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Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  

 

Data publicării: 18.12.2017 

Sesiunea nr. 1/2017, apelul de selecție nr. 1/2017 - Măsura 3 /2A)  

Data lansării apelului de selecție: 18.12.2017      Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2018

 Proiectele se depun la sediul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni din Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, Județul Iași, de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 31.01.2018, ora 15:00 

Fondurile disponibile pentru Măsura 3 „Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri, in special din fermele mici” sunt 

de 75.000 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 15.000 euro. 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%.  

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci*(*în cazul sectorului pomicol) ani și este de 15.000 euro.   

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  

✓ 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;  

✓ 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani 

de la încheierea deciziei de finanțare. 

Beneficiari eligibili: Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de 

fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

Cheltuieli eligibile: Sprijinul se acordă pentru fermă mică  în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul 

de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni anunță lansarea în perioada 18 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018 

a apelului de selecție nr. 1 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 3 „Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor 

fermieri, in special din fermele mici” din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 2014-2020 
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Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în versiunea la zi a Ghidului 

Solicitantului aferent acestei măsuri. 

➢ Investitia, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL. 

➢ Beneficiarii au domiciliul sau sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala  dinteritoriul GAL Regiunea Rediu – Prajeni in care este 

inregistrata exploatatia; 

➢ Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 SO – 7.999 SO (valoarea producției standard); 

➢ Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului; 

➢ Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 

➢ Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin sub-masura 6.3 din PNDR 2014-2020 sau Masura 3 a Asociatiei GAL Regiunea Rediu-

Prajeni (SDL 2014-2020); 

➢ Exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri prin strategia de dezvoltare locală , în sensul că 

exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această măsură;  

➢ În cazul infiintarii/reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafețele incluse 

în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând culturile din sectorul pomicol in sere si solaria (inclusiv tunele 

joase) si pepinierele; 

➢ Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; 

➢ In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi luate in considerare si investitiile in alte exploatatii decat 

cele din arealele viticole nominalizate prin OMADR nr.397/2003; 

➢ Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici. 

Alte angajamente: 

➢ Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul va face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin 

comercializarea productiei proprii in procent de minimum 5% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul 

finalizarii implementarii Planului de afaceri). 

➢ În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri poate prevede un sistem de gestionare a gunoiului de 

grajd, altul decat platformele de gestionare, cu respectarea normelor de mediu. 

Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul 

GAL www.gal-rediu-prajeni.ro.  
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt:  

0. Cererea de Finanțare (prezentată în Anexa 2 la Ghidul Solicitantului şi disponibilă în format electronic, la adresa www.gal-rediu-

prajeni.ro). 

1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei  

2. Documente proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol:  

➢ document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - 

cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere 

în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate 

conform legislaţiei în vigoare autentificate la notar),  şi/sau 

➢ tabel centralizator - emis de Primărie cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă,  și/sau 

➢ contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de Finanțare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia 

privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

 şi/sau  

➢ Contractul de comodat/ contractul de închiriere/ documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost dată temporar în 

administrare/ folosinţă, autentificat la notar;  şi/sau  

➢  documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei              şi/sau  

➢ Document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune  

 În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt următoarele:  

 b) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare:  

 documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 

(dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, 

hotărâre judecătorească); 

  c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare:  

 documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, 

servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de 

restituire, hotărâre judecătorească);  

 documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.  
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 În cazul prezentării contractului de comodat/ locaţiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Legii nr. 

50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept.  

 În cazul terenurilor pe care se vor realiza investiții și în cazul clădirilor deja existente, sunt acceptate toate tipurile de documente 

invocate în secțiunea dedicată documentelor acceptate pentru construcții, după cum urmează:  

 documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-

cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de 

creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.  

d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:  extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ 

DSVSA/ Circumscripţia Veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie)  

 paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine;  

 e. 1) Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată în anul depunerii Cererii de finanțare 

care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) 

înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul".  

 e.2) Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie din Registrul agricol emis de Primării actualizat cu cel mult 30 de zile 

înaintea depunerii Cererii de finanțare care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei 

zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu 

originalul".  

 În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului 

agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.  

3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și , „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de 

Finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară:  

a) Pentru societăţi comerciale:  Bilanţul (cod 10); Contul de profit şi pierderi (cod 20); Datele informative (cod 30); Situaţia activelor 

imobilizate (cod 40); Și/sau  

 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară (cod S1046) în cazul solicitanților care de la constituire, nu au desfășurat 

activitate pe o perioadă mai mare de un an fiscal.  

 Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale: Declaraţia privind veniturile realizate 

(Formularul 200 - cod 14.13.01.13) sau  

Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul 

solicitanților care în anii “n” și “n-1” sunt autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;  

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator).  
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6. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul fermier (actionar majoritar 

50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 ani) în ceea ce 

priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective.  

7. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii familiei din cadrul microîntreprinderii/ întreprinderii mici (copiile 

actelor de identitate, alte documente relevante); 

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 

10. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone  

11. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei  

sau  

Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va 

prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului;  

13. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul;  

15. Adeverintă membru formă asociativă 

16. Declarația solicitantului privind prezența elementelor inovative, de mediu și climă. 

17. Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect (dacă este cazul). 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție: 

Nr. 
crt 

Criterii de selecție Punctaj Documente verificate 

1 
Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă 
recunoscută conform legislației în vigoare 

5 p 

Documentul care atestă că solicitantul este înregistrat 
într-o formă asociativă, ca membru, înainte de lansarea 
sesiunii pentru care aplică. 

Se va verifica documentul 15 - Adeverință formă 
asociativă 

2 
Proiectul conține componente inovative sau de 
protecția mediului și climă 

20 p 
Se va verifica documentul 1.Planul de Afaceri pentru 
dezvoltarea exploataţiei si Anexa nr 17 – Declaratia 
privind elementele inovative, de mediu si clima 

3 
Solicitantul are vârsta de  până la 40 de ani la 

momentul depunerii Cererii de Finanțare 
10 p 

Se va verifica documentul 5.Copia actului de identitate 
al reprezentantului legal de proiect 
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4 

Solicitantul are calificare în domeniul agricol Max. 30 

Se va verifica documentul 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 
 
 
 
Documentul care atestă formarea profesională a adulților, 
trebuie să fie un certificat de calificare emis de un furnizor de 
formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea 
Națională pentru Calificări, un certificat de competențe emis 
de un centru de evaluare si certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care 
trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională 
pentru Calificări. În cazul acordării de punctaj la criteriul de 
selecţie nr. 4.3, se acceptă şi un certificat de absolvire a 
cursului de calificare emis de ANCA. 

4.1  Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii 

superioare în domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar sau economie agrară 

30 

4.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/ sau 

liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar 

sau economie agrară  

20 

4.3 Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de 

calificare de minimum Nivel I în domeniul agricol, 

agro-alimentar, veterinar sau economie agrară 

finalizat cu un certificat de competențe profesionale 

eliberat de un furnizor de formare profesională a 

adulților recunoscut de către Autoritatea Naţională 

pentru Calificări (ANC). 

 sau  recunoaşterea de către un centru de evaluare si 

certificare a competențelor profesionale obținute pe 

alte căi decât cele formale autorizat ANC a 

competenţelor dobândite ca urmare a experienţei 

profesionale Competenţele profesionale trebuie să fie 

în acord cu aria de activitate agricolă specifică 

exploatației vizate pentru sprijin 

15 

4.4 Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor 

cursuri de inițiere/ instruire/ specializare în domeniul 

agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie 

agrară, care nu necesită un document eliberat de 

formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un 

număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I 

de calificare profesională. Competenţele profesionale 

trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă 

specifică exploatației vizate pentru sprijin. 

10 
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5 

Tipul sectorului prioritar care vizează atât 
sectorul vegetal, cât și zootehnic 

Max. 25 
p 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de 
ponderea culturilor sau speciilor de animale în cadrul 
calculului S.O care trebuie să fie dominantă în totalul S.O. 
exploataţie.  

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat 
pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând 
componenta majoritară măsurată în S.O. din total 
exploataţie) analiza S.O. a grupei de cultură/ speciei de 
animale se va face comparativ cu totalul S.O. al sectorului 
vegetal/ zootehnic, şi nu cu total S.O. al întregii exploataţii. 
*Specia bovine include şi bubalinele. 

a) sectorul vegetal 

5.1 Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp 
cât şi la cele în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile 
din spaţiile climatizate), se acceptă şi producere de 
material săditor/sămânță de legume 

25 

5.2 Producere de sămânță/material săditor (inclusiv 
pentru pepiniere pomicole și viticole) – cu excepţia 
celor pentru legumicultură 

15 

5 3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole 10 

b) zootehnic 

5.1 Bovine 25 

5.2 Apicultură 15 

5.3 Ovine și căprine 10 

6 
Solicitantul face parte dintr-o exploatație 
agricolă– fermă de familie 

10 p 
Prioritizarea fermelor de familie conform definiției cuprinsă în 
PNDR 2014- 2020 și care se încadrează în dimensiunea 
fermei mici (4.000 – 7.999 € S.O.) 

TOTAL 100 p 

 

Pentru această măsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la 

finanțare. 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţie, iar pentru 

proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor. 

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor 

criterii de departajare: 

1. Solicitantul are vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finanțare.  

2. Solicitantul deține calificare în domeniul agricol. 
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Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  

 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 

La nivelul Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție format din minimum 7 

membri GAL. Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare se regăsește 

în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și 

priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL www.gal-rediu-

prajeni.ro. După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții  au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor putea fi depuse la 

GAL, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.gal-rediu-prajeni.ro). Contestațiile primite vor fi analizate de către o 

Comisie de  soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL. 

GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul propriu și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin 

notificări scrise, transmise cu confirmare de primire sau predate personal, la data estimativă 15 martie 2018.  

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului v.01 – distribuit GRATUIT pe 

suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.gal-rediu-prajeni.ro. 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0232/227622, e-mail: galrediuprajeni@yahoo.ro, adresa: Șoseaua Copoului, nr. 

42, sat Breazu, comuna Rediu, județul Iași. 
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