APELUL DE SELECȚIE VARIANTA DETALIATĂ
M 2.4/2B - Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători
tineri rurali
Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 2/2018
M 2.4/2B: 02.04.2018 - 07.05.2018
Data publicării: 02.04.2018
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȘTEFAN CEL MARE anunță lansarea, în perioada
02.04.2018 - 07.05.2018, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura M2.4/2B
„Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători tineri ruraliˮ
Data lansării apelului de selecție: 02.04.2018
Data limită de depunere a proiectelor: 07.05.2018
Beneficiari eligibili:
• tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care se instalează
ca unic șef al exploatației agricole;
• persoana juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2
din Reg. (UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în
ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate
de exploatație și deține cel puțin 50% + 1 din acțiuni.
Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare acoperă următoarele unități
administrativ-teritoriale: 9 comune din județul Iași, respectiv: Golăiești, Aroneanu, Ungheni,
Țuțora, Prisăcani, Comarna, Costuleni, Ciortești, Dobrovăț; 4 comune din județul Vaslui, respectiv:
Codăești, Rebricea, Dănești, Tăcuta și orașul Negrești, din județul Vaslui.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației Grupul de Acțiune
Locală Ștefan cel Mare, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași, în fiecare zi lucrătoare,
în intervalul orar 9:00 – 12:00.
Fondurile disponibile pentru Măsura 2.4/2B: 50.000,00 Euro.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M 2.4/2B: 50.000,00 Euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:
• 25.000,00 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 50.000 SO;
Suma totală alocată măsurii M 2.4/2B conform planului financiar aprobat de DGDR AM
PNDR, este în valoare de 50.000,00 Euro.
Intensitatea sprijinului, conform prevederilor din fișa măsurii SDL, aprobată de MADR și a
Ghidului solicitantului M2.4/2B, va fi de 100% și se va acorda tinerilor fermieri sub formă de
primă în doua tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la încheierea contractului de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de
afaceri.
Valoarea eligibilă a unui proiect: este de 25.000,00 Euro.

Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă),
este publicat pe site-ul www.galstefancelmare.ro.
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M2.4/2B și anexele la ghid, postate pe pagina de
internet a GAL: www.galstefancelmare.ro.
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației
Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare, din sat Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași,
Telefoane: 0740.140.704, 0729.356.262, 0745.356.816, E-mail: contact@galstefancelmare.ro.
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M2.4/2B lansate în cadrul prezentului apel de
selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul o dată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului sunt următoarele:
0. Cererea de finanțare (conform Anexei 1 la Ghidul solicitantului);
1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației;
2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă:
a. Documente solicitate pentru terenul agricol;
b. Documente solicitate pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr. 50/1991,
cu modificările și completările ulterioare;
c. Documente solicitate pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991,
cu modificările și completările ulterioare;
d. Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine;
e. Pentru exploatațiile vegetale, mixte şi zootehnice.
3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul
platformei/ Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește
platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are capacitatea de preluare a
gunoiului de grajd din exploatația solicitantului.
4. Copiile situaţiilor financiare;
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/administrator);
6. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei
în vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanțare;
7. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice;
8. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certificatului de
absolvire/ certificatului de competenţe profesionale/ documentului emis în urma
absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atestă absolvirea învăţământului
minim;
9. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și
a materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor);
10. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: anul de
studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă) specializarea şi UAT-ul în
care este situată unitatea de învăţământ frecventată;
11. Alte documente justificative:
- Declarație de raportare către GAL Ștefan cel Mare (Anexa 14 - obligatoriu pentru toate
proiectele);
- Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului (Anexa 15 obligatoriu pentru toate proiectele);
- Angajamentul solicitantului privind crearea de locuri de munca prin proiect (Anexa
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13 - obligatoriu pentru proiectele care prevăd îndeplinirea criteriului de selecție CS1);
Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca
membru (document obligatoriu pentru punctarea criteriului de selecție CS6);
Certificatul constatator emis de ONRC cu toate modificările/actualizările realizate până
la depunerea Cererii de finanțare (obligatoriu pentru toate proiectele);
Adeverință de la APIA depusă de solicitant cu situația înscrierilor în APIA, codul unic de
înregistrare și data atribuirii acestui cod;
Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect
(dacă este cazul).

În vederea punctării criteriilor de selecție, solicitantul trebuie să depună următoarele
documente justificative:
CS1. Beneficiarul își propune prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă:
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Planul de afaceri, Anexa_13_Angajamentul
solicitantului privind locurile de muncă create.
CS2. Se va avea în vedere dacă există o comasare a exploatațiilor, având în vedere numărul
exploatațiilor preluate integral:
Documente de verificat: Extras din Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau Registrul
exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru
cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte și după momentul preluării
exploatației/exploatațiilor agricole, Planul de afaceri.
CS3. Nivelului de calificare în domeniul agricol:
Documente de verificat: Certificat de calificare profesională/absolvire ANCA, Diplome de
absolvire.
CS4. Sector prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal
(legumicultură, inclusiv producția de material săditor, pomicultura și producția de semințe):
Documente de verificat: Registrul Agricol, Cererea de finanţare - stabilirea dimensiunii
exploataţiei agricole/calculul SO, Documentul care conține codul de identificare a stupinei - cod
alcătuit din 2 litere care reprezintă codul județului și 4 cifre care reprezintă numărul de ordine al
apicultorului de la 0001 la 9999, eliberat de Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K.
Constantinescu", prin oficiile județene de zootehnie, în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare.
CS5. Potențialul agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de
specialitate:
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Planul de afaceri, Anexa nr. 5 Studiu potențial
CS6. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației naționale în
vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativă, asociație relevantă pentru obiectul de
activitate principal al explotației agricole, etc.) ai căror membri sunt majoritari în teritoriul GAL:
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Document care atestă că solicitantul este
înregistrat într-o formă asociativă ca membru.
CS7. Beneficiarii își propun prin planul de afaceri crearea unor produse cu o valoare adăugată
ridicată și valorificarea identității regionale date de prezența fermei pe teritoriul GAL Ștefan cel
Mare:
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finanțare.
CS8. Beneficiarii își propun transformarea fermei în locație de referință pentru teritoriul GAL și
includerea fermei în circuitele educaționale și turistice din teritoriul GAL:
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finanțare
CS9. Beneficiarii își dau acceptul pentru includerea exploatației agricole și producției acesteia în
cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizică sau în mediul online realizate de GAL
prin intermediul altor măsuri:
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finanțare.
CS10. Beneficiarii vor include în planul de afaceri componente inovative sau de protecția mediului:
Documente de verificat: Planuri de afaceri, Cererea de finanțare.
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Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:
EG1 Investiția se va realiza în teritoriul GAL Ștefan cel Mare;
Documente verificate: Cererea de finanțare, Planul de afaceri, Extras din Registrul Exploatației
emis ANSVSA/DSVSA, Adeverință de la APIA depusă de solicitant cu situația înscrierilor în APIA.
EG2 Beneficiarul trebuie să se încadreze în categoria micro-intreprinderilor și
întreprinderilor mici;
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanțare, Documente care atestă forma de
organizare a solicitantului, Doc. Situaţiilor financiare, Hotărârea Adunării Generale a Asociaților
(AGA) a persoanei juridice, Certificatul de înregistrare (CUI), Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerțului.
EG3 Beneficiarul are pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol cu
maximum 24 luni înaintea depunerii cererii de finanțare;
Documente verificate: Adeverință APIA şi/ sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA, Copia
Registrului agricol emis de Primării, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului.
EG4 Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între
8.000 si 50.000 S.O. (valoare productie standard);
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanțare – tabel calcul SO, Extras din Registrul
Exploatației emis ANSVSA/DSVSA, Adeverință de la APIA, Copia registrului agricol emis de Primării,
Documente de proprietate/folosință pentru exploatația agricolă.
EG5 Beneficiarul prezintă un plan de afaceri;
Documente verificate:Planul de afaceri
EG 6 Beneficiarul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una
dintre următoarele condiții:
Documente verificate: Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/
certificatului de absolvire/ certificatului de competenţe profesionale/documentului emis în urma
absolvirii cursurilor de instruire/documentului care atestă absolvirea învăţământului minim;
Declarația F din cererea de finanțare - Angajamentul de a dobândi competențele profesionale
adecvate.
EG7 Solicitantul, prin Planul de afaceri, demonstrează îmbunătăţirea performanţei
generale a exploataţiei agricole.
Documente verificate: Planul de afaceri, Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din
Cererea de finanțare.
EG8 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la
data instalării.
Documente verificate: Planul de afaceri, Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din
Cererea de finanțare.
EG9 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creșterii
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în
procent de minimum 5% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în
momentul finalizării implementării planului de afaceri).
Documente verificate: Planul de afaceri.
EG10 Solicitantul şi-a prevăzut prin planul de afaceri acţiuni eligibile prin PNA/PNS. Planul
de afaceri nu trebuie să conţină acţiuni eligibile prin PNS și/sau PNA.
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanțare.
EG11 Reprezentantul legal în calitate de asociat unic / asociatul majoritar (deține cel puţin
50%+1 din acțiuni) și administrator al societăţii are vârsta sub 40 de ani şi se instalează
pentru prima dată în exploataţia agricolă în calitate de conducător (şef/manager) ai unei
exploataţii agricole.
Documente verificate: Cererea de finanțare, Adeverință APIA şi/ sau Registrul Exploataţiei de la
ANSVSA/ DSVSA, Copie din Registrului agricol emis de Primării, Copia actului de identitate pentru
reprezentantul legal de proiect, Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA), după caz.
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EG12 Exploatația agricolă care vizează creșterea animalelor, prin Planul de Afaceri
prevede obligatoriu un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, care poate fi altul decât
platformele de gestionare, cu respectarea normelor de mediu.
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanțare, Copia Contractului de colectare a
gunoiului de grajd sau Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește
platforma comunală.
EG13 Exploatația agricolă vizează înființarea și reconversia plantațiilor pomicole în planul
de afaceri
Documente verificate: Planul de afaceri, Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL
Evaluarea proiectelor se realizează după închiderea sesiunii. Procesul de evaluare și selecție a
proiectelor se realizează în prima etapă la nivelul GAL Ștefan cel Mare de către experții angajați
GAL cu atribuții în acest sens, experți externalizați dacă este cazul, Comitetul de Selecție a
proiectelor și Comisia de Contestații. Angajații din cadrul echipei de implementare a SDL verifică,
pentru proiectele depuse la nivel de GAL Ștefan cel Mare, conformitatea, eligibilitatea și
îndeplinirea criteriilor de selecție. Proiectele selectate la nivel de GAL Ștefan cel Mare, vor fi
supuse verificării finale și de către OJFIR / CRFIR.
Evaluarea și selecția proiectelor se va face respectând o procedură de selecție nediscriminatorie
și transparentă a proiectelor, stabilită în SDL de către GAL Ștefan cel Mare și aprobată de AM PNDR
prin selecția strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor publicată
pe site-ul www.galstefancelmare.ro. Procedura de evaluare și selecție face parte integrantă din
Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 2.4/2B, conform Anexei 16.
În procesul de selecție, GAL Ștefan cel Mare va avea în vedere respectarea următoarelor aspecte:
• promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei
discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap,
vârstă sau orientare sexuală;
• stabilirea unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea acțiunilor, care să evite
conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de
selecție sunt exprimate de parteneri din mediul privat și societatea civilă.
CRITERII DE SELECȚIE MĂSURA M 2.4/2B
Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali
Criterii de selecție
CS1. Beneficiarul își propune prin Planul de Afaceri crearea de locuri de
muncă:
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul va crea cel puțin un loc de muncă cu
normă întreagă prin activitatea propusă în planul de afaceri, până la solicitarea
celei de-a doua cereri de plată.
Vor fi luate în considerare doar locurile de muncă nou create prin proiect, nu
și cele existente înaintea primirii finanțării și menținute pe perioada de
implementare și monitorizare a proiectului.
Activitatea de voluntariat nu se consideră crearea de locuri de muncă, însă
constituirea de PFA și II poate fi luată în considerare la cuantificarea locurilor
de muncă nou create.
În cazul PFA și II, dacă se încadrează în categoria de start-up (întreprindere
înființată în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3
ani fiscali consecutivi, dar care nu a desfășurat activități până la momentul
depunerii acesteia), titularul PFA și II poate fi considerat loc de muncă nou
creat cu condiția ca acesta să fie menționat în planul de afaceri ca loc de muncă
propus, la care se pot adăuga și celelalte locuri de muncă previzionate în
proiect, pentru care se vor încheia contracte de muncă cu terțe persoane.

Punctaj
20 puncte dacă
este îndeplinit
criteriul CS1
0 puncte dacă
criteriul CS1 nu
este îndeplinit
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În cazul IF, dacă se încadrează în categoria start-up, membrii unei familii
semnatari ai acordului de constituire pot fi luați în calcul la cuantificarea
locurilor de muncă cu aceeași condiție antemenționată, respectiv ca aceștia să
fie menționați în planul de afaceri ca locuri de muncă propuse.
După implementarea obiectivelor proiectului, locurile de muncă nou create
vor fi demonstrate prin declarațiile fianciare și documentele fiscale ale
membrilor semnatari ai acordului de constituire.
În cazul în care solicitantul PFA, II nu se încadrează în categoria start-up, vor fi
cuantificate doar locurile de muncă propuse prin proiect pentru care se vor
încheia contracte de muncă.
Cuantificarea locurilor de muncă:
- locul de muncă nou creat cu jumătate de normă va reprezenta 0.5
dintr-un loc de muncă;
- pentru a fi considerat un loc de muncă nou creat, durata contractului
trebuie să fie de un an sau mai mare (ex.: un contract încheiat pe o
perioadă de 6 luni va prezenta 0.5 din valoarea indicatorului;
- dacă un loc de muncă cu jumătate de normă, existent înainte de
depunerea proiectului, este transformat într-un loc de muncă cu
normă întreagă, valoarea indicatorului este de 0.5 (se consideră
crearea prin proiect a unei jumătăți de loc de muncă).
În cazul oricărei forme de auto-angajare (titularu PFA, titular II, membri
semnatari ai acordului de constituire IF) se va avea în vedere obligativitatea
păstrării de către beneficiar a unei evidențe a programului de lucru și a
perioadei de timp lucrate în vederea desfășurării activitității specifice, de ex.
sub forma unei foi de prezență (pontaj) sau a unui document cu valoare
echivalentă.
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Planul de afaceri,
Anexa_13_Angajamentul solicitantului privind locurile de muncă create.
CS2. Se va avea în vedere dacă există o comasare a exploatațiilor, având
în vedere numărul exploatațiilor preluate integral:
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul preia integral cel puţin o exploatație
agricolă. Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie,
preluarea exploataţiilor se realizează unitar, cu toate suprafeţele şi animalele,
aşa cum apar înregistrate la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol.
Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de
identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/
DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol. Nu este obligatorie
preluarea curții și a anexelor gospodăriei cedentului.
Documente de verificat: Extras din Registrul unic de identificare de la APIA
şi/sau Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție
Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, din care să reiasă
situația
acestora
înainte
și
după
momentul
preluării
exploatației/exploatațiilor agricole, Planul de afaceri.
CS3. Nivelului de calificare în domeniul agricol:

1.Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol

10 puncte dacă
este îndeplinit
criteriul CS2

0 puncte dacă
criteriul CS2 nu
este îndeplinit

Max.
15 puncte dacă
este îndeplinit
criteriul de CS3
15 puncte

2.Solicitantul a absolvit minim studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 10 puncte
3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului
minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de 5 puncte
calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară
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de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la
momentul acordării certificatului de calificare profesională
Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diplomă de 0 puncte dacă nu
licenţă/master/doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale se este îndeplinit
dovedeşte cu diplomă de bacalaureat.
criteriul de CS3
Criteriul se va puncta dacă solicitantul prezintă, pe lângă documentul care
certifică absolvirea celor 8 clase, un act doveditor (diplomă, certificat de
calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat
(recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice) prin care se
certifică competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare
profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare
profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până
la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru cele eliberate ulterior, conform
prevederilor legale în vigoare. Pentru acordarea de punctaj la criteriul 3 de
selecţie, sunt acceptate și certificatele de absolvire a cursurilor de calificare
emise de ANCA.
Documente de verificat: Certificat de calificare profesională/absolvire ANCA,
Diplome de absolvire.
CS4. Sector prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și Max.
caprine) și vegetal (legumicultură, inclusiv producția de material 10 puncte dacă
săditor, pomicultura și producția de semințe):
este îndeplinit
criteriul de CS4
1.Sector zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine)
10 puncte
2.Sector vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material săditor, 5 puncte
pomicultura și producere de samânţă)
Criteriul se va puncta în funcție de tipul exploatației. Se va ține cont de
ponderea culturilor sau speciilor de animale în cadrul calculului SO care
trebuie să fie dominantă în total SO exploatație. În cazul exploataţiilor mixte
când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/zootehnic (aceasta
reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie),
analiza SO a grupei de cultură/animale se va face comparativ cu totalul SO al
sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al exploataţiei. Beneficiarul va
trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada de monitorizare a
proiectului, principalul sector prioritar pentru care a primit punctaj.
Documente de verificat: Registrul Agricol, Cererea de finanţare - stabilirea
dimensiunii exploataţiei agricole/calculul SO, Documentul care conține codul
de identificare a stupinei - cod alcătuit din 2 litere care reprezintă codul
județului și 4 cifre care reprezintă numărul de ordine al apicultorului de la
0001 la 9999, eliberat de Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K.
Constantinescu", prin oficiile județene de zootehnie, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
CS5. Potențialul agricol care vizează zonele cu potențial determinate în 10 puncte dacă
baza studiilor de specialitate:
este îndeplinit
Criteriul se va puncta dacă proiectul este implementat într-o zonă cu criteriul CS5
potențial mediu sau ridicat (conform studiului ICPA - anexat).
Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr. 5 la
prezentul Ghid se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT 0 puncte dacă
unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată (raportat la total criteriul CS5 nu
valoare SO). În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de este îndeplinit
bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma
solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare
medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente
conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa
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5. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi
însoțit de aviz ICPA. Dacă proiectul este implementat într-o zonă cu potențial
scăzut, nu se va acorda punctaj la acest criteriu.
Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este
prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol conform
notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate.
Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul
aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat.
In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foia de lucru ” vegetal„
din Anexa 5, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „asimilari culturi” pentru
incadrarea pe potential.
Pentru reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de
favorabilitate potențată între 2.5 şi 3.5 (anexa 7.1 la Ghidul Solicitantului),
acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele
cu nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 de vor fi încadrate în
zonele cu potenţial agricol ridicat.
Pentru exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile
din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică
(IG), aşa cum sunt nominalizate şi identificate conform OMADR 247/2012 cu
modificările şi completările ulterioare (anexa 7.2), acestea vor fi încadrate în
investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat.
Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau
mediu) conform anexei nr. 5 se va face ținând cont de nota de bonitare
acordată UAT unde este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie
de modul de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber, şi de existenţa
sau nu a acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de
animale predominantă din nucleul total al fermei. (potențial ridicat = culoarea
verde, mediu = culoarea galben, culoarea rosu reprezinta potențial scăzut și nu
se acordă punctaj).
În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul
maxim.
În cazul speciilor de plante și de animale care nu se regăsesc în Anexele
menționate anterior și pentru care nu sunt aduse precizări nu se acordă
punctaj la acest principiu de selecție.
Dacă animalele sunt crescute doar în sistem închis, sistemul de creştere este
considerat „închis”, iar dacă pentru o anumită perioadă din an animalele sunt
crescute în sistem liber, sistemul de creştere este considerat „liber”.
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Planul de afaceri, Anexa 5
Studiu potențial, Anexa 7.1 aferentă Suprogramului Tematic Pomicol, Anexa
7.2 OMADR_nr._397_2003_pentru_a__podgorii_si_centre_viticole
CS6. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform
legislației naționale în vigoare (de exemplu: grup de producători,
cooperativă, asociație relevantă pentru obiectul de activitate principal al
exploatației agricole, etc.) ai căror membri sunt majoritari în teritoriul
GAL:
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul demonstrează că este membru într-o
formă asociativă ai căror membri sunt majoritari din teritoriul GAL.
Se verifică dacă obiectul de activitate al formei asociative din teritoriul GAL
corespunde cu obiectul principal de activitate al exploatației pentru care se
solicită sprijin.
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Document care atestă că
solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca membru.

5 puncte dacă
este îndeplinit
criteriul CS6
0 puncte dacă
criteriul CS6 nu
este îndeplinit
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CS7. Beneficiarii își propun prin planul de afaceri crearea unor produse
cu o valoare adăugată ridicată și valorificarea identității regionale date
de prezența fermei pe teritoriul GAL Ștefan cel Mare:
Criteriul va fi punctat în baza justificărilor prezentate în planul de afaceri și
secțiunea privind detalierea criteriilor de selecție din cererea de finanțare.
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finanțare.

10 puncte dacă
este îndeplinit
criteriul CS7

CS9. Beneficiarii își dau acceptul pentru includerea exploatației agricole
și producției acesteia în cataloage de prezentare sau alte forme de
promovare fizică sau în mediul online realizate de GAL prin intermediul
altor măsuri:
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul menționează în planul de afaceri faptul
că își dă acceptul pentru includerea fermei și producției acesteia în cataloage
de prezentare sau alte forme de promovare fizică sau în mediul online realizate
de GAL prin intermediul altor măsuri.
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finanțare.
CS10. Beneficiarii vor include în planul de afaceri componente inovative
sau de protecția mediului:
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul va include și descrie în planul de afaceri
componentele inovative pentru teritoriul GAL Ștefan cel Mare sau de protecția
mediului.
Documente de verificat: Planuri de afaceri, Cererea de finanțare.
Total: 100 puncte

5 puncte dacă
este îndeplinit
criteriul CS9
0 puncte dacă
criteriul CS9
nu este
îndeplinit

0 puncte dacă
criteriul CS7 nu
este îndeplinit
CS8. Beneficiarii își propun transformarea fermei în locație de referință 5 puncte dacă
pentru teritoriul GAL și includerea fermei în circuitele educaționale și este îndeplinit
turistice din teritoriul GAL:
criteriul CS8
Criteriul va fi punctat în baza justificărilor prezentate în planul de afaceri și
cererea de finanțare. În planul de afaceri, beneficiarul își va propune 0 puncte dacă
transformarea fermei în locație de referință pentru teritoriul GAL și includerea criteriul CS8 nu
fermei în circuitele educaționale și turistice din teritoriul GAL.
este îndeplinit
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finanțare

10 puncte dacă
este îndeplinit
criteriul CS10
0 puncte dacă
criteriul CS10 nu
este îndeplinit

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 40 puncte
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii
pentru departajare (proiecte care au obținut punctaj pentru criteriile):
1. CS1. Beneficiarul își propune prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă; va avea
prioritate proiectul prin care se creează mai multe locuri de muncă cu normă întreagă. Dacă
proiectele supuse departajării au același punctaj la CS1, respectiv același număr de locuri de
muncă propuse, atunci se trece la departajare conform criteriului 2 (CS11):
2. CS11. Beneficiarii vor include în planul de afaceri componente inovative sau de
protecția mediului; dacă proiectele supuse departajării au același punctaj la CS11, atunci se
trece la departajare conform criteriului 3 (CS6):
3. CS6. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației
naționale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativă, asociație
relevantă pentru obiectul de activitate principal al exploatației agricole, etc.) ai căror
membri sunt majoritari în teritoriul GAL; dacă proiectele supuse departajării au același
punctaj la CS6, atunci se trece la departajare conform criteriului 4(CS7):
4. CS7. Beneficiarii își propun prin planul de afaceri crearea unor produse cu o valoare
adaugată ridicată și valorificarea identității regionale date de prezenta fermei pe
teritoriul GAL Ștefan cel Mare;
În situația în care după departajarea conform criteriilor menționate mai sus, vor exista proiecte cu
punctaj egal, departajarea finală se va face în ordine descrescătoare a dimensiunii economice a
exploatației agricole exprimate prin standard output (S.O.).
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Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție.
Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate după aprobarea Raportului de Selecție, prin
publicarea pe site-ul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare – www.galstefancelmare.ro
și notificarea scrisă a solicitanților. GAL notifică în scris aplicanţii cu privire la rezultatul
evaluării/selectării proiectului şi la modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii
nemulţumiţi de rezultatul evaluării/selectării proiectului (dacă este cazul).
Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare
Președinte,
Ionuț-Claudiu Ghenea
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