Cererii de finanţare.
Pentru calculul dimensiunii economice la data data depunerii Cererii de finanţare, se va
considera ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de
plată pe suprafaţă în IACS ca fiind anul în care au fost înregistrate suprafeţele de teren la APIA,
în numele formei de organizare a solicitantului (PF, PFA, II, IF, SRL), începând cu anul 2016.
Calculul S.O. se realizează astfel, în funcţie de perioada de desfăşurare a sesiunii de proiecte:
 pentru sesiunile de proiecte derulate în perioada 01 ianuarie şi până la data deschiderii
sesiunilor de depunere a cererilor unice de plată pe suprafață (APIA) se iau în calcul
înregistrările din IACS - APIA din anul anterior
 pentru sesiunile de proiecte derulate după începerea sesiunilor de depunere a cererilor
de plată pe suprafață (APIA) se iau în calcul înregistrarile din IACS - APIA din anul curent
depunerii Cererilor de finanţare. În cazul în care în anul curent nu se regăsesc
înregistrările în IACS, în urma solicitării de informații suplimentare, solicitantul va
prezenta copia Cererii unice de plată din anul curent cu numărul de înregistrare de la
APIA
Atenţie! În cazul în care, în sistemul electronic APIA nu se pot vizualiza înregistrările efectuate
de solicitant în timpul campaniei de depunere a cererilor unice de plată APIA, acesta poate
depune o adeverinţă de la APIA din care să reiasă toate datele necesare îndeplinirii condiţiilor
eligibilitate şi criteriilor de selecţie care implică înscrieri la APIA.

Calculul S.O. se realizează pe baza coeficienţilor de producţie standard pentru vegetal/
zootehnie prevăzuţi în anexa la Ghidul solicitantului.
Toate exploataţiile agricole pentru care în calculul S.O. se ține cont și de stupi, trebuie să
introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupilor şi stupinelor în conformitate cu
prevederile Ordinului MADR nr. 251 din 24 iulie 2017, pentru aprobarea sistemului unitar
de identificare a stupinelor și stupilor
EG4: Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel
puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;
Se va ţine cont de înregistrarea exploataţiei, indiferent de forma de organizare economică cu
care figurează în Registrul Unic de Identificare (RUI)/ Registrul Național al Exploatațiilor (RNE),
precum şi la Primărie în Registrul Agricol, cu cel puţin 24 de luni înaintrea depunerii Cererii de
finanţare.
Condiţia de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploataţiei se aplică tuturor exploataţiilor
deținute de solicitant/ persoana fizică aferentă solicitantului, indiferent dacă exploatația
respectivă îndeplinea sau nu dimensiunea minimă eligibilă la momentul înregistrării
solicitantului/ persoanei fizice aferente solicitantului, conform legislaţiei naţionale în vigoare la
data respectivă (condiția de a fi înregistrat cu cel puțin 24 de luni înainte se aplică doar primului
cod atribuit vreodată exploatației fermierului).
Condiția de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploatației se aplică indiferent de forma de
organizare economică a solicitantului pe care acesta o avea la momentul respectiv (cu cel puțin
24 de luni înainte de solicitarea sprijinului).
Solicitantul/ persoana fizică aferentă solicitantului poate modifica structura fermei în cadrul
celor 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, cu condiția ca o dată cu accesarea sprijinului,
acesta să mențină condițiile de eligibilitate și selecție în baza cărora a fost aprobat proiectul.
Statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică trebuie să fie respectat la data depunerii
cererii de finanțare, indiferent de momentul înregistrării solicitantului conform prevederilor
OUG nr. 44/ 2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările
ulterioare/ Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, OUG nr. 6/ 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările și
completările ulterioare.

Îndeplinirea condiției de eligibilitate privind dimensiunea minimă a exploatației trebuie
respectată începând cu momentul depunerii cererii de finanțare. (Nu constituie creare de
condiții artificiale consolidarea exploatației înainte de depunerea Cererii de finanțare).
EG5: Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
Planul de afaceri va fi întocmit conform modelului din anexa la Ghidul solicitantului şi trebuie să
cuprindă cel puțin următoarele:
o (i) situația inițială a exploatației agricole;
o (ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea activităților exploatației agricole;
o (iii) detalii privind acțiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de
utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea activităților exploatației
agricole, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea.
Gestionarea eficientă a Planului de afaceri este condiționată de stabilirea domiciliului
beneficiarului în UAT-ul în care exploatația este înregistrată, precum și de existența locului de
muncă în același UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia (dacă
este cazul). Aceste condiții trebuie îndeplinite în maximum 9 luni de la data semnării Deciziei
de finanțare.
Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor
specifice măsurii 5/2A şi care nu sunt în acord cu obiectul de activitate efectiv al întreprinderii.
Acțiunile cuprinse in planul de afaceri pentru atingerea obiectivelor/ condițiilor minime și
suplimentare vor fi consistente astfel încat sa se asigure rezonabilitatea Planului de afaceri
propus raportat la exploatatie si cuantumul sprijinului.
EG6: Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 20142020;
Solicitantul indeplineste acest criteriu de eligibilitate in situatia in care nu a beneficiat de
sprijin anterior prin sub-măsura din PNDR 2014-2020
EG7: 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
cultura de căpșuni în sere si solarii și pepinierele; se acceptă finanțarea altor specii care nu sunt
cuprinse în anexă, în baza unei analize locale a unui institut ceritificat care să ateste potențialul
speciei respective într-o anumită zona;

În acest caz, se aplică nota de favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei
aferente Subprogramului Tematic Pomicol (anexa la Ghidul solicitantului). Aceasta se aplică doar
în cazul acțiunilor de plantare.
În cazul proiectelor din sectorul pomicol se aplică „nota de favorabilitate potențată”, iar în cazul
plantațiilor afini „nota de favorabilitate potențată pH și precipitații” prevăzută în anexa
indiferent dacă exploatațiile respective dețin (vizează) sau nu sisteme de irigații.
În cadrul acestei submăsuri sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate în UAT-urile
care au nota de favorabilitate potenţată ≥2.
În cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potenţată <2 pot fi eligibile amplasamentele
din cadrul UAT-ului dacă solicitantul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP
Mărăcineni, efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform
căruia se demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau
potențată ≥2.
Informațiile privind obținerea studiului necesar recalculării notelor de favorabilitate pe
amplasamentele din cadrul UAT-urilor care au o notă de favorabilitate potențată <2 se regăsesc
pe pagina web a Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești – Mărăcineni
la următoarea adresa web: http://icdp.ro/anunturi/Pasi%20recalculare.pdf.
Semnificaţia notelor din tabelul privind gradul de favorabilitate al unui amplasament pentru o
specie pomicolă se regăsește în anexa la Ghidul solicitantului.
În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/ sau reconversia plantaţiilor pomicole,
precum și a pepinierelor, materialul săditor (de plantare) / de înmulțire utilizat trebuie să fie din
categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, cu excepția nucului și alunului,
care poate fi material de plantare CAC (conformitas agraria communitatis) condiție care va fi
justificată la a doua tranșă de sprijin. Acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea
celei de-a doua cereri de plată) şi vor respecta condiţiile prevăzute prin prezentul Ghid şi Fişa
tehnică a masurii.
În cazul în care prin intermediul Planului de afaceri solicitantul propune dezvoltarea unei
exploatații pomicole, se vor respecta condițiile prevăzute în Legea pomiculturii nr.348/ 2003, cu
modificările și completările ulterioare.
În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea plantațiilor viticole, materialul săditor utilizat
trebuie să fie din categoria biologică certificat, condiție care va fi justificată la a doua tranșă de
sprijin. Încadrarea materialului săditor în categorii biologice se va face în conformitate cu
prevederile Ordinului 550/ 2002, cu modificările și completările ulterioare.
EG8: Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de
la data deciziei de acordare a sprijinului.

Criteriul se considera indeplinit daca in planul de afaceri se prevede ca implementarea incepe
in termen de cel mult noua luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
EG9: 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 (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de afaceri,
respectiv înainte de acordarea tranșei a doua); în cazul în care în cadrul exploatației agricole
există o platformă de gestionare a gunoiului de grajd care respectă normele de mediu/ care
trebuie adaptată la normele de mediu, în Planul de Afaceri se va detalia acest aspect;
În cazul exploatațiilor agricole mixte, cu pondere majoritar vegetală la momentul depunerii
Cererii de finanțare, solicitantul nu are obligația de a deține o platformă de gestionare a
gunoiului de grajd, dacă prin Planul de afaceri - își propune renunțarea la componenta
zootehnică în primul an de implementare a proiectului.
Pentru calculul stabilirii capacitații maxime de stocare a gunoiului de grajd, în vederea
respectării condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd (în
conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului), este necesar ca fiecare beneficiar care îşi va
propune acțiuni în sectorul zootehnic, să-și calculeze și să-și prevadă capacitatea de stocare
aferentă a gunoiului de grajd. Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice in
calculatorul capacităţilor de stocare a gunoiului de grajd - fila „Producție gunoi”.
În ceea ce privește calculul standardului privind cantitatea maximă de îngrăşăminte cu azot care
pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice în
calculatorul privind cantitatea maximă de îngrăşăminte care pot fi aplicate pe teren agricol din
fila „PMN” (anexa la Ghidul solicitantului).
Excepţie de la calculul privind cantitatea maximă de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe
terenul agricol, sunt beneficiarii care fac dovada încheierii unui contract cu Primăria Comunei
care dispune de o platformă comunală de gunoi de grajd/ un agent economic care dispune de
platforme autorizate de gestionare a gunoiului de grajd. Rubricile în care pot fi completate
datele în anexa la Ghidul solicitantului sunt marcate cu gri.
În cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta
prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați
din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificările și completările ulterioare.
Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face în sistem:
-individual (gospodăresc), caz în care solicitantul trebuie să aibă/ prevadă platforme individuale
conform prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva

poluării cu nitrați din surse agricole, cu mențiunea că nu sunt acceptate ca și platforme
individuale grămezile de compost cu pat de paie sau întăritură de pământ și grămezile de
compost pe folii de plastic
și/ sau
- comunal – platforme comunale.
În cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele limitrofe există o platformă autorizată de gunoi
de grajd comunală/ a unui agent economic, solicitanții au obligația de a atașa la Cererea de
finanțare:
- Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei
sau
- Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală,
din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului.
În cazul în care solicitantul îşi propune ca obiectiv în Planul de afaceri înființarea/ adaptarea
platformei de gestionare a gunoiului de grajd, pentru terenul pe care se construiește platforma
acesta trebuie să prezinte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/ 1991, cu
modificările şi completările ulterioare:
-dacă solicitantul are deja terenul pe care se va construi/ există platforma: la Cererea de
finanțare se va prezenta copia documentului care să certifice dreptul real principal7
(proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de creanță7 asupra construcției
-dacă solicitantul prevede în Planul de afaceri ca și acțiune pentru îndeplinirea obiectivului,
procurarea terenului pe care va construi platforma: la a doua tranșă de plată se va prezenta
copia documentului care să certifice dreptul real principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie,
servitute)/ dreptul de creanță asupra terenului și copia Autorizației de construire (doar în cazul
în care din Certificatul de urbanism rezultă obligativitatea obţinerii acesteia).
Foarte important!
Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o
asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti,
în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor ţine cont în elaborarea planului de
afaceri de toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor
prezenta în cadrul acestuia, în secţiunea dedicată fluxului tehnologic, detaliile privind
modalitatea de creştere a animalelor atât în perimetrul gospodăriei cât şi în afara acesteia
având în vedere că o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia
solicitantului.
În cadrul planului de afaceri trebuie demonstrată sustenabilitatea şi viabilitatea activităţii pentru
care se solicită sprijin (inclusiv obţinerea producţiei de către fermier şi comercializarea acesteia

şi în perioada de păşunat). Atât în Planul de afaceri cât şi în cadrul cererii de finanţare trebuie
menţionate codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/cooperativei) în vederea verificării
transferului animalelor.
EG10: Solicitantul prin planul de afaceri demonstrează îmbunătățirea performanței generale a
exploatației agricole
Criteriul se considera indeplinit daca prin planul de afaceri se demonstrează modul în care
exploatația agricolă se va dezvolta/ moderniza, va asigura creșterea productivității și toate
aspectele legate de realizarea obiectivelor propuse prin proiect, în funcţie de tipul şi
necesităţile exploataţiei vizate pentru sprijin.
EG11: Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de
maximum trei/cinci ani.
Criteriul se considera indeplinit dacă în Planul de Afaceri se menționează acordarea sprijinului
în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum trei/cinci ani. Plata ultimei rate este
condiționată de implementarea corectă a planului de afaceri
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare a Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se
realizează pe baza formularului „Fişă de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de
verificare pentru Masura 5/2A”.
Detaliile referitoare la verificarea eligibilitățiii proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a
eligibilității, sunt disponibile în Anexa E1.2LG la apelul de selectie.
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.
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 5/2A” 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.
1.

Criterii de selecţie
Principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a
imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu

CS 1

Proiecte care promovează acţiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau
noi activităţi)

2.

Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte
care includ actiuni ce vizeaza acest aspect

CS 2 Proiecte care includ acţiuni pentru protecţia mediului
3.
CS 3

Punctaj

10

10

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol

Proiecte ai caror beneficiari direcţi participă la acţiunile de instruire
promovate de GAL

4. Principiul sectorului prioritar
CS 4 Proiecte care promoveaza sectorului prioritar
A) Sector vegetal
1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în spaţii
protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv producere de
material săditor/ sămânţă de legume;
2. Cultura mare
3. Pomicultură
B) Sector zootehnic
1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele)
2. Apicultură
3. Ovine și caprine
5. Principiul raselor/ soiurilor autohtone
CS 5 Proicete care promoveaza rasele/soiurile autohtone
Alte criterii in acord cu specificul teritoriului
Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform
CS 6
legislaţiei în vigoare, activa in teritoriul GAL
CS 7 Proiecte ai căror beneficiari direcţi participă la acţiunile de cooperare

10

20
20

15
10
20
15
10
10

10
10

promovate de GAL
CS 8 Crearea de locuri de muncă

20

1. 1 loc de munca nou creat

5

2. 2 locuri de munca nou create

10

3. Peste 2 locuri de munca nou create

20

TOTAL
100
Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte și
reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.

Descrierea modalitatii de acordare a punctajului
CS 1 - Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa includa in
Planul de afaceri acţiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau noi activităţi).
CS 2 - Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa includa in
Planul de afaceri acţiuni pentru protecţia mediului.
CS 3 - Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, beneficiarul trebuie să participe
la acţiunile de instruire promovate de GAL.
CS 4 - Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea culturilor sau
speciilor de animale în cadrul calculului SO care trebuie să fie dominantă în total SO exploataţie.
 Sector vegetal: se vor acorda 20 de puncte pentru o exploataţie legumicolă (inclusiv în cazul
producerii de material săditor şi/ sau material semincer pentru culturile de legume), 15 de
puncte pentru cultura mare si 10 puncte pentru o exploataţie pomicolă.
 Sector zootehnic: se vor acorda 20 de puncte pentru o ferma de bovine, 15 de puncte pentru
apicultra si 10 puncte pentru o ferma de ovine și caprine.
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic
(aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO
a grupei de cultură/ animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/ zootehnic,
nu cu total SO al exploataţiei.
Atentie! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada de monitorizare a
proiectului, grupa mare de cultură/ animale pentru care a primit punctaj.
CS 5 - Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul
exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri ca va păstra/ dezvolta nucleul de
rase (rasele vor fi certificate şi se vor regăsi în Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri

autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de
către ISTIS) pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.
 Sectorul Vegetal: Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de activități agricole
desfășurate sau care urmează a fi desfăşurate, atât fermierilor care sunt autorizați pentru
producerea de semințe și/ sau material săditor (cu condiția să demonstreze că acestea sunt
soiuri autohtone), cât și în cazul fermierilor care cultivă (utilizează)/ vor cultiva (utiliza) soiuri
autohtone identificate în catalogul ISTIS. Verificarea cu privire la soiul autohton se face pe baza
documentelor de calitate și conformitate ale furnizorilor sau orice document echivalent (factură
fiscală de achiziție/ document oficial de certificare a lotului de sămânță/ buletinul de analiză cu
mențiunea sămânță „admisă pentru însămânțare”/ buletin de analiză oficială cu mențiunea
„necesar propriu” /etichetă oficială) ce se eliberează fiecărui fermier și în care se regăsesc
nominalizate soiurile de semințe sau material săditor.
 Sectorul Zootehnic: Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta
Certificatul de origine pentru animalele de rasă (indigene), la momentul depunerii Cererii de
Finanțare sau la ultima plată, după caz, eliberat de Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de
animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic.
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic
(aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie) analiza SO
a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/
zootehnic, nu cu total SO al întregii exploataţii.
CS 6 - 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 membru al unei forme
asociative,activa in teritoriul GAL.
CS 7 - Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, beneficiarul trebuie să participe
la acţiunile de cooperare promovate de GAL.
CS 8 - Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de numarul de locuri de munca
nou create: se vor acorda 5 puncte pentru 1 loc de munca nou creat in urma implementarii
Planului de afaceri, 10 puncte pentru 2 locuri de munca nou create si 20 puncte daca sunt
create mai mult de 2 locuri de munca in urma implementarii Planului de afaceri.
Punctajul total este de max 100 p.

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 priorităţi:
1. numarul de locuri de munca create;
2. sectorul prioritar;
IMPORTANT! Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfașoară
potrivit documentului „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 19 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_Planul_de_afaceri
4. Anexa_3_Decizia_de_finantare
5. Anexa_4_Fisa Masurii M52A
6. Anexa_5_Lista_coeficientilor_calcul_productie_standard_vegetal_zootehnie

7. Anexa_6_areale_STP
8. Anexa_7_ordin_nr._397-2003
9. Anexa_8_ordin_247-2012
10. Anexa_9_Codul_bunelor_practici_agricole
11. Anexa_10_calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_20_aprilie
12. Anexa_11_Studiu_potential
13. Anexa_12_Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ
14. Anexa_13_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ
15. Anexa_14_Lista_UAT_din_zonele_normale
16. Anexa_15_Lista_UAT_din_zonele_montane
17. Anexa_16_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_specifice
18. Anexa_17_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_semnificative
19. Anexa_18_Instructiuni_evitare_conditii_artif
20. Anexa_19_Declaratie_pe_propria_raspundere
21. E1.1LG - Fisa de verificare a conformitatii
22. E1.2LG - Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate
23. E1.3LG - Fise de verificare pe teren
24. E1.4LG - Fise de verificare a criteriilor de selectie
25.Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

