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APEL DE SELECȚIE  
~varianta detaliată~ 

MASURA 3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”  

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M3/2A-01/17-23.08.2017 

Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI anunță lansarea, în perioada 24.07.2017 – 06.09.2017, a primei 

sesiuni de depunere proiecte pentru Măsura 3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”. 

1. Data lansării apelului de selecție: 24.07.2017 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 06.09.2017 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul 

Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până 

vineri, în intervalul orar 09.00 – 14.00. 

4. Fondul disponibil – alocat în sesiune 01/17: este de 526,879 euro, din care: 

o Suma maximă nerambursabilă este de: 

I. În cazul fermelor cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO: 

- 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd 

construcții-montaj; 

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

nivelul exploatației agricole. 

II. În cazul fermelor cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO: 

- 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd 

construcții-montaj; 

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

nivelul exploatației agricole. 

III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin 

intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013): 

- 100.000 euro indiferent de tipul investiției. 

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) respectă cuantumul maxim prezăvut în fișa 

tehnică a măsurii din SDL. 

o Intensitatea sprijinului: 

I. În cazul fermelor cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO: 

- Rata spijinului public nerambursabil va fi de 50% și se poate majora cu 20 puncte 

procentuale suplimentar, dar rata spijinului combinat nu poate depăsi: 

 90% pentru fermele cu dimensiunea până la 250.000 SO, 

 70% pentru fermele cu dimensiunea între 250.000 și 500.000 SO. 

II. În cazul fermelor cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO: 
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- Rata spijinului public nerambursabil va fi de 30%. 

III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin 

intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013): 

- Rata spijinului public nerambursabil va fi de 50% și se poate majora cu 20 puncte 

procentuale suplimentar, dar rata spijinului combinat nu poate depăsi: 

 90% pentru fermele cu dimensiunea până la 250.000 SO, 

 70% pentru fermele cu dimensiunea între 250.000 și 500.000 SO, 

 50% pentru fermele cu dimensiunea peste 500.000 SO. 

5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea .pdf, 

editabilă) poate fi accesat pe site-ul www.poartatransilvaniei.ro, secțiunea MASURI 2015-2020, 

subsecțiunea Măsura M 3/2A Exploatații agricole. 

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 solicitatului elaborate de 

către GAL pentru Măsura M3/2A, și disponobile pe site-ul Asociației GAL Poarta Transilvaniei 

(www.poartatransilvaniei.ro): 

1.a) Studiul de fezabilitate însoţit de Proiectul de înfiinţare a plantaţiei pomicole (în cazul 

înfiinţării/reconversiei plantatiilor) și avizat de ICDP Mărăcineni sau de staţiunile de cercetare – 

dezvoltare pomicole din zonă).  

(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie) 

1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ - formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 

30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.  

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii cererii 

de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii financiare. 

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale: 

Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 

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

anual să fie pozitiv (inclusiv 0) si/sau Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe 

norme de venit (formularul 221); 

sau 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au 

desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului; 

Sau 

Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, secetă excesivă 

etc) se vor prezenta: 

• Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 

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

calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), 

înregistrate la Administraţia Financiară; 

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

prezenta: 
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• Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200 

însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ şi/ sau Declarația 

privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221); 

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare 
a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă); 

3. Documente solicitate pentru: 

Terenul agricol 

a) Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) al terenului 

şi/sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii 

conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele pe care va fi realizată investiția, luate în 

arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune, cu o valabilitate 

de minimum 15 ani, pentru investiții în ferme/pepiniere pomicole și de 10 ani, pentru restul investițiilor, 

începând cu anul depunerii Cererii de Finanţare. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale şi dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 

prevăzute în contract şi alte clauze; 

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea 

sau diminuarea, şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) 

În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va 

cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii şi numele membrilor fermieri care le deţin în 

proprietate, cu o valabilitate de minimum 15 ani, pentru investiții în ferme/pepiniere pomicole și de 10 

ani, pentru restul investițiilor, începând cu anul depunerii Cererii de Finanţare. 

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta 

documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi deserviţi de investiţie. 

a3) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii 

cererii de finanţare în cazul solicitanţilor care prin intermediul proiectului vizează investiţii pe terenuri 

în pregătire. 

b) IMOBILUL (clădirile şi/sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile: 

Actul de proprietate, contract de concesionare, care să certifice dreptul de folosinţă pe o perioadă de 

cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare în cazul clădirilor asupra cărora se 

intervine cu investiţii de modernizare/extindere şi a terenurilor pe care se vor realiza investiţii ce 

presupun lucrări de construcţii montaj. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale şi dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 

prevăzute în contract şi alte clauze; 

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea 

sau diminuarea, şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul 

pe care este amplasată clădirea. 

c) Extras de carte funciară sau Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de 

cadastru, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale 

acestora. 

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat 

pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de 

rambursare a creditului. 

d) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: 
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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 deţinut, însoţit de formular de mişcare 

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

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de 

circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul 

păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei  

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta 

documentele prevăzute la punctul d) pentru toţi membrii acestor solicitanţi. 

2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine. 

4. Certificat de urbanism pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 

5. Se depune la contractare: DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT (conform protocolului de 

colaborare între AFIR - ANPM - GNM). 

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ŞI SOCIALE, valabile la data 
încheierii contractului, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi 
au sediul social și puncte de lucru(numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) 
şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a  datoriilor către bugetul consolidat. 
Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și 
sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate. 
Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 
rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 
restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatul. 
6.2 Se depune la contractare: CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL, valabil la data 

încheierii contractului. 

7. Se depun la contractare: 

7.1 Document emis de DSVSA, pentru proiect conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA 

publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEŢEANĂ, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS publicat 

pe pagina de internet www.afir.info. 

Atenție! În cazul investiţiilor care prevăd atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje necesare 

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

domeniul sanitar veterinar și siguranta alimentelor şi trebuie să facă referire clar şi la activitatea de 

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

finanţare. 

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

documentelor 7.1 şi 7.2. 

8. Se depun la contractare: 

8.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE privată a investiţiei emise 

de o instituţie financiară (extras de cont şi/sau contract de credit acordat în vederea implementării 

proiectului). 

8.2 ADRESA EMISĂ DE BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent 

proiectului FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul IBAN al contului în care se derulează 

operaţiunile cu AFIR). 
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9.1 AUTORIZAȚIE SANITARĂ / NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu 

cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare, pentru unităţile care se modernizează şi se supun 

autorizării/avizării conform legislaţiei în vigoare. 

9.2 Se depune la contractare: NOTĂ DE CONSTATARE PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU pentru toate 

unitățile în funcțiune. 

10.a) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire şi a statutului 

propriu în cazul Societăţilor agricole însoţită de Statutul Societăţii agricole. 

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

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

obşti şi alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr.1/2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările şi 

completările ulterioare), din care să reiasă că acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa 

agricolă, cooperativă agricolă sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu 

completările și modificările ulterioare. 

c) DOCUMENT de înfiinţare a Institutelor de Cercetare a Centrelor şi staţiunilor de cercetare – 

dezvoltare şi didactice din domeniul agricol, inclusiv cele care aparţin de universităţi.10. Declaraţie 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul 

solicitantului). 

11.1 Diplomă de studii superioare în domeniul agricol, agro-alimentar sau economie agrară, după caz, 

adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în 

ultimele 12 luni. 

11.2 Diploma de absolvire studii postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, 

economie agrară, mecanică agricolă. 

Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru administratorul persoanei juridice, sau pentru managerul 

exploataţiei agricole (angajatul pe post de director general sau şef de exploataţie cu responsabilităţi 

privind deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie). 

11.3 DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE A ŞCOLII PROFESIONALE sau diplomă/ certificat de calificare ce atestă 

formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare şi certificare a 

competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie 

autorizat de Autoritatea Naţională 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 ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A STUDIILOR în domeniu, până la eliberarea documentului doveditor, 

dar nu mai târziu de ultima plată sau FOAIE MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul 

agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în 

agricultură şi dezvoltare rurală. 

11.5 Extras din Registrul General de Evidență a Salariaților care să ateste înregistrarea contractului 

individual de muncă. 

12. În cazul investiţiilor privind irigaţiile 

12.1 Aviz de gospodărirea apelor/notificarea de începere a execuţiei în cazul investiţiilor noi 

Sau 

Autorizație de gospodărire / notificare de punere în funcțiune, în cazul funcţionării sistemului de 

irigaţii. 

12.2 Aviz emis de ANIF(dacă este cazul). 
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12.3 Document emis de OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul). 

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

este cazul). 

13.1 AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE 

PRODUCERE ŞI PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE, 

PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR. 

Atenţie! Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor certificate şi a 

materialului săditor este eliberată de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului 

Săditor (ITCSMS), pentru soiurile care se regăsesc în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură 

(ISTIS). 

13.2 DOCUMENTE SOLICITATE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI: factură fiscală de achiziţii a seminţelor, şi 

documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă/buletinul de analiză oficială cu menţiunea 

„sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/documentul de calitate şi conformitate al 

furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menţionate (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 AUTORIZAŢIA DE PLANTARE 

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

suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare a 

plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetare-dezvoltare 

pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă. 

Atentie! Inclusiv investițiile care vizează înființarea de plantații pomicole pe suprafețe mai mici de 2 ha 

vor avea proiect de înfiinţare a plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de 

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

din zonă. 

15.2 AUTORIZAŢIA DE DEFRIŞARE 

Defrişarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de interes comercial aparţinând persoanelor fizice sau 

juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi 

dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

16. DOCUMENTE CARE ATESTĂ CALITATEA DE MEMBRU OIPA 

16.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 

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

acesta incheie contracte si/sau precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de 

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

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă 

persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. 

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al 

acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a 

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

prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente. 

16.2 Precontractele/ contractele cu membrii OIPA/ Grup de Producători (GP)/ cooperative/ 

organizaţie de producători, în vederea condiţionării/ procesării/ comercializării producției proprii. 
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17. Precontractele cu persoane juridice prin care se realizează comercializarea produselor proprii. 

18.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, 

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

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

implementarea proiectului, un produs ecologic). 

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

inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 

cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de 

inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs 

existent). 

19.1 DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU GRUP DE PRODUCĂTORI 

a) Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului conform legislaţiei în vigoare 

b) STATUT inclusiv pentru Composesoratele, obştile şi alte forme associative de proprietate asupra 

terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/ 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care sa reiasa că 

acestea se incadreaza in categoria: societate cooperativă agricolă, cooperative agricolă sau fermier în 

conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

19.2 Documente solicitate pentru membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar, al unui 

grup de producatori recunoscut sau al unei organizații de producători 

Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / cooperativă agricolă din care 

să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de documentul de înfiinţare al acestora (act 

constitutiv si statut). 

20. ACORD de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul Naţional 

Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, emis de AASNACP. 

21. Document din care să rezulte că materialul de plantare fructifer este inclus în Cataloagele 

oficiale ale statelor membre UE sau care se regăsesc în cataloagele producătorilor comerciali de 

material de plantare fructifer. 

22. Certificat de conformitate a produsuluIui pentru produsele care participă la sisteme din domeniul 

calității  recunoscute la nivel european, emis de un organism de inspectie și certificare acreditat de 

RENAR (pentru modernizări). 

23. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind 

atestarea produselor tradiţionale. 

24. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI emis de 

MADR, în conformitate cu Ordinul 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform 

rețetelor consacrate românești. 

25. Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria firma in dificultate. 

26.1 Angajament de aderare parteneriat finanțat prin M1/1A (Anexa 18 din Ghidul solicitantului) 

sau 

26.2 Copia parteneriatului din care solicitantul face parte, și care a accesat proiect pe M1/1A 

*unul dintre aceste documente este necesar pentru a puncta criteriul de selecție 1. 
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27.1 Angajament participare la acțiunile finanțate prin M2/1A (Anexa 19 din Ghidul solicitantului) 

sau 

27.2 Adeverința prin care se demonstrează că solicitantul a participat la acțiunile finanțate prin măsura 

M2/1A  

*unul dintre aceste documente este necesar pentru a puncta criteriul de selecție 1. 

28. Alte documente justificative (se vor specifica după caz). 

29. Solicitantul va anexa un rezumat în care va detalia modul în care proiectul se încadrează în SDL, 
criteriile de eligibilitate pe care le îndeplinește și criteriile de selecție pentru care este punctat. 

30. Declaraţie prin care beneficiarul se angajează sa raporteze către GAL toate plăţile aferente 
proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar (Anexa 1 la Apelul de selecție). 

ATENȚIE! Rezumatul prin care solicitantul detaliază modul în care proiectul se încadrează în SDL, 
criteriile de eligibilitate pe care le îndeplinește și criteriile de selecție pentru care este punctat, precum 
și Declarația prin care beneficiarul se angajează sa raporteze către GAL toate plăţile aferente 
proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se atasează în cerera de finanțare la 
pct. 28 Alte documente justificative. 

7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare. 

7.1 Cerințe de conformitate 

Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează în baza 

formularului ”GE 2.1L – Fișa de verificarea a conformității”. 

Controlul conformității consta în verificarea Cererii de finanțare: 

- dacă este corect completata; 

- prezentata atât în format tipărit cât și în format electronic; 

- dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în doua exemplare: unul 

original și o copie, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

7.2 Cerințe de eligibilitate: 

EG.1. Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”; 

Se verifică în Studiul de fezabilitate și în documentele solicitate pentru teren, imobil. 

EG.2. Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 

4.000 SO (valoarea producţiei standard); 
Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform Cererii de Finanţare, punctului din 

cadrul Cererii de Finanţare – Stabilirea categoriei de fermă (exploatație agricolă). 

EG.3. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a solicitantului şi/sau a 

verificărilor în ONRC, a certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale prezentate 

la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F. 

EG.4. Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile/operațiunile eligibile prevăzute 

prin măsură: 
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(1) Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice din teritoriu, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducere a emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii și cele 

pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;  

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

capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea 

valorii adăugate a produselor;  

(3) Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate 

cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni 

de la momentul instalării și investiții de conformare cu noile standarde în cazul modernizării 

exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă 

de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație;  

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

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

comercializate exclusiv propriile produse agricole); investițiile de procesare la nivelul fermei vor 

fi realizate doar împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei 

(considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare 

la nivel de fermă).  

(5) Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv 

facilități de stocare a apei la nivel de fermă, ca și componentă secundară într-un proiect de 

investiții la nivel de fermă;  

(6) Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, 

eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură geotermală), în cadrul fermei, ca şi 

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

exclusiv consumului propriu; 

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

biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât 

din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de 

investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

(8) Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv înființarea și reconversia 

plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole; 

(9) Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor 

ocupate de material săditor; 

(10) Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și aciziționare de brevete, 

licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art. 45 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul nr. 

1305/2013, cu modificările și completările ulterioare. 

Se verifică în cadrul Studiului de fezabilitate, dacă investiția se încadrează în una din 

acțiunile/operațiunile prevăzute în măsură. 

EG.5. Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în 
Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și 
non-Anexa I;  

Criteriul se consideră îndeplinit dacă, prin proiectul propus se vizează prelucrarea materiei prime care 

face parte din Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este tot un produs inclus în Anexa I și toate aceste 

detalii sunt justificate în Studiul de Fezabilitate şi sunt conforme cu prevederile acestei anexe – Anexa 4 

la ghidul solicitantului. Pentru o încadrare corectă a materiilor prime și produselor finite se vor corela 

informațiile din Anexa I la TFUE cu informațiile de la adresa web a Autoritatii Naționale a Vămilor 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm.  
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EG.6. Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 

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

Studiul de Fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi ulterior, prin verificarea 

documentului 8 prezentat în etapa de contractare.  

În cazul în care proiectul prevede și contribuția în natură realizată prin lucrări în regie proprie, valoarea 

cofinanțării private va fi compusă din contravaloarea contribuției în natură conform Anexa A5 din CF și 

pentru diferența până la atingerea procentului de cofinanțare privată, din valoarea menționată în 

extrasul de cont/contractul de credit. Prin urmare, în vederea semnării contractului, se va prezenta 

extrasul de cont/ contractul de credit pentru diferența menționată. 

Atenție! Valoarea contribuției în natură nu trebuie să depășească valoarea contribuției private. 

EG.7. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-

economice 

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii: 

 Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv 

(inclusiv 0)/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, 

întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în declaraţia privind veniturile realizate 

(formularele 200 şi/sau 221 însoțite de Anexe).  

 Indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice trebuie să se încadreze în 

limitele menţionate, începând cu al doilea an de la data finalizării investiției. 

EG.8. Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare  

Criteriul se consideră îndeplinit în baza verificărilor Declaraţiei privind încadrarea în categoria firma în 

dificultate, a situaţiilor financiare întocmite pe ultimii doi ani fiscali, a informațiilor din Certificatul 

Constatator, a adresei emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se încadrează în graficul de 

rambursare a împrumutului (dacă este cazul). 

EG.9. 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 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea existenţei bifei cu privire la angajamentul din cadrul 

Declaraţiei F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul contractării şi 

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

cu cele din documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană. 

Atenție! Pentru proiectele care impun Acord de Mediu sau Aviz Natura 2000 este necesară începerea 

demersurilor pentru obţinerea acestora din timp având în vedere termenul lung de parcurgere a 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvat (în conformitate 

cu legislația de mediu în vigoare). 

EG.10. Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-

veterinar și siguranță alimentară; 

Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene, depuse la momentul contractării, 

dacă este cazul. 

EG.11. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 
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Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe 

ultimii trei ani fiscali, în euro, la curs BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se 

analizează profitul, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat. 

EG.12. Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de 

tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în 

termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013); 

Se corelează informaţiile din Studiul de fezabilitate, cu cele din documentele emise de APM/ DSP/ DSVSA 

judeţene şi din verificările în ONRC care conţin informaţii cu privire la persoana care s-a instalat pentru 

prima dată ca tânăr fermier. Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care 

tânărul fermier, figurează în ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA 

pe numele solicitantului, ca asociat unic/ majoritar și unic administrator al respectivei entități, 

respectiv, titularul Întreprinderii Familiale (ÎF-ului). 

EG.13. Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor 

realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru 

exploataţia agricolă (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr. 1305/2013);  

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

contractului. 

EG.14. Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin 

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

utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;  

Se verifică informaţiile din Studiul de fezabilitate. 

Atenție! Biomasa poate fi rezultată din activitatea agricolă și/ sau forestieră, atât din ferma proprie 

cât și din afara fermei, iar energia rezultată trebuie să fie utilizată pentru consum propriu. 

În categoria Instalațiilor pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei 

se încadrează și Instalațiile de obţinere a biogazului, cu condiția ca acesta să fie destinat exclusiv 

consumului propriu în cadrul fermei. 

EG.15. Investiția trebuie realizată doar în UAT-urile prezente în anexa din Cadrul Național de 

Implementare aferentă STP și să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, 

exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii și pepinierele. Se acceptă finanțarea altor specii 

(achiziția de material săditor), care nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui 

institut certificat, care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă; 

Anexa 15 nu se aplică în cazul pepinierelor și investițiilor destinate culturilor în sere și solarii (inclusiv 

tunele joase și macrotunele), acestea putând fi realizate pe întreg teritoriul național. 

Se verifică în Studiul de fezabilitate dacă plantația pomicolă (existentă sau înfiinţată) respectă zonarea 

speciilor din Anexa 15. 

EG.16. În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer 

din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, excepție făcând speciile nuc și 

alun unde poate fi utilizat și material CAC (conformitas agraria communitatis); 

Se verifică în cadrul Studiului de fezabilitate dacă solicitantul şi-a prevăzut cheltuieli cu materialul de 

plantare fructifer din categoria biologică certificat, dintr-o categorie superioară sau material CAC 

(conformitas agraria communitatis) pentru nuc și alun. 

Documentul care atestă categoria biologică a materialului (document de calitate și conformitate al 

furnizorului) va fi prezentat obligatoriu la depunerea Cererii de plată prin care se solicită decontarea 

mailto:office@poartatransilvaniei.ro
http://www.poartatransilvaniei.ro/


      
SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63 D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,                

C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368432 
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro 

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE  NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANŢAT PRIN FEADR 

Anexa 1 la HCD nr. 11 din 18/07/2017 

 
 

12 

 

materialului săditor și se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria 

răspundere (F). 

EG.17. În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer 

sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară; 

Se verifică în Studiul de fezabilitate dacă solicitantul își propune să producă material de înmulțire și 

material de plantare fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară. 

Documentul care atestă categoria biologică a materialului (document oficial de certificare) va fi 

prezentat obligatoriu la depunerea ultimei Cereri de plată. Se solicită angajament în această privință, 

asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F).  

EG.18. Exploataţia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile, astfel: 

I) în cazul investițiilor care presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantații pomicole sau producerea 

de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer, dimensiunea economică a exploataţiei 

agricole trebuie să fie de minimum 4.000 euro SO*; 

II) în cazul investițiilor simple (care nu presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantații pomicole sau 

producerea de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minimă a 

suprafeţelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deţinute în proprietate sau folosință de o exploataţie 

agricolă trebuie să fie de minimum 4.000 euro SO; 

*după caz, în funcție de tipul solicitantului, așa cum este descris mai jos: 

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform tabelului privind Stabilirea 

categoriei de fermă din cadrul Cererii de finanțare. 

EG.19. Suprafața înfiinţată/ replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 

3.000 euro SO pentru toate speciile şi sistemele de cultură, inclusiv pepiniere; 

Se verifică informațiile prezentate în Proiectul de înfiinţare/ replantare a plantației pomicole avizat de 

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni sau stațiunea pomicolă din 

zonă, anexat Studiului de fezabilitate, dacă dimensiunea economică a plantațiilor înfiinţate și/ în 

reconversie, prevăzute prin proiect, respectă dimensiunea economică impusă prin criteriul de 

eligibilitate.  

Atenție! Această condiție de eligibilitate se aplică doar proiectelor care propun înfiinţare și/sau 

reconversie sau producerea de material de înmulțire și/ sau material de plantare fructifer.  

Înfiinţarea plantației de căpșuni reprezintă o cheltuială eligibilă doar pentru prima înfiinţare a acesteia. 

Același solicitant poate depune mai multe proiecte pentru înfiinţare planțației doar în condițiile în care 

acestea reprezintă o extindere a suprafeței înfiinţate prin proiectele anterioare. Beneficiarul trebuie să 

mențină pe toată perioada de monitorizare suprafețele înfiinţate prin proiect nu doar un ciclu de 

producție.  

Atenție! A nu se confunda cu condiția minimă obligatorie anterioară. Prezenta condiție se referă strict la 

dimensiunea economică a plantațiilor prevăzute prin proiect. Astfel, trebuie respectată și condiția de 

eligibilitate anterioară – dimensiunea minimă a exploatației să fie de minim 4.000 euro SO (dimensiune 

existentă sau propusă prin proiect). 

EG.20. Contribuția în natură este eligibilă doar dacă sunt respectate condițiile prezente în articolul 

69 (1) al Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 

Se verifică în Studiul de fezabilitate dacă solicitantul şi-a prevăzut contribuţii în natură sub forma 

lucrărilor efectuate în regie proprie sau a materialului de înmulțire și/plantare fructifer propriu, care vor 

fi evaluate pe baza valorilor contribuției în natură. Valorile contribuției în natură, calculate pe baza 
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costurilor standard se regăsesc în Cererea de finanțare atașată acestui Ghid și în fișa submăsurii în 

secțiunea „Sume aplicabile și rate de sprijin”.  

Din contribuția privată a solicitantului se va scădea valoarea contribuţiei în natură, iar înainte de 

semnarea contractului, se va demonstra capacitatea de cofinanțare.   

EG.21. Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în 

modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă 

secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă; 

Se verifică informațiile din Studiul de Fezabilitate. 

EG.22. Investițiile în procesarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile, cu 

condiția ca energia obținută să fie destinată exclusiv consumului propriu al fermei; 

Se verifică informațiile din Studiul de Fezabilitate 

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

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit „Regulamentului de 

evaluare şi selecţie” al Asociației GAL Poarta Transilvaniei,  afişat pe site-ul www.poartatransilvaniei.ro 

şi la sediul GAL.  

Procedura de evaluare şi selecţie este detaliatã în secţiune distinctã în Ghidul Solicitantului pentru 

măsura M3/6A. 

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.  

Nr. 

Crt. 

Principii de selecție și subcriterii de 

selecție 

Punctaj Observații 

CS1 

Principiul prioritizării proiectelor care au  participat sau se angajează să participe la  

acțiunile măsurilor M1/1A și/sau M2/1A 

MAXIM 15 PCT 

SCS1.1 Proiecte care sunt inițiate de 
solicitanți, care fac parte dintr-un 
parteneriat finanțat pe masura M1/1A sau 
care prin reprezentantul legal semnează un 
angajament că va adera la un astfel de 
parteneriat. 

5 PCT 

Se verifică copia parteneriatului din 
care aceștia fac parte sau Anexa 18 
Angajament de aderare parteneriat 
finanțat prin M1/1A. 

SCS1.2 Solicitanți care fac dovada ca au 
participat sau își asumă angajamentul că 
vor participa la acțiuni finanțate prin 
măsura M2/1A. 

10 PCT 

Se verifică adeverința prin care se 
demonstrează că solicitantul a 
participat la acțiunile finanțate prin 
măsura M2/1A sau Anexa 19 
Angajament participare la acțiunile 
finanțate prin măsura M2/1A. 

CS2 

Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de 

colectare, procesare și comercializare 

MAXIM 35 PCT 

SCS2.1 Operațiuni care vizează crearea 

lanțului alimentar integrat respectiv 

colectare, procesare, depozitare și 

comercializare directă;  

35 PCT 

Se verifică în cadrul Studiului de 

Fezabilitate daca prin proiect se 

vizează crearea lanțului alimentar 

integrat respectiv colectarea, 

procesarea, depozitarea și 
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comercializarea directă. 

Comercializare directă - desfacerea 

produselor direct către consumator 

(ex. magazin la poarta unității 

(investiții noi și modernizare), 

magazine proprii în locație diferită de 

locația unității de procesare (doar 

investiții de modernizare), magazin 

on-line cu distribuire prin logistică 

proprie, rulote/autorulote 

alimentare, automate alimentare). În 

categoria ”consumator” intră și 

exploatațiile zootehnice care 

cumpără direct nutrețuri combinate 

produse de fabricile de profil. 

Se vor puncta proiectele ce propun 

investiții noi în toate componentele 

lanțului alimentar, precum şi cele 

care își propun investiții în 

componente ce completează integral 

lanțul alimentar (solicitantul deține 

deja una sau mai multe componente, 

iar prin proiect își propune realizarea 

componentelor lipsă).  

Nu se punctează proiectele care își 

propun doar comercializare, chiar 

daca aceasta este componenta care 

închide lanțul alimentar. 

În cazul solicitanților care deja dețin 

toate componentele lanțului 

alimentar, proiectele care prevăd 

investiții de modernizare pentru 

același produs  nu sunt punctate. 

În cazul proiectelor care propun 

completarea şi modernizarea  

activităţii desfăşurate cu celelalte 

componente ale lanţului integrat, se 

verifică în doc. 9  şi/sau prin 

accesarea link-ului: 

http://www.ansvsa.ro/?pag=523; 

pentru unitățile autorizate, iar pentru 

cele înregistrate se verifică link-ul 

aferent fiecărui DSVSA Județean în 

parte, după cum urmează: 

http://www.ansvsa.ro/?pag=8 – se 

alege județul – unități înregistrate,  
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dacă există puncte de lucru 

autorizate să desfăşoare activităţile 

prezentate în proiect ca fiind 

componente  funcţionale ale lanţului 

integrat. 

Se verifică în cadrul: Doc. 1, Doc. 3, 

Doc. 4 și Doc. 9 

SCS2.2 Operațiuni care vizează crearea 

lanțul alimentar integrat prin intermediul 

OIPA recunoscute, respectiv colectare, 

procesare, depozitare și comercializare 

directă; 
28 PCT 

Se vor puncta proiectele ce propun 

investiții noi sau investiții de 

modernizare în componente ce 

completează integral lanțul alimentar 

prin intermediul OIPA recunoscute. 

Titulatura de membru OIPA se referă, 

inclusiv, la cea de membru al unei 

organizații membre OIPA.  

Se verifică în cadrul: Doc. 1, Doc. 3, 

Doc. 4, Doc. 9 și Doc. 16 

SCS2.3 Operațiuni care vizează crearea 

lanțului alimentar ce integrează sistemul 

de colectare, procesare și depozitare (fără 

comercializare directă);                                                          

26 PCT 

Se vor puncta proiectele ce propun 

investiții noi în toate componentele 

lanțului alimentar menționate, 

precum şi proiectele care își propun 

investiții în componentele ce 

completează lanțul alimentar 

menționat (solicitanţii dețin una sau 

mai multe componente, iar prin 

proiect își propun realizarea 

componentelor lipsă). Nu se 

punctează proiectele care vizează 

doar investiţii de modernizare a 

componentelor existente, pentru 

acelaşi produs.  

Se verifică în cadrul: Doc. 1, Doc. 3, 

Doc. 4 și Doc. 9 

4. Operațiuni care vizează crearea lanțului 

alimentar ce integrează sistemul de 

colectare, depozitare și  condiționare;  

24 PCT 

Se vor puncta proiectele ce vizează 

investiții în toate componentele 

lanțului alimentar menționat în scopul 

înființării rețelelor locale de 

colectare, depozitare și condiționare. 

SunSt punctate și proiectele care își 

propun investiții în componentele ce 

completează lanțul alimentar 

menționat (deja dețin una sau mai 

multe componente, iar prin proiect își  

propun componentele lipsă).  

În cazul solicitanților care deja dețin 

componentele lanțului alimentar 
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menționat, proiectele care prevăd  

investiții de modernizare  pentru 

același produs  nu sunt punctate. 

Rețeaua locală de colectare –

reprezintă forma de organizare 

logistică pentru procurarea, în 

vederea pregătirii pentru 

vânzare/procesare, a produselor 

agricole, de pe raza  judeţului şi a 

judeţelor limitrofe față de 

amplasamentul investitiei. 

Se verifică în cadrul: Doc. 1, Doc. 3, 

Doc. 4 și Doc. 9 

CS3 

Principiul prioritizării proiectelor cu produse de înaltă valoare adăugată;  
MAXIM 20 PCT 

SCS3.1 Proiecte care promovează 
investiții destinate exclusiv produselor 
ecologice. 

10 PCT Se vor puncta proiectele care propun 

investiții  destinate exclusiv produse 

ecologice conform prevederilor 

Ordinului 181/2012  pentru aprobarea 

regulilor privind organizarea 

sistemului de inspecţie şi certificare 

în agricultura ecologică.  

Se verifică în cadrul: Doc. 1 și Doc. 18 

dacă solicitantul propune investiţii ce 

vizează produse ecologice şi scorează 

proiectul în acest sens. 

SCS3.2 Proiecte care promovează 
investiții destinate:  

  

a) produselor care participă la sisteme 
din domeniul calității produselor 
agricole și alimentare recunoscute la 
nivel European. 

10 PCT Se vor puncta proiectele  depuse de 

solicitanți care se află în arealul vizat 

de documentația depusă în vederea 

înregistrării indicațiilor geografice 

protejate (IGP) și a denumirilor de 

origine protejate (DOP), 

specialităților tradiționale garantate 

(STG) pentru produsele care participă 

la sisteme de calitate recunoscute la 

nivel european, precum și utilizarea 

mențiunii de calitate facultative 

”produs montan”, cu respectarea 

prevederilor din Reg. 1151/2012 

privind sistemele din domeniul 

calităţii produselor agricole şi 

alimentare. 

Se verifică în Doc. 1, Doc. 22, dacă 

solicitantul propune investiţii ce 
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vizează produse care participă la 

sisteme din domeniul calității 

produselor agricole și alimentare 

recunoscute la nivel european şi 

scorează proiectul în acest sens. 

Pentru investiții noi doc. 22 se 

verifică la ultima cerere de plată. 

b) produselor care participă la sisteme 
din domeniul calității produselor 
agricole și alimentare recunoscute la 
nivel național și anume:  

 Se vor puncta proiectele care propun 

investiții pentru obținerea, exclusiv, 

de produse tradiționale conform 

prevederilor Ordinului 724/ 2013 

privind atestarea acestor produse 

Sau  

Proiectele care propun investiții 

pentru produse alimentare obținute 

conform unei rețete consacrate 

românești conform prevederilor 

Ordinului 394/2014 privind atestarea 

acestor produse. Se verifică în 

previziunile economice ca cel puțin 

unul din tipurile de produse obținute 

să fie conform unei rețete consacrate 

românești, iar acesta să se regăsească 

în categoria produselor vândute. 

Se verifică în Doc. 1, Doc. 23 sau Doc. 

24 pentru modernizare, sau în cazul 

investiţiilor noi, bifarea punctelor din 

Declaraţia F referitoare la Declarație 

pe proprie răspundere în care 

solicitantul se angajează că, în urma 

procesării, va obține, exclusiv, un 

produs tradițional în conformitate cu 

legislația națională în vigoare/ 

Declarație pe proprie răspundere 

conform căreia solicitantul se 

angajează că, în urma procesării, va 

obține un produs alimentar conform 

unei rețete consacrate românești, în  

conformitate cu legislația națională în 

vigoare dacă solicitantul propune 

investiţii ce vizează produse obținute 

conform unei rețete consacrate 

românești şi scorează proiectul în 

acest sens. 

- produse exclusiv tradiţionale 8 PCT 

- produse alimentare obținute conform 
unei rețete consacrate românești 

5 PCT 

CS4 Principiul prioritizării proiectelor inițiate de cooperative; 

10 PCT 
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SCS4.1 Proiecte de investiții promovate de 

cooperative 

10 PCT Criteriul se consideră îndeplinit dacă 

solicitantul este formă asociativă, 

respectiv, societate cooperativă, 

cooperativa agricolă, grup de 

producători.   

Se verifică în cadrul doc. 10 dacă 

solicitantul este de tip: societate 

cooperative sau cooperativă agricolă 

sau in cadrul doc. 19.1 dacă este grup 

de producători. 

 

CS5 

Principiul raselor / soiurilor autohtone 

10 PCT 

SCS5.1 Solicitantul își propune prin proiect 

sau demonstrează că obține/ deţine/ 

dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi 

prevede în cadrul documentației tehnico-

economice că va păstra şi dezvolta nucleul 

de rase autohtone (indigene)/soiuri 

autohtone pe toată durata de 

implementare și monitorizare a proiectului. 

10 PCT Se verifică în Doc.1, Doc.3d, Doc. 14, 

Anexa 6.1 si Anexa 6.2 

Punctajul se va acorda pentru 

animalele de rasă indigenă 

(autohtonă) pentru care se poate 

prezenta certificat de origine eliberat 

de Asociații ale crescătorilor sau 

Organizațiile de ameliorare, 

autorizate de ANZ care înființează și 

conduc registre genealogice. Lista 

acestor organizații și asociații se 

regăsește în Anexa nr. 6.1 la ghid. 

Se verifică dacă efectivul de animale 

pe care solicitantul îl declară în 

cadrul SF coincide cu cel reieşit din 

cadrul site ANSVSA/DSVSA din care să 

rezulte efectivul de animale detinut 

în proprietate. 

În cazul investițiilor în activități 

agricole complet noi (desfăsurate 

pentru prima dată) certificatul de 

origine pentru animale de rasă (doc. 

14) conform Anexei 6 se va prezenta 

la ultima cerere de plată, punctajul 

acordându-se în baza datelor din SF 

corelat cu lista raselor autohtone din 

Anexa 6.2 la ghid. 

Punctajul se va acorda proporţional în 

funcţie de ponderea numărului de 

animale pentru care se prezintă 

certificate, din total efectiv de 

animale. 

n- ponderea numărului de animale 

pentru care se prezintă certificate 
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s- total efectiv de animale 

S8= n/s*5 

În vederea calculării punctajului 

aferent acestui criteriu de selecţie, 

se va prelua, din Studiul de 

fezabilitate, numărul capetelor de 

animale de rasă autohtonă, după 

implementarea proiectului la sfărşitul 

primului an de monitorizare şi 

calculul dimensiunii economice (SO) 

afectată acestora. Se va verifica că 

acestea coincid cu  cele evidenţiate 

în cadrul prognozelor economico-

financiare. 

Se verifică în Doc.1,Doc. 13.1, și 

Doc.13.2 

În cazul exploataţiilor mixte când 

proiectul a fost încadrat pe sectorul 

vegetal (aceasta reprezentând 

componenta majoritar valorică din 

Bugetul indicativ al cererii de 

finanţare) analiza SO a grupei de 

cultură se va face comparativ cu 

totalul SO al sectorului vegetal nu cu 

total SO al întregii exploataţii. 

Punctajul se va acorda proporţional, 

în funcţie de ponderea nucleului 

soiurilor autohtone exprimate în SO 

din total dimensiune economică a 

exploatației, astfel: 

n- nucleul soiurilor autohtone 

exprimate în SO 

s- dimensiune economică a 

exploatației 

S8=n/s*5 

Nucleul soiurilor autohtone se va 

calcula în funcţie de suprafaţa de 

teren afectată obţinerii soiurilor 

autohtone (atât producerea de 

seminţe autohtone material de 

plantare autohton cât şi cultivarea 

soiurilor autohtone) din cadrul 

Studiului de fezabilitate şi conform 

prognozelor economico-financiare cu 

privire la aceasta. În funcție de 

situația în care se află solicitantul, 
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verificarea documentelor justificative 

se face fie la depunerea cererii de 

finanțare fie la ultima cerere de 

plată, fie la sfârșitul primului an de 

monitorizare a proiectului. 

 

 

 

 

 

CS6 

Principiul prioritizării investițiilor ce vizează eficientizarea/economisirea consumului de 

apă, utilizarea energiei regenerabile în sectorul agroalimentar, prelucrarea deșeurilor, a 

reziduurilor precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în 

agricultură. 

10 PCT 

Investițiile ce vizează 

eficientizarea/economisirea consumului de 

apă, utilizarea energiei regenerabile în 

sectorul agroalimentar, prelucrarea 

deșeurilor, a reziduurilor precum şi 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră şi de amoniac în agricultură. 

10 PCT Se verifică în cadrul Doc. 1 Studiului 

de Fezabilitate, detalierea tehnică 

dacă investiția propusă prin proiect 

vizeaza eficentizarea/economisirea 

consumului de apă, utilizarea 

energieie regenerabile în sectorul 

agroalimentar, prelucrea deșeurilor, 

reziduurilor precum și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și 

de aminiac în agricultură. 

Total 100 PCT  

Pentru această măsură punctajul minime este de 10 puncte. 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de următoarea ordine: 

 se va acorda prioritate cooperativelor; 

 valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu o valoare mai mare vor avea întâietate; 

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

10.1. Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite. 
Solicitantul completează formularul de cerere de finanţare indicat de GAL (conform ultimei variante în 
vigoare la momentul lansării apelului de selecție) şi anexează documentele administrative şi tehnice care 
sunt cerute de formular. Solicitantul depune cererea de finanţare împreună cu toate anexele acesteia, în 
două exemplare, la secretariatul GAL, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). 
Secretarul GAL, înregistrează cererea de finanțare în Registrul de Înregistrare a Cererilor de finanțare 
aferente sesiunii de cereri de proiecte respective, iar solicitantul primește un număr de înregistrare. 
Verificarea conformității se efectuează în termen de maxim 2 zile lucrătoare sau 7 zile lucrătoare (în 
cazul solicitării de informații suplimentare) de la data depunerii Cererii de finanţare.  
Daca cererea de finantare este conforma se trece la verificarea criteriilor de eligibilitate. 
Verificarea eligibilității tehnice si financiare constă în: 

 Verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului; 
 Verificarea bugetului indicativ al cererii de finanțare; 
 Verificarea studiului de fezabilitate/planului financiar și a tuturor documentelor anexate. 

Dacă Cererea de finantare este eligibila se continuă cu evaluarea și punctarea criteriilor de 
selecție.Verificarea criteriilor de selecție si stabilirea scorului pentru fiecare Cerere de finantare se va 
face de catre aceeasi experti GAL care au efectuat evaluarea, numai pentru cererile de finantare 
declarate eligibile și acceptate pentru verificarea criteriilor de selecție, pe baza Cererii de finantare, 
inclusiv anexele tehnice si administrative depuse de solicitant și dupa caz, a informațiilor suplimentare 
solicitate. 
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Termen de verificare a eligibilității si selecției este de maxim 25 de zile lucrătoare de la închiderea 
sesiunii de depunere a proiectelor. 

10.2. Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării. 
Dupa finalizarea verificarii administrative, a criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție, în 

termen de 2 zile lucrătoare se va întocmi și aproba Raportul de evaluare care va include: proiectele  

eligibile, proiectele  neeligibile,  proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim si proiectele retrase, 

dupa caz. Pentru fiecare Cerere de Finanțare declarata eligibila, se va menționa și punctajul aferent 

proiectului evaluat. 

Raportul  de evaluare  a cererilor  de  finantare  va fi publicat  pe pagina de internet 

www.poartatransilvaniei.ro, in termen de o zi de la aprobare, iar întru-un termen de maxim 3 zile 

lucrătoare toți  solicitanții vor fi notificați prin intermediul formularului ”GE6.5L – Notificarea 

solicitanților privind rezultatul evaluării”. 

10.3.Componenta și obligațiile comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a contestațiilor 

Componenta și obligațiile Comitetului de Selectie ”CS” și a Comisiei de Contestații ”CC” se găsesc în 

Regulamentul de Organizare și Funcționare elaborat de Asociația GAL Poarta Transilvaniei. 

10.4.Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 

depunerea acontestațiilor, comunicarea rezultatelor 

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare de la data 

publicării Raportului de evaluarea pe site-ul GAL POARTA TRANSILVANIEI (www.poartatransilvaniei.ro), 

solicitanții au posibilitatea de a depune contestație cu privire la rezultatul evaluării. În cazul în care nici 

un solicitant nu a contestat rezultatul evaluării se trece direct la procedura de selecție a proiectelor. 

Termenul de soluționare a tuturor contestațiilor este de 15 zile lucrătoarea de la expirarea termenului 

de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit cu încă maxim 10 zile lucrătoare, dacă numărul de 

contestații depuse depășește procentul de 25% din totalul proiectelor depuse. 

Procesul de soluționare a contestațiilor se va desfășura în doua etape: 

 în prima etapă vor fi soluționate contestațiile care privesc evaluarea criteriilor de 

eligibilitate.După prima etapă se va întocmi Raportul intermediar de soluționare a 

contestațiilor(RISC). 

 în a doua etapa se vor soluționa soluționa restul contestațiilor depuse. După a doua etapă se va 

întocmi Raportul final de soluționare a contestațiilor(RFSC). 

10.5. Modalitatea de desfășurare a procesului de selectie a proiectelor. 

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul Asociației GAL Poarta Transilvaniei a a RFSC 

(RSC), secretariatul Comitetului de selecţie întocmeşte proiectul Raportului de selecţie. 

Raportul de selecție va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, 

specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, că partea 

publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. 

De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă în 

calitate de observator la procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul 

CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și 

s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii, precum și condițiile de transparență care trebuiau 

asigurate de către GAL. Dacă unul dintre parteneri  - persoană juridică membră în Comitetul de selecție 

– își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să 

reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări. 

Raportul de selecție va fi aprobat de Președintele GAL. 
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Cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de selecţie, acesta se postează pe site-ul 

www.poartatransilvaniei.ro. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de 

selecţie/Raportului de selecţie rectificat, GAL va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de 

selecţie, în baza formularului GE.6.4.-L - Notificare privind rezultatul procesului de selecție. 

11. Datele de contact ale GAL. 

ASOCIAŢIA GAL POARTA TRANSILVANIEI  
Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, Jud. Cluj  
Tel/fax: 0364 802323 
Tel: 0736 368432 
e-mail: office@poartatransilvaniei.ro  
www.poartatransilvaniei.ro  

 

12.Alte informații pe care GAL le consideră relevante 

- 
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Anexa 1 

 

 

DECLARAȚIE RAPORTARE 

 

 

Date de identificare a solicitantului 

Denumirea solicitantului:…………………………………………. 

Statutul juridic:…………………………………………………………. 

Date personale (reprezentant legal) 

Nume:……………………………………………………………………………………..……. 

Prenume:……………...……………………………………………………………………… 

Funcția reprezentantului legal: …………………………............................................... 

Adresa (sediul social) ..............................................................................., 

cod poştal ..............Telefon ......................... Fax ........................ 

E-mail ........................................................... 

Beneficiarul declară pe propria răspundere că se angajează să raporteze către Asociația GAL POARTA 

TRANSILVANIEI toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. 

Raportarea se va realiza, după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea 

plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 

Numele .............................. 

Funcţia ............................... 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului........................... 

Data semnării ......................... 
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