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Anunț privind prelungirea sesiunii de cereri de proiecte pentru  

Măsura 6 / 2A, 3A, 6A „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI AGRICOL ÎN 

MICROREGIUNEA GAL “CODRII BUCOVINEI”” 

Sesiunea 1 / 28.08.2017 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 28.08.2017; 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 13.10.2017, ora 1600; 

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

Proiectele se depun la Sediul GAL Codrii Bucovinei, în localitatea Zvoriștea, la sediul 

Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava, de luni până 

vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00; 

 

4. Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 483.966,87 euro, cu 

următoarele precizări: 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și 

nu va depăși: 

- în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 75.000 EURO; 

- în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 150.000 EURO; 

- în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatației  agricole - maximum 150.000 EURO 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, cazurile: 

Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 

stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305); 

proiectelor integrate (lanțurilor alimentare integrate), inclusiv al celor legate de o 

fuziune a unor organizații de producători, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a 

investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției 

obținute "Proiect integrat", reprezintă combinarea a cel puțin două operațiuni care conduc 

la realizarea unui lanț alimentar integrat. 

Fond disponibil pe măsură: 483.966,87 EURO.  

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 
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5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune 

editabilă) este publicată pe site-ul www.galcodriibucovinei.ro și la sediul Asociației 

GAL „Codrii Bucovinei”; 

 

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale 

Ghidului solicitantului sunt:  

 

Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de Finanțare pentru 

întocmirea proiectului, după caz, sunt: 

 

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însoțit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea Viticola 

(dacă este cazul). Pentru achizițiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de 

investiție. 

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

907/2016.  

Atenție! Art. 15 aferent HG 907/2016, ”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ 

proiectelor de investiții:  

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 menționat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta 

în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanța sunt eligibile .  

- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit și 

ștampilate de elaboratorul documentației  

- se va atașa „foaia de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialiști condus de 

un șef de proiect care a participat la elaborarea documentației și ștampila elaboratorului  

http://www.galcodriibucovinei.ro/
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- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare și engineering și capitolul 5 – Organizare de 

șantier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât și pentru a putea fi urmărite în 

etapa de achiziții și autorizare plăți.  

- părțile desenate din cadrul secțiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, 

secțiuni etc.), să fie semnate, ștampilate de către elaborator în cartușul indicator.  

- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa utilajele 

achiziționate prin investiția FEADR, cheltuielile cu realizarea construcției vor fi trecute în coloana 

„neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate și Certificatul de Urbanism pentru 

acestea.  

- în cazul în care investiția prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidențieze montajul 

la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este 

inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă 

montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenția obligatoriu ca valoare în coloana 

„cheltuieli neeligibile”).  

- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, 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 mașinilor agricole cu 

suprafața fermelor, chiar și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu extras din BD cu 

prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020, valabil la momentul elaborării SF.  

 

ATENȚIE! 

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții 

de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente, se atașează la 

Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente și 

Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.  

- În cazul în care investiția cuprinde cheltuieli cu construcții noi sau modernizări, se va prezenta 

calcul pentru investiția specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcții și instalații se 

raportează la mp de construcție. 

  

1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra  

construcției existente  

 

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.  

 

2. SITUAȚIILE FINANCIARE (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, 

formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația 

Financiară.  
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În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin trei ani financiari înainte de anul 

depunerii Cererii de finanțare se vor depune ultimele trei situații financiare.  

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie 

pozitiv (inclusiv 0). Excepție fac solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale și 

cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de 

finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional care poate fi negativ.  

Pot apărea următoarele situații:  

a) În cazul unui solicitant înființat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanțul aferent 

anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administrația Financiară solicitantul nu va depune 

nici un document în acest sens.  

b) În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au 

depus la Administrația Financiară Bilanțul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va 

depune la Dosarul cererii de finanțare Bilanțul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului 

însoțit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 și 40, înregistrat la 

Administrația Financiară prin care dovedește că nu a înregistrat venituri din exploatare  

c) În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului și au depus 

la Administrația Financiară Declarația de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii 

proiectului, atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune DECLARAȚIA DE 

INACTIVITATE înregistrată la Administrația Financiară.  

 

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale:  

DECLARAȚIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII 

PROIECTULUI înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) 

în care rezultatul brut obținut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din 

activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul solicitanților care se 

încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015,(cod fiscal), 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 și:  

 Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 

30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a 

fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 

0), înregistrate la Administrația Financiara .  

 

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

prezenta:  

 Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administrația Financiară (formularul 

200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obținut anual să nu fie negativ si/ sau 

Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221).  
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Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la 

impozitarea pe bază de norma de venit.  

Pentru anii calamitați solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și 

evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situații de urgență) 

prin care se certifică:  

- data producerii pagubelor;  

- cauzele calamității;  

- obiectul pierderilor datorate calamităților (suprafața agricolă cultivată, animale);  

- gradul de afectare pentru suprafețe agricole cultivate, animale pierite.  

 

3.a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAȚIILOR DE VIȚĂ DE VIE 

PENTRU STRUGURI DE MASĂ EXISTENTE/PLANTAȚIILOR NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR PLANTAȚII:  

 COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE 

asupra terenului și/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate 

conform legii, conținând sumarul contractelor de arendare cu suprafețele luate în arendă pe 

categorii de folosință, perioada de arendare care trebuie să fie de cel puțin 10 ani începând cu anul 

depunerii Cererii de finanțare și/ sau contractul de concesiune care să certifice dreptul de folosință 

al terenului cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare. .  

 

Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concedent și trebuie să conțină:  

- situația privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investițiilor 

prevăzute în contract și alte clauze;  

 - suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui 

proces)  

 Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători, se vor 

prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toți membrii fermieri ai acestor solicitanți  

 Atenție! Toți membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviți de investiție.  

 

a2) În cazul Societăților agricole se atașează tabelul centralizator emis de către Societatea agricolă 

care va cuprinde suprafețele aduse în folosința societății, numele membrilor fermieri care le dețin în 

proprietate și perioada pe care terenul a fost adus in folosință societății, care trebuie sa fie de minim 

10 ani.  

Pentru celelalte tipuri de culturi nu este necesară prezentarea documentelor pentru 

terenul agricol, verificarea făcându-se de către experții evaluatori, exclusiv în sistemul IACS.  

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ȘI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor 

fi realizate investițiile,:  
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b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT 

DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosință 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 investiție 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 folosință 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 însoțit de adresa emisă de concedent și trebuie să conțină:  

- situația privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investițiilor 

prevăzute în contract și alte clauze;  

- suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui 

proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.  

Atenție! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul 

trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația 

de construire/desființare:  

- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) 

dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre 

judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă 

autentică de un notar public.  

- 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 și un contract de comodat/ 

locațiune (închiriere) asupra terenului și 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 investiții de lucrări privind construcțiile noi 

sau modernizări ale acestora  

Atenție! În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (gajat 

pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de 

rambursare a creditului.  

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEȚINUT ÎN PROPRIETATE:  



 
 
 
 

ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CODRII BUCOVINEI” 
Cu sediul în localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și  

al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava 
Tel. 0230.340.209 / 0786.743.503/ 0753.036.012 / Fax. 0230.340.209 

Email: galcodriibucovinei@gmail.com 
Autorizație de funcționare nr.104/13.09.2016 

7 
 

1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de 

data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deținut, însoțit de formular de mișcare 

ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 

Formularul de mișcare se depune dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, cererea de finanțare 

și extrasul din Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA.  

Pentru exploatațiile agricole care dețin păsări si albine - ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL 

VETERINAR DE CIRCUMSCRIPȚIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care 

rezulta numărul păsărilor și al familiilor de albine și data înscrierii solicitantului in Registrul 

Exploatației.  

Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători, se vor prezenta 

documentele prevăzute la punctul c) pentru toți membrii fermieri ai acestor solicitanți.  

 

2) PAȘAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă și origine.  

 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcții (noi, extinderi sau 

modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoțit de avizele menționate ca necesare fazei 

următoare de autorizare.  

 

5. ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

-DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT  

 

6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE și sociale emise de Direcția 

Generală a Finanțelor Publice și de primăriile pe raza cărora își au sediul social și puncte de lucru 

(numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) și, dacă este cazul, graficul de 

reeșalonare 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 

sancțiuni economico-financiare. Cazierul judiciar va fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și 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 

și ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.  
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7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEAN, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și MS 

publicat pe pagina de internet www.afir.info  

Atenție! În cazul investițiilor care prevăd atât achiziție de utilaje agricole cât și utilaje necesare 

procesării, documentul 7.1 va trebui să ateste conformitatea proiectului cu legislația în vigoare 

pentru domeniul sanitar veterinar și siguranța alimentelor și trebuie să facă referire clar și la 

activitatea de procesare.  

Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare.  

 

Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autoritățile competente menționează 

standardele care vor fi implementate prin intermediul proiectului (dacă este cazul).  

 

Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secțiunea: Informații 

utile/ Protocoale de colaborare.  

În cazul proiectelor care prevăd doar achiziții de utilaje agricole nu este necesară prezentarea 

documentului 7.  

 

8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

 

8.1DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ȘI SURSA DE COFINANȚARE a investiției emise de o 

instituție financiară (extras de cont si/ sau contract de credit)  

8.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se 

derulează operațiunile cu AFIR);  

 

9.  

9.1 AUTORIZAȚIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformității cu legislația sanitară emise 

cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se modernizează și se 

autorizează/avizează conform legislației în vigoare.  

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU pentru toate unitățile în funcțiune.- se 

va depune la momentul încheierii contractului  

Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii 

Cererii de finanțare.  

 

10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a 

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

b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/ 2005, ), Cooperativa 

agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările ulterioare și 

Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menționate în 

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor 
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forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadrează în 

categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art. 7, 

alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare;  

c) DOCUMENT DE ÎNFIINȚARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, stațiunilor și unităților 

de cercetare –dezvoltare și didactice din domeniul agricol  

 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 

agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, 

adeverință de absolvire a studiilor respective, însoțită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit 

în ultimele 12 luni;  

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale și 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 obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie 

autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare 

emis de ANCA care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, 

veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.  

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare 

rurală.  

 

Atenție! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se instalează, 

fiind managerul exploatației) sau pentru angajatul care deține funcția de manager al exploatației 

agricole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta și 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.  

Atenție! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de către o instituție 

autorizata/acreditata de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, iar documentul care 

atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări.  

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 INVESTIȚIILOR PRIVIND IRIGAȚIILE:  

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI, în cazul 

investițiilor noi sau  

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcționării 

sistemului de irigații.  



 
 
 
 

ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CODRII BUCOVINEI” 
Cu sediul în localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și  

al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava 
Tel. 0230.340.209 / 0786.743.503/ 0753.036.012 / Fax. 0230.340.209 

Email: galcodriibucovinei@gmail.com 
Autorizație de funcționare nr.104/13.09.2016 

10 
 

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)  

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branșare (dacă este cazul)  

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă 

este cazul)  

 

13.1 AUTORIZAȚIA de PRODUCERE A SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAȚIA DE 

PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAȚIA de 

PRODUCERE, PRELUCRARE ȘI COMERCIALIZAREA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR  

13.2 Documente solicitate producătorilor agricoli: factura fiscala de achiziții a semințelor, și 

documentul oficial de certificare a lotului de sămânță/ buletinul de analiza oficiala cu mențiunea 

„sămânță admisă pentru însămânțare” sau „necesar propriu”/ documentul de calitate si 

conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menționate (ex: 

eticheta oficială).  

 

14. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale 

crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ  

 

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 

AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si , daca este cazul, terțele persoane cu 

care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoțit de documentul de 

înființare al OIPA (act constitutiv și statut), document avizat de consiliul director.  

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Președintele 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 și Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Președintelui 

Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor 

statutului, în vederea semnării acestor documente.  

15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției proprii.  

 

16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor 

proprii.  

 

17.1 FIȘA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, 

ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI 

CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor care obțin după 

implementarea proiectului, un produs ecologic)  

17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de 

inspecție și certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea 
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sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea 

obținerii unui produs existent).  

 

18. Studiu OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor 

agricole din sectorul vegetal, însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în potențialul agricol  

 

19. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul National 

de Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru 

Administrarea Sistemului National de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor.  

 

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producători din care să reiasă ca solicitantul și, dacă 

este cazul, terțele persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de membru a/al 

acesteia/acestuia, însoțit – statutul Cooperativei.  

20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători sau direct 

cu Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/ comercializării 

producției proprii.  

 

21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate 

aduce în scopul susținerii proiectului: ( de ex. copia autorizației de gospodărire a apelor a 

ANIF/entității care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la care se branșează 

solicitantul, etc )  

 
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

In vederea punctarii criteriilor de selectie, solicitantul trebuie sa depuna 

urmatoarele documente justificative: 

Nr.crt. Criteriu de selecție 

Documente care se vor verifica și 

catre trebuie să le depună 

solicitantul 

1 

Solicitantul va justifica utilitatea 

proiectului pentru dezvoltarea activității 

economice proprii dar și pentru  

susținerea celorlalte activități agricole 

din comuna sau din comunele 

aparținătoare GAL 

Verificarea se face în baza 

informațiilor in Doc1 Studiul de 

fezabilitate. 

2 Sunt prioritizate la selecție proiectele 

fermierilor care au beneficiat de 

Se verifică în Registrul proiectelor 

dacă solicitantul a beneficiat de 
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finanțare în cadrul măsurii M1/6C și cei 

care au beneficiat de finanțare în cadrul 

măsurii M2/5C, 6A 

 

sprijin prin M1/6C si proiectele 

solicitantilor care au beneficiat de 

finantare prin masura M2/5C, 6A 

3 

Suma nerambursabilă acordată va 

respecta condiția creării de noi locuri de 

muncă astfel: 

-Pentru 35.000 Euro sprijin nerambursabil 

= 1 loc de muncă nou creat 

-Pentru 100.000 Euro sprijin 

nerambursabil și peste = se vor crea 

minim 3 locuri de muncă. 

Se verifică în Doc 1 Studiul de 

fezabilitate dacă solicitantul 

intenționează să creeze locuri de 

muncă. 

Se verifica in cererea de finantare 

daca beneficiarul a completat in 

sectiunea Indicatori de monitorizare 

faptul ca prin proiect vor fi create 

locuri de munca. 

4 

Principiul dimensiunii exploatației 

(exploatația agricolă având dimensiunea 

economică între 4.000 – 250.000 SO 

(valoarea producției standard)) 

Se verifică în Doc 1 Studiul de 

fezabilitate. 

Punctarea se va realiza pe baza 

dimensiunii economice pe care o va 

atinge întreaga exploatație ca 

urmare a investițiilor propuse prin 

proiect la sfârșitul primului an de 

monitorizare după finalizarea 

investiției, inclusiv în cazurile în care 

investiția propusă prin proiect nu 

afectează toată exploatația, așa 

cum reiese din documentația 

tehnico-economică, corelată cu 

informațiile furnizate în cadrul 

punctului „Stabilirea categoriei de 

fermă”, din cadrul Cererii de 

finanțare. 

5 

Principiul sectorului prioritar conform 

analizei socio-economice precum sectorul 

zootehnic/vegetal 

Se verifică în Doc 1 Studiul de 

fezabilitate,  în ce sector prioritar 

va fi investiția. 

 

6 Principiul lanțurilor alimentare integrate, Se verifică în Doc 1 Studiul de 
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respectiv integrarea producției agricole 

primare cu procesarea și/sau 

comercializarea. 

fezabilitate. 

 

7 
Proiectele propun solutii inovative pentru 

atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

Se verifică în Doc 1 Studiul de 

fezabilitate dacă investiția propusă 

include elemente cu caracter 

inovativ. 

8 

Principiul nivelului de calificare în 

domeniul agricol al managerului 

exploatației agricole 

Se verifica informațiile prezentate 

în dosarul Cererii de finanțare. Se 

vor anexa dosarului cererii de 

finanțare dovezile studiilor 

obținute. 

9 

Solicitantul este membru sau va deveni 

membru al formei asociative care va 

primi/a primit finanțare prin măsura 

LEADER 

Se verifica informațiile prezentate 

în dosarul Cererii de finanțare. Se 

vor anexa dosarului cererii de 

finanțare dovezile primirii finanțării 

prin măsura LEADER. 

 

7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora;   

 

Cerinte de conformitate: 

 

Nr. 
crt. 

Criteriul de conformitate 

1.  Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în 
cadul prezentei cereri de proiecte?  

Dacă DA, de câte ori ? 
O dată     De două ori     Nu este cazul  
 

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 
DA  
NUdeoarece aceasta a mai fost depusă de două ori și declarată 
neconformă, în fişelor de verificare: 

Nr. _______      din data _______________ 
Nr. _______      din data _______________ 
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2.  Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine 
sunt numerotate de către solicitant? 

3.  Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referințele din 
Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 
documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 

4.  Cererea de finanţare este completată, semnată și ștampilată de solicitant? 

5.  Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse 
de tipul măsurii? 

6.  Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă 
obligatorii din listă? 

7.  Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe 
suport de hârtie? 

8.  Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată 
alături de forma electronică a Cererii de finanţare? 

9.  Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

10.  Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu 
ultima variantă postată pe site-ul GAL, în vigoare la momentul lansării 
Apelului de selecție de către GAL? 

11.  Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 

12.  Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de 
Asociația GAL Codrii Bucovinei? 

13.  Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura 
în care se regăsesc obiectivele proiectului? 

14.  Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se 
încadrează în fișa măsurii 6 din SDL? 

15.  Domeniul de intervențieîn care a fost încadrat proiectul, prezentat în 
Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în 
SDL, în cadrul măsurii 6?   

16.  Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este 
încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), 
prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către 
solicitant? 
DA cu diferențe 

 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare la GAL – etapa nr.1 (existența 
documentelor depuse, metodologie) 
 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 

„Fişei de verificare a conformităţii”. 
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Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

 Dacă este corect completată; 

 Prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

 Dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un 

original şi două copii precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este 

considerat neconform. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare 

care sunt descoperite de evaluatorii GAL dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi 

corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în 

documentele anexate Cererii de Finaţare (CF). Necompletarea unui câmp din CF nu este 

considerată eroare de formă. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL Codrii Bucovinei după evaluarea conformităţii 

pentru (maxim 48 de ore) a fi înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau să i se 

explice cauzele neconformităţii. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin 

semnătură fişa de verificare a conformităţii. 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi 

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maxim două ori pentru 

aceeaşi licitaţie de proiecte. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la 

o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune. 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată neconformă 

 Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

Dacă este declarată conformă se trece la următoarea etapă de verificare. 

 

Cerințe de eligibilitate: 

 EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
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 EG2 - Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune 

economică de minim 4.000 SO (valoarea producţiei standard); 

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

prevăzute prin Măsură 6; 

 EG4 - Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

 EG5 - Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza 

documentatiei tehnico-economice; 

 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 menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020; 

 EG7 - În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în 

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

sunt respectate condițiile specifice menționate în secțiunea ”Alte aspecte relevante 

pentru înțelegerea măsurii.”; 

 EG8 - 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); 

 EG9 - 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); 

 EG10 - 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%; 

 EG11 - 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; 

 EG12 - Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 

fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat 

 EG13 - 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. 
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Verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare la GAL – etapa nr.2 (condiților de 
eligibilitate, metodologie) 
 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează prima dată de către GAL Codrii Bucovinei. 

Aceasta se realizează pe baza „Fişei de verificare a eligibilităţii” secţiunea II aferentă 

eligibilităţii. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

 Verificarea eligibilităţii solicitantului 

 Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiţiei 

 Verificarea bugetului indicativ al proiectului şi a tuturor documentelor anexate.  

Această verificare este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 

ATENŢIE!  

GAL Codrii Bucovinei îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii suplimentare, 

dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată că este necesar. 

 

La verificarea eligibilităţii de către GAL Codrii Bucovinei, în situaţia în care sunt criterii de 

eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, evaluatorul poate cere informaţii 

suplimentare în următoarele cazuri:  

a. în cazul în care documentaţia tehnico-economică (Studiul de Fezabilitate/Documentatia 

de Avizare pentru Lucrari de Intervenţii, etc.) conţine informaţii insuficiente pentru 

clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul ei, ori, 

faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare.  

b. în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de 

Carte funciară şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.  

c. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile 

emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile 

respective.  

d. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) 

există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este 

facută corect.  
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Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii 

suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. 

 

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

 

Selecția proiectelor se va face în conformitate cu CAPITOLUL XI: Procedura de 

evaluare și selecție a proiectelor depuse in cadrul SDL,  aprobată de DGDR AM PNDR, 

astfel: 

Selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție (CS), format din 

membrii GAL. În ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula 

„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul 

selecției să fie prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul 

privat și societate civilă. Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a 

strategiei grupurilor de acțiune locală, este reprezentat de Comitetul de selecție a 

proiectelor format din 7 membrii titular și 7 membrii supleanți. Daca unul dintre 

proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, 

persoana/organizația in cauza nu are drept de vot si nu va participa la  întâlnirea 

comitetului respective, va fi înlocuit cu un membru supleant. 

Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și totodată 

pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și 

un reprezentant al AMPNDR  

Comisia de Soluționare a Contestațiilor (CS) (3 membrii titular și 3 membrii 

supleanți) reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind soluționarea 

contestațiilor adresate de beneficiarii care nu sunt mulțumiți de rezultatele procesului de 

selecție. 

Atât Comitetul de Selecție cât și Comisia de Contestații sunt organizate și 

funcționează în conformitate cu ROF GAL. Acestea își desfășoară activitatea pe întreaga 

perioadă de implementare a SDL și răspund solidar în fața AGA.  

Obligațiile Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor: 

a. respectarea ROF și participarea la lucrările și ședințele la care sunt invitați,  



 
 
 
 

ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CODRII BUCOVINEI” 
Cu sediul în localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și  

al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava 
Tel. 0230.340.209 / 0786.743.503/ 0753.036.012 / Fax. 0230.340.209 

Email: galcodriibucovinei@gmail.com 
Autorizație de funcționare nr.104/13.09.2016 

19 
 

b. luarea deciziilor cu unanimitate de voturi, în caz contrar se respectă regula 

“dublului  cvorum”  

c. respectarea mecanismului privind evitarea posibilelor conflicte de interes 

d. de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea 

deciziilor; 

Primirea proiectelor se face la sediul GAL, prin inregistrarea acestora in registrul 

Cererilor de Finantare.  

Evaluarea proiectelor se realizeaza de catre expertii evaluator în următoarele 

termene:  

1) Conformitatea în maxim 48 de ore  de la data înregistrării cererii de finanțare la 
GAL; 

2) Eligibilitatea și criteriile de selectie în maxim 30 de zile încheierea sesiunii de 
primire a proiectelor; 

Acestia verifica aspecte legate de conformitatea, eligibilitatea si indeplinirea 

criteriilor de selectie pentru toate proiectele inregistrate. Daca se considera necesar, expetii 

pot solicita documente/ informatii suplimentare.  

Dupa incheierea procesului de evaluare (în termen de maxim 30 de zile de la 

încheierea sesiunii  de primire a proiectelor), CS se intruneste si in prezenta observatorilor 

AM PNDR, intocmeste raport de selectie intermediar care va fi publicat pe site-ul si sediu 

GAL. Solicitanti vor primi notificari. Dupa expirarea termenului de 5 zile lucratoare prevazute 

pentru solutionarea eventualelor contestatii, CS va intocmi Raportul final de selectie care va 

fi publicat pe site si la sediul GAL. Solicitantii vor primi notificari cu privire la rezultatul 

evaluării proiectului. 

 

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

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

metodologia de verificare a acestora.  

Proiectele prin care se solicita finantare prin intermediul GAL Codrii Bucovinei sunt selectate în 

baza principiilor de selecție menționate în fișa măsurii din cadrul SDL, astfel: 

Nr. 

crt. 
Criteriu de selecție Punctaj 

Observații despre modalitatea 

de acordare a punctajului 
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1 Solicitantul va justifica 

utilitatea proiectului pentru 

dezvoltarea activității economice 

proprii dar și pentru  susținerea 

celorlalte activități agricole din 

comuna sau din comunele 

aparținătoare GAL: 

 

Maxim 10 

de puncte

  

Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. 

Utilitatea proiectului pentru cel 

puțin 3 comune 

10 puncte 

Utilitatea proiectului pentru cel 

puțin 2 comune 

5 puncte 

2 Sunt prioritizate la selecție 

proiectele fermierilor care au 

beneficiat de finanțare în cadrul 

măsurii M1/6C și cei care au 

beneficiat de finanțare în cadrul 

măsurii M2/5C, 6A 

 

5 puncte Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. 

3 Suma nerambursabilă acordată 

va respecta condiția creării de noi 

locuri de muncă astfel: 

-Pentru 35.000 Euro sprijin 

nerambursabil = 1 loc de muncă 

nou creat 

-Pentru 100.000 Euro sprijin 

nerambursabil și peste = se vor 

crea minim 3 locuri de muncă. 

Maxim 5 

puncte 

Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. 

Prin proiect sunt create cel 

puțin 1 loc de munca pentru 

fiecare 35.000 Euro sprijin 

nerambursabil 

5 puncte 
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Prin proiect se creează cel 

puțin un loc de muncă, însă nu se 

respecta raportul de cel puțin 1 loc 

de munca pentru fiecare 35.000 

Euro sprijin nerambursabil. 

2 puncte 

4 Principiul dimensiunii 

exploatației (exploatația agricolă 

având dimensiunea economică 

între 4.000 – 250.000 SO (valoarea 

producției standard)) 

 

Maxim 5 

puncte 

Punctarea se va realiza pe baza 

dimensiunii economice pe care o 

va atinge întreaga exploatație ca 

urmare a investițiilor propuse prin 

proiect la sfârșitul primului an de 

monitorizare după finalizarea 

investiției, inclusiv în cazurile în 

care investiția propusă prin proiect 

nu afectează toată exploatația, așa 

cum reiese din documentația 

tehnico-economică, corelată cu 

informațiile furnizate în cadrul 

punctului „Stabilirea categoriei de 

fermă”, din cadrul Cererii de 

finanțare. 

≥4.000 – ≤50.000 5 puncte 

>50.000 – ≤100.000 4 puncte 

>100.000 – ≤ 250.000  3 puncte 

5 Principiul sectorului prioritar 

conform analizei socio-economice 

precum sectorul zootehnic/vegetal 

 

Maxim 10 

puncte 

Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. 

Pentru sectorul zootehnic 10 puncte 

Pentru sectorul vegetal 5 puncte 

6 Principiul lanțurilor alimentare 

integrate, respectiv integrarea 

producției agricole primare cu 

procesarea și/sau comercializarea. 

 

Maxim 15 

puncte 

Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. 
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Prin proiect se creează un lanț 

de producție integrat 

15 puncte 

Prin proiect nu se creează un 

lanț de producție integrat 

5 puncte 

7 Proiectele propun solutii 

inovative pentru atingerea 

obiectivelor stabilite prin SDL 

 

15 puncte Se verifică informațiile 

specificate în Memoriul 

justificativ/Studiul de fezabilitate 

8 Principiul nivelului de calificare 

în domeniul agricol al managerului 

exploatației agricole 

Maxim 20 

puncte 

Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. Se vor anexa dosarului 

cererii de finanțare dovezile 

studiilor obținute. Studii superioare 20 puncte 

Studii liceale sau postliceale 16 puncte 

Școli profesionale sau formare 

profesională care conferă un nivel 

minim de calificare în domeniul 

agricol 

12 puncte 

9 Solicitantul este membru sau 

va deveni membru al formei 

asociative care va primi/a primit 

finanțare prin măsura LEADER 

Maxim 15 

puncte 

Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. Se vor anexa dosarului 

cererii de finanțare dovezile 

primirii finanțării prin măsura 

LEADER. Solicitantul este membru al 

unei formei asociative care va 

primi/a primit finanțare prin 

măsura LEADER 

15 puncte 

Solicitantul va deveni membru 

al unei formei asociative  care va 

primi/a primit finanțare prin 

măsura LEADER 

10 puncte 

Solicitantul nu este membru al 

unei formei asociative și nu 

0 puncte 
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 Pentru această măsură, punctajul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanțare nerambursabilă. 

 Prin proiecte se va crea obligatoriu cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă. 

Neîndeplinirea acestui criteriu va conduce la neconformitatea proiectului. 

 În caz de egalitate de puncte, departajarea se va face astfel: 

1. În vederea deservirii a cât mai multor potențiali beneficiari și a finanțării a cât 

mai multor proiecte, se va acorda prioritate proiectelor cu valoarea mai mică. 

2. Al doilea criteriu de departajare va fi numărul de locuri de munca nou create. Se 

va acorda prioritate proiectelor care creează mai multe locuri de muncă 

3. Al treilea criteriu de departajare va fi utilitatea proiectului pentru numărul de 

UAT de pe teritoriul GAL. 

4. Al patrulea criteriu de departajare va fi principiul nivelului de calificare în 

domeniul agricol al managerului exploatației agricole. 

 Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL-ului sub pragul de calitate 

minim vor fi declarate neconforme și nu vor intra în etapa de selecțieAtentie!  

 Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 

Cererea de finanțare.  

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:  

Anunțarea rezultatelor procesului de selectie pentru cererile de finanțare depuse în 

cadrul acestei sesiuni se face după data aprobării Raportului de Selecție Final de către 

Comitetul de Selecție al Asociației GAL Codrii Bucovinei, prin afișarea Raportului de Selecție 

Final la sediul GAL, pe site, și prin Notificarea Solicitanților. 

intenționează să devină un 

membru al unei forme ascociative 

care va primi/a primit finanțare 

prin măsura LEADER 

 TOTAL 100 puncte  
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11. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate; 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurii enuntata mai sus din 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociației GAL Codrii Bucovinei sunt cuprinse în 
„GHIDUL SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent Masurii 2, care este publicat pe site-ul 
www.galcodriibucovinei.ro. 

G.A.L. Codrii Bucovinei vă pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de 
luni până vineri, de la 8.00-16.00, la sediul din localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și al 
Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava. 

 Ne puteţi contacta la numerele de telefon 0230.340.209/ 0786.743.503/ 
0753.036.012, fax.0230.340.209, e-mail: galcodriibucovinei@gmail.com. 
 

12. Alte informatii relevante: 

Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii 

lansate de GAL. Vă asteptăm la sediul G.A.L. Codrii Bucovinei deschis de luni până vineri, de 

la 8.00-16.00, în localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei 

Zvoriștea, județul Suceava.  

 

 

Presedinte GAL - dl Vasile Haliuc: Tel. 0753.036.012 

Manager GAL- dl. Romeo Stefancu: Tel. 0786.743.503 

Expert Tehnic – dl. Florin Eremiciuc: Tel. 0744.790.488 

 

http://www.galcodriibucovinei.ro/
mailto:galcodriibucovinei@gmail.com

