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 14 august 2018 
 

 
A P E L  D E  S E L E C Ţ I E   
cu nr. de referinţă 3/2018 

 
 

GAL / Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni prin APELUL DE SELECŢIE cu nr. de referinţă 3/2018 în perioada 
14 august 2018 – 14 septembrie 2018 deschide sesiune a cererii de proiecte aferente  Măsurilor cuprinsă în SDL, 
finanțat prin programul LEADER, sM19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală din cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală (PNDR). 
Fondurile nerambursabile disponibile și suma maximă nerambursabilă a unui proiect alocate de Grupul de Acțiune 
Locală (în continuare GAL) din teritoriul Asociației Târnava Mică - Bălăușeri - Sărățeni în această sesiune pentru 
finanțarea proiectelor sunt: 
 

   Măsura SDL Beneficiari eligibili 

Fonduri 
nerambursabile 

disponibile 
euro 

Valoarea 
maximă eligibilă 

a unui proiect  
euro 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

euro 

Ajutor 
public 

% 
 

11/1C „Acțiuni de 
informare și transfer de 

cunoștințe” 

Entităţi private: Furnizori de 
formare profesionala  

- ONG-uri 
- Întreprinderi individuale 
- Întreprinderi familiale 
- Persoane fizice autorizate 
- Micro-entități, întreprinderi 

mici 

26.280,40 26.280,40 26.280,40 100% 

21/2B  „Sprijin pentru 
investiţii agricole” 

- Întreprinderi individuale 
- Întreprinderi familiale 
- Persoane fizice autorizate 
- Microentități, 
- Întreprinderi mici 

din teritoriul LEADER GAL Târnava 
Mică -Bălăuşeri-Sărăţeni 

40.000 40.000 40.000 100% 

22/2A  „Dezvoltarea 
agriculturii” 

- Întreprinderi individuale 
- Întreprinderi familiale 
- Persoane fizice autorizate 
- Micro-entități, IMM-uri 
- Cooperative agricole 
- Societăți cooperative 
- Grup de producători 
- Composesorate 
- Asociații de crescători animale. 

din teritoriul LEADER GAL Târnava 
Mică -Bălăuşeri-Sărăţeni 

49.526,10 99.052,20 49.526,10 50 % 
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61/6B „Îmbunătățirea 
calității vieții rurale” 

- UAT-uri comune și  orașe mici 
din teritoriul LEADER GAL Târnava 

Mică -Bălăuşeri-Sărăţeni 
64.093,64 64.093,64 64.093,64 100% 

 

 
Depunerea proiectelor aferente Măsurilor se va face în perioada: 14.08.2018 - 14.09.2018, la sediul GAL din orașul 
Sângeorgiu de Pădure, P-ța. Rhedey Claudia, nr. 1, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 
15:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este 14.09.2018, ora 15:00. 
Ghidurile Solicitantului și Anexele acestora pentru fiecare Măsură sunt publicate pe pagina de internet a GAL 
www.leadertarnavamica.ro, care conține date complementare, specifice  aplicate de GAL, criteriile de selecţie, 
modelul Cererii de Finanțare (versiune editabilă) pe care trebuie să-l folosească solicitanții.  

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate 
menționate în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferente acestor măsuri, care se pot descărca gratuit de pe pagina de 
internet a GAL (www.leadertarnavamica.ro). 

Selecția proiectelor se realizează de Comitetul de Selecție GAL. Comitetul de Selecție este format din președinte, 
vicepreşedinte și 5 membrii, cu apartenență sectorială de 28,5% publică, 28,5% privată, 43% societate civilă. 
Funcționarea comisiei, procedura de selecție (selecția, rezolvarea contestațiilor și toate detaliile), adică Procedura de 
evaluare şi selecţia a proiectelor și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a 
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se regăsesc pe site-ul www.leadertarnavamica.ro într-o secțiune distinctă:  
Utile >> Proceduri de lucru GAL. 

 

 

Modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor: 

 Perioada depunerii proiectelor: 14.08.2018 – 14.09.2018;  

 Intervalul orar în care se primesc proiecte: luni – vineri: 10:00 – 15:00;  

 Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 05.10.2018;  

 Termen de contestații 5 zile lucrătoare, până în data de: 12.10.2018; 

 Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile lucrătoare, până în data de: 19.10.2018, data publicării 
Raportului de rezolvare a contestațiilor; 

 Publicarea Raportului de Selecție se face în data de: 23.10.2018 

Raportul de evaluare  şi cel de selecţie va fi publicat pe pagina de internet a GAL (www.leadertarnavamica.ro), iar 
notificarea solicitanţilor se va face prin e-mail sau prin alte căi de comunicare cu confirmare de primire, în aceeaşi zi 
cu publicarea raportului. 

 

GAL își rezervă dreptul de a modifica datele comunicatului în funcție de cerințe obiective. 
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MĂSURA 11/1C  -  Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 dezvoltarea mentalităţii localnicilor; 

 dezvoltarea gradului de cunoaştere a metodelor utilizate în UE; 

 desfăşurarea activităţilor specifice într-un mod cât mai benefic teritoriului, mediului, etc. 

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

În cadrul măsurii 11/1C „Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe” se acordă sprijin pentru acțiuni de formare 

profesională și de dobândire de competențe, activități demonstrative și acțiuni de informare. Acțiunile de formare 

profesională și de dobândire de competențe pot include cursuri de formare şi workshop. În cadrul acestei măsuri, 

sprijinul se acordă în beneficiul persoanelor din sectoarele agricol şi alimentar al fermierilor, întreprinzătorilor. 

Beneficiarii sprijinului sunt furnizori de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni 

de informare.  

                 

 Cursuri de formare 

 Workshopuri 

 Activități demonstrative 

 Acțiuni de informare 
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 
 
 ACȚIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE 

 Îndemnare profesională; 
 Schimburi în agricultură pe termen scurt privind managementul fermelor; 
 Vizite la ferme. 

 
 

Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 19.2 pentru servicii. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate 
cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL: 

1. Cerere de finanțare cu anexe 

2.1. Copiile SITUAȚIILOR FINANCIARE pentru anii ”n” și ”n-1”, unde ”n” este anul anterior anului în care solicitantul 
depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administrația Financiară: 
a) pentru societăți comerciale: 

 Bilanțul (cod 10) 

 Contul de profit și pierderi (cod 20) 

 Datele informative (cod 30) 

 Situația activelor imobilizate (cod 40) 

și/sau 

 Declarația de inactivitate (pentru societățile înființate în anii ”n” și/sau ”n-1”, care nu au avut activitate) 
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Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). 

În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul 

operaţional care poate fi negativ. 

Pot apărea următoarele situații:  

1) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior 

depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.  

2) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la 

Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul Cererii de 

Finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - 

formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a 

inregistrat venituri din exploatare  

b) pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:  

 Declarația privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13) 
sau  

 Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. 
 

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul depunerii 
niciunuia din documentele mai sus menționate. 

3. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare 

de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) 

întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în 

perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

4.Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe 

de finanțare nerambursabilă 

5. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cv-uri, diplome, 

certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

6. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare– în funcție de tipul solicitantului (Statut 

juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și 

fundațiilor etc.). 

7. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice  

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată,  de către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și 

sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru 

obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau 

locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte 

documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 
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8. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. 

Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor 

și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de 

către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. 

Se depun în situația în care serviciile/produsele nu se regăsesc în Baza de date AFIR 

9. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se 

află în proces de lichidare sau faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal 

11. Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă că în cadrul acțiunilor din proiect va promova noi 

tehnologii în domeniul agriculturii și întreprinderilor (dacă este cazul) 

12. Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă că va promova instruirea tinerilor sub 40 de ani, 

a femeilor și a grupurilor dezavantajate. (dacă este cazul) 

13. Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului 

selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății 

(Anexa 2 din Ghidul Solicitantului) 

14. Alte documente relevante 

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate: 

 Persoanele beneficiare ale activităţilor de informare, transfer de cunoştinţe/ schimburi de experienţă şi de bune practici 

în domeniul agricol, economic trebuie să facă parte din grupul ţintă şi să fie din teritoriul GAL; 

 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate, activităţi specifice domeniului de formare profesională;  

 Solicitantul dispune de personal calificat propriu sau cooptat; 

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari direcţi; 

 Solicitantul foloseşte materiale reciclate sau reciclabile în cadrul activităţilor 

Notă: Metodologia de verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate este detaliată în E11 - Fișa de verificare a eligibilității. 

Criterii de selecție: 

 Informările promovează noi tehnologii în domeniul agriculturii şi întreprinderilor  

 Promovează instruirea tinerilor sub 40 ani, a femeilor şi grupurilor dezavantajate. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M11/1C. 

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: 
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Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 30 de puncte. 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte:  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul obținut la: 

 

1.  Număr persoane instruite. Solicitantul care se angajează că va instrui un număr mai mare de persoane va fi avantajată. 

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie de valoarea 
eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate.  

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

 

MĂSURA 21/2B  -  Sprijin pentru investiții agricole 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 Eficientizarea agriculturii prin dotarea parcului de mașini și utilaje agricole performante ținând cont de existența zonei 
Natura 2000; 

 Promovarea reutilizării deșeurilor și reziduurilor agricole în scopul eficientizării agriculturii și combaterea schimbărilor 
climatice; 
 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

 Înfiinţarea şi modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei; 

 Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor; 

 Înfiinţarea exploataţiilor apicole; 

 Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice; 

 Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale/legume/fructe; 

 Înființare/modernizare de sere/solarii pentru legume; 

 Construirea  de centre de colectare a laptelui; 

 Achiziție de elemente pentru protecţia mediului; 

 Investiții privind marketingul, comercializarea şi valorificarea produselor proprii (site-uri, rafturi de prezentare şi 
valorificare produse proprii, amenajare de spaţii pentru prezentarea şi valorificarea produselor proprii, etc.) 

 Achiziția de animale certificate. 
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 

                                                           
1
 Prin noi tehnologii se înțeleg tehnologii care sunt folosite de cel mult 3 ani, și care nu se regăsesc pe teritoriul GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni. 

Nr. 

crt. 

Criteriu de selecție Punctaj 

1 Informările promovează noi tehnologii în domeniul agriculturii şi 

întreprinderilor1; 
70 

2 Promovează instruirea tinerilor sub 40 ani, a femeilor şi grupurilor 

dezavantajate. 
30 

Total: 100 
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 Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management. Cheltuielile de consultanță și pentru 
managementul se decontează proportional cu valoarea ficărei tranșe de plată aferentă proiectului, excepție fac 
cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanțare și cheltuielile de proiectare care se poat 
deconta integral în cadrul primei tranșe de plată. 

 Cheltuieli cu elaborarea unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, 
Proiect Tehnic, Plan de Afaceri, document de avizare a lucrarilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile 
legislației în viguare, dacă este cazul;  

 Cheltuielile eligibile purtătoare de TVA pot fi decontate integral în cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul 
legislației naționale privind TVA-ul. 

 Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele care prevăd construcții- montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. 
Acestea constau în mod obligatoriu și în servicii de asistență pe perioada implementării proiectului. 

 ACŢIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

 Achiziționarea de clădiri și terenuri; 

 Construcția și/sau modernizarea locuinței și a sediilor sociale;  

 Investitiile care vor fi sprijinite prin scheme de ajutor de stat. 

 Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu excepția, costurilor generale definite 

la art. 45, alin 2 litera c) a Regulamentului (UE) 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare; 

 Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului în euro AFIR; 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și anume: 

 dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru 
dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
 achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
 taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 
 

Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 6.1 din PNDR. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate 
cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL: 

1. Plan de Afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei  

2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă;  

a).1 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, semnat de persoanele autorizate conform legii, (conţinând sumarul contractelor 

de arendare valabile la data depunerii Cererii de Finanțare), cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă  

şi /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  
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 Contractul de comodat/ contractul de închiriere/ documentul potrivit căruia suprafața de teren este dată temporar în 

administrare/ folosinţă.  

 documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract 

de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ comodat valabile la momentul depunerii Cererii de Finanțare. Suprafaţa 

de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/ stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.  

a).2  Print sreen din Registrul unic de identificare IACS pentru terenul agricol  şi/sau adeverinţă de la APIA privind însrie rea în 

Registrul unic de identificare. 

Terenul care formează vatra stupinei nu trebuie să figureze în Registrul unic de identificare, la APIA, acesta necontribuind la 

calculul SO din Cererea de Finanțare. 

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.  

În cazul prezentării contractului de comodat/ locaţiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Leg ii 

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

Contractele care conferă dreptul de folosință trebuie încheiate pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depune rii 

Cererii de Finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu investiții de modernizare/ extindere și a terenurilor pe care 

se vor realiza investiții ce presupun lucrări de construcții-montaj.  

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) actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depunerii Cereri de Finanţare din care 

să rezulte: efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în 

Registrul Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 

Ordinului ANSVSA nr. 40/ 2010);  

 document emis de ANZ privind înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în alocarea unui număr de identificare 

pentru stupine în conformitate cu legislaţia în vigoare (Ordinul MADR cu nr. 251/2017);  

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.  

f). Adeverinţă de la primărie/primării din care să rezulte că reprezentantul legal al solicitantului şi soţul/soţia acestuia (dacă este 

cazul) nu deţin animale şi terenuri pe care le cultivă ca persoană fizică. 

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 (dacă este cazul).  

4. 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);  
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 Datele informative (cod 30);  

 Situaţia activelor imobilizate (cod 40);  

 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară (cod S1046), în cazul solicitanţilor care de la constituire, nu au 

desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare de un an fiscal.  

b) 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” erau persoane fizice;  

sau  

 Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.  

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de Finanțare, nu este cazul depunerii unuia din 

documentele mai sus menționate  

6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator);  

7. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare, document obligatoriu de 

prezentat la depunerea Cererii de Finanțare;  

8. 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 put in 6 

ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective; 

9. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții :  

9.1. Studii medii/ superioare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară:  

o diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol,  

sau  

o diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol.  

9.2. Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul 

acordării certificatului;  

9.3.    a) Competenţe în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară dobândite prin participarea la programe de inițiere/ 

instruire/ specializare 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: competențele în domeniile menționate vor fi dovedite prin 

prezentarea certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora. În cazul în 

care, la depunerea Cererii de Finanțare nu este emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptată adeverința de absolv ire 

a cursului sub condiţia prezentării certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent 

acestora în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată, în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil;  

sau  

b) recunoaşterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele 

formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale.  

9.4. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la 

data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată.  

9.5. În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea Cererii de Finanțare şi nu poate prezenta 

diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de situaţia şcolară dispon ibilă, 

sub condiţia prezentării diplomei în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi 

declarat neeligibil.  

a) În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/ superioare, aceştia prezintă diploma/ document doveditor (inclusiv suplimentul 

descriptiv al certificatelor de formare profesională atestate ANC care cuprind această informaţie) de absolvire a minim 8 clase.  

b) Pentru a demonstra formarea profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicita t, se 

va prezenta actul doveditor (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 minim Nivel 1 de calificare în 
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domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării 

certificatului.  

13. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a materialului săditor (în cazul 

producătorilor de seminţe şi material săditor).  

14. Declarația pe propria răspundere a solicitantului că va crea minim 1 loc de muncă cu normă întreagă  (dacă este cazul) 

(Anexa 4 din Ghidul Solicitantului) 

15. Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi 

efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății (Anexa 4 din Ghidul Solicitantu lui) 

16. Alte documente justificative (după caz). 

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate: 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL; 

 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea 

producţiei standard); 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data semnării deciziei de finanţare; 

 Solicitantul trebuie să fie înregistrat la ONRC cu maximum 24 luni înaintea depunerii cererii de finanţare; 

 Inaintea solicitării celei de a doua tranşe de plată, beneficiarul trebuie să demonstreze comercializarea producţiei proprii 

în valoare de minimum 20% din valoarea primei tranşe de plată; 

 În cazul creşterii animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu amenajări de gestiune a gunoiului de grajd confrom 

normelor de mediu. 

Notă: Metodologia de verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate este detaliată în E21 - Fișa de verificare a eligibilității. 

Criterii de selecție: 

 Investiţii inovative;  

 Proiectele tinerilor fermieri sub 40 de ani; 

 Crearea de minim 1 loc muncă; 

 Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice; 

 Investiţii/elemente de protecţia mediului sau acțiuni ”prietenoase cu mediul”; 

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii dar şi pentru susţinerea 

celorlalte activităţi agricole din orașul/comuna sau din UAT-urile limitrofe; 

 Comercializarea a minimum 10% din producţie prin căile de comercializare electronice proprii, dezvoltate prin proiect. 

 Solicitantul va implementa Planul de Afaceri în maximum 24 luni 
 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M21/2B. 

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. Criteriu de selecție Punctaj 

1 Proiecte cu investiții inovative  

Se va demonstra în documentația tehnico – economică: PA se regăsește ca 

Obiectiv suplimentar  metode/soluții inovative. 

15 
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Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 35 de puncte. 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte: 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul obținut la: 

1.  CS 3 (locuri de muncă create) 

2.  CS 1 (inovativitate) 

3.  CS 5 (mediu); 

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie de 
dimensiunea economică a fermei, în sensul că proiectele cu dimensiune mai mare vor avea întâietate. 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

 

 

2 Proiecte care prevăd exploataţii agricole deţinute de tineri cu vârsta de până 

la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani)  la 

data depunerii. 

Se va verifica copia CI a solicitantului/ reprezentantului legal al acestuia. 

10 

3 Proiectul creează minim 1 loc de muncă. 

Se va specifica în documentația tehnico – economică: PA numărul de locuri de 

muncă nou create.+ Decl.pe propr.rasp. 

25 

4 Proiecte implementate în localități aflate în Zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice; 

Se va verifica Anexa 5 - Lista UAT din zone cu constrângeri naturale și cu 

constrângeri specifice . 

5 

5 Proiecte cu investiţii/elemente de protecţia mediului sau acţiuni 

"prietenoase cu mediul. 

Se va acorda punctaj dacă în documentația tehnico – economică: PA se 

regăsește ca Obiectiv suplimentar  investiţii/elemente de protecţia mediului. 

20 

6 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii 

economice proprii dar şi pentru susţinerea celorlalte activităţi agricole din 

oraşul/comuna sau din UAT-urile limitrofe. 

Se va demonstra în documentația tehnico – economică PA 

5 

7 Proiecte care prevăd comercializarea a minimum 10% din producţie prin căile 

de comercializare electronice proprii, dezvoltate prin proiect. 

Se va demonstra în documentația tehnico – economică: PA se regăsește ca 

Obiectiv suplimentar comercializarea prin căile electronice. 

10 

8 Solicitantul va implementa Planul de Afaceri în maximum 24 luni. 

Se va specifica în documentația tehnico – economică: PA perioada de 

implementare.+ Cerere de finanţate, partea D. 

10 

TOTAL 100 puncte 
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MĂSURA 22/2A  -  Dezvoltarea agriculturii 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 Eficientizarea agriculturii prin dotarea parcului de mașini și utilaje agricole performante ținând cont de existența zonei 
Natura 2000; 

 Promovarea reutilizării deșeurilor și reziduurilor agricole în scopul eficientizării agriculturii și combaterea schimbărilor 
climatice; 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

 Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei; 

 Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor; 

 Modernizarea exploataţiilor apicole; 

 Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice; 

 Construirea/ modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale/legume/fructe; 

 Înființare/modernizare de sere/solarii pentru legume; 

 Construirea de centre de colectare a laptelui; 

 Achiziție de elemente pentru protecţia mediului. 
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci  

 Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013 

 Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management. Cheltuielile de consultanță și pentru 

managementul se decontează proportional cu valoarea ficărei tranșe de plată aferentă proiectului, excepție fac 

cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanțare și cheltuielile de proiectare care se poat 

deconta integral în cadrul primei tranșe de plată. 

 Cheltuieli cu elaborarea unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, 

Proiect Tehnic, Plan de Afaceri, document de avizare a lucrarilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile 

legislației în viguare, dacă este cazul;  

  Cheltuielile eligibile purtătoare de TVA pot fi decontate integral în cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul 

legislației naționale privind TVA-ul. 

 Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele care prevăd construcții- montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. 
Acestea constau în mod obligatoriu și în servicii de asistență pe perioada implementării proiectului. 

 ACŢIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

 Achiziționarea de echipamente și utilaje second hand; 

 Achiziția de imobile (teren și clădiri); 

 Construcția și/sau modernizarea locuinței și a sediilor sociale;  

 Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă; 

 Investitiile care vor fi sprijinite prin scheme de ajutor de stat. 

 Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu excepția, costurilor generale definite 
la art. 45, alin 2 litera c) a Regulamentului (UE) 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 Cheltuieli pentru spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de ședințe, săli de 
protocol, spații de cazare, etc.; 

 Costuri operaționale, inclusive costuri de întreținere și chirie; 

 Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare; 

 Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului în euro AFIR; 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și anume: 
 dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru 
dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
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 achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
 taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 
 

Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 4.1. din PNDR. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate 
cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL: 

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE pentru proiecte cu lucrări de construcții și/sau montaj (pentru achizițiile simple se vor 

completa doar punctele care vizează acest tip de investiție) 

Important!  

- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de 
Fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile.  
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de 
elaboratorul documentaţiei  
- se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect 
care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului  
- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de șantier prin devize 
care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi  
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie 
semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.  
- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin 
investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu 
Studiul de Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea.  
- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 
Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura 
utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, 
acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”).  
- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, ore/ expert, costuri/ ora).  
- În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va  
prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la 
mp de construcţie.  
 

    b) EXPERTIZĂ TEHNICĂ de specialitate asupra construcției existente 

    c) RAPORTUL privind stadiul fizic al lucrărilor 

ATENȚIE! 
 În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care 

schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza 

tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

2. Copiile SITUAȚIILOR FINANCIARE pentru anii ”n” și ”n-1”, unde ”n” este anul anterior anului în care solicitantul 
depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administrația Financiară: 
a) pentru societăți comerciale: 

 Bilanțul (cod 10) 

 Contul de profit și pierderi (cod 20) 

 Datele informative (cod 30) 
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 Situația activelor imobilizate (cod 40) 

și/sau 

 Declarația de inactivitate (pentru societățile înființate în anii ”n” și/sau ”n-1”, care nu au avut activitate) 

 

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). 

Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din 

exploatare. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează 

rezultatul operaţional care poate fi negativ. 

Pot apărea următoarele situații:  

1) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior 

depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.  

2) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la 

Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul Cererii de 

Finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - 

formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a 

inregistrat venituri din exploatare  

b) pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:  

 Declarația privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13) 
și/sau 

 Declarația privind veniturile din activități 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 autorizați conform OUG 44/2008, cu 
modificările și completările ulterioare. 

sau  
 Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. 

 
Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul depunerii 
niciunuia din documentele mai sus menționate. 

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) prin care se certifică:  
- data producerii pagubelor;  
- cauzele calamităţii;  
- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);  
- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite. 
 
3. a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL 
 • COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE asupra 
terenului şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând 
sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare care 
trebuie să fie de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare şi/ sau contractul de concesiune care 
să certifice dreptul de folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare.  
          • Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislației în vigoare, sau 
contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ contract de comodat. Suprafața de teren eligibilă pentru 
vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 
          • Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de proprietate și/sau de folosință 
(arenda/concesionare) al terenului, cu ștampila primăriei și mențiunea ”Conform cu originalul”. 
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Important! Este necesară prezentarea Print-screen-ului din Registrul unic de identificare IACS pentru terenul agricol 
și/sau Adeverință de la APIA privind înregistrarea în Registrul unic de identificare. 

Solicitantul are obligația declarării la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile (suprafața parcelei agricole să fie de 
cel puțin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor 
fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha) și neeligibile pe care le utilizează, 
nedeclararea întregii suprafețe utilizate atragând după sine sancțiuni (art. 55 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 cu 
modificările și completările ulterioare). 

Terenul care formează vatra stupinei nu trebuie să figureze în Registul unic de identificare, la APIA, acesta 
necontribuind la calculul SO din Cererea de Finanțare. 
 
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și 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, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces)  
 • Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta 
documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 
 
Atenţie! Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie.  

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va cuprinde 
suprafeţele aduse în folosinţa societăţii,numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi perioada pe care 
terenul a fost adus în folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani. 

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate 

investiţiile: 

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA 

NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 

depunerii Cererii de Finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere 

tipul de investiţie propusă prin proiect; 

b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU 

ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 

ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de 

construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.  

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

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și 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, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este 

amplasată clădirea. 

Atenţie! Pentru construcțiile ce fac obiectul Cererii de Finanțare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să 
certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de construire/desființare:  
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- drept real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vânzare-
cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească. 
În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă autentică de un notar public.  
- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiția.  
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările 

ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul 

expres al proprietarului de drept. 

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE 

CADASTRU, pentru proiectele care vizează 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.  
În cazul în care în cadrul Extrasului de Carte Funciară există menţiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără 

localizare certă datorită lipsei planului parcelar”, solicitantul va avea obligaţia să redepună documentul care va trebui 

să conţină menţiunea planului parcelar (localizare certă), în etapa de contractare. 

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE: 

c1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI 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 și 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 în Registrul Exploatatiei.  

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele 
prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 

 Copie din Registrul Agricol, conformă cu originalul,  eliberată de la Primăria comunei/orașului pe raza căreia 

își desfășoară activitatea ferma zootehnică. 

c2). PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine. 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de 

urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare. 

5. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an 

înaintea depunerii Cererii de Finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform 

legislației în vigoare.  

6.  
6.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislației în vigoare  

6.2  

a) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu  în cazul 

Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole 

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

în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme 
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asociative 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 să reiasă 

ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau fermier în conformitate 

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

6.3 AVIZ DE RECUNOAȘTERE PENTRU GRUPURILE DE PRODUCĂTORI emis de MADR (numai pentru forma  asociativă 

la care solicitantul are calitatea de membru). 

 7. DOCUMENT emis de către grupul de producător/societatea cooperativă agricolă/cooperative 

agricole/composesorate/asociații de crescători animale/Organizația Interprofesională pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA), din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoțit de documentul de înființare 

al acestora (act constitutiv și statut). 

8. Declarație pe propria răspundere privind cofinanțarea (Anexa 4) 

9. Declarație pe propria răspundere privind raportare către GAL (Anexa 4) 

10. Declarație pe propria răspundere privind crearea locuri de muncă (Anexa 4) 

11. Copie după carte de identitate a reprezentantului legal 

12. Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea in "întreprindere  în dificultate" (Anexa 4) 

Dacă proiectul impune: 

13. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale crescătorilor sau 

Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ 

14. DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE 

(OIPA), din care să reiasă că solicitantul și , daca este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie 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.  

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

16.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică 
agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor 
respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;  
16.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 
agrară, mecanică agricolă.  
16.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea 
profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competentelor profesionale 
obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru 
Calificari care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 
mecanică agricolă.  
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16.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 
agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală.  
Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se instalează, fiind managerul 
exploataţiei) sau pentru angajatul care deţine funcţia de manager al exploataţiei agricole. În cel de-al doilea caz se vor 
prezenta şi documentele care să certifice poziția persoanei în societate:  
16.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului 
individual de muncă.  
Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/ acreditată de Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie 
recunoscut de Autoritatea Națională pentru Certificare.  
Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea 

prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare. 

17. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii.  

18. 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) 
18.1. 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. Studiu OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor agricole din sectorul 

vegetal, însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în potenţialul agricol. 

20. Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National de 

Antigrindina și Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National 

de Antigrindina și Crestere a Precipitatiilor.  

21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul 
susținerii proiectului 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate: 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL; 

 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea 

producţiei standard); 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data semnării deciziei de finanţare; 

 Beneficiarul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei. 

Notă: Metodologia de verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate este detaliată în E22 - Fișa de verificare a eligibilității. 

 

Criterii de selecție: 

 Investiţii inovative;  

 Proiectele tinerilor fermieri sub 40 de ani; 

 Crearea de minim 1 loc muncă; 

 Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice; 

 Elemente, investiţii de protecţia mediului sau acțiuni ”prietenoase cu mediul”; 
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 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii dar şi pentru susţinerea 

celorlalte activităţi agricole din comuna/oraș sau din UAT-uri limitrofe; 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M22/2A 

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. Criteriu de selecție Punctaj 

CS 1 Proiecte cu investiții inovative  

Se va demonstra în documentația tehnico – economică: SF modul în 

care proiectul propune metode/soluții inovative. 

20 

CS 2 Proiecte care prevăd exploataţii agricole deţinute de tineri cu 

vârsta de sub 40 de ani la data depunerii. 

Se va verifica copia CI a solicitantului/reprezentantului legal al 

acestuia. 

20 

CS 3 Proiectul creează minim 1 loc de muncă. 

Se va specifica în documentația tehnico – economică: SF numărul 

de locuri de muncă nou create și dacă există  Declarația pe propria 

răspundere privind crearea locuri de muncă (Anexa 4) 

30 

CS 4 Proiecte implementate în localități aflate în Zone care se confruntă 

cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice; 

Se va verifica Anexa 3 - Lista UAT din zone cu constrângeri naturale 

și cu constrângeri specifice . 

5 

CS 5 Proiecte cu elemente, investiţii de protecţia mediului sau acțiuni 

”prietenoase cu mediul” 

Se va acorda punctaj dacă în documentația tehnico – economică: 

SF sunt prevăzute elemente,investiţii de protecţia mediului sau 

acțiuni ”prietenoase cu mediul” 

20 

CS 6 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea 

activităţii economice proprii dar şi pentru susţinerea celorlalte 

activităţi agricole din comuna/oraș sau din UAT-uri limitrofe. 

Se va demonstra în documentația tehnico – economică SF dacă 

proiectul va fi util pentru dezvoltarea activităţii economice proprii 

dar şi pentru susţinerea celorlalte activităţi agricole din 

comuna/oraș sau din UAT-uri limitrofe. 

5 

Total: 100 
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Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 20 de puncte. 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte:  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul obținut la: 

1.  CS 3 (locuri de muncă create) 

2.  CS 1 (inovativitate) 

3.  CS 5 (mediu); 

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie de valoarea 
eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate. 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

 

MĂSURA 61/6B  -  Îmbunătățirea calității vieții rurale 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

 îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor; 

 îmbunătățirea serviciilor publice locale; 

 îmbunătățirea siguranței publice; 

 îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz public  

 pomovarea ocrotirii moștenirii locale rurale 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

  ACŢIUNI/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

 Înființarea, amenajarea și dotarea spațiilor publice și de agrement pentru populația rurală 

 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 

 Înființarea și/sau modernizarea, extinderea rețelei publice de iluminat 

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere. 

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul primăriilor 

 Investiții pentru  modernizarea rețelelor stradale și/sau trotuare 

 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz public conform specificului local 

 Dotarea și/sau modernizarea așezămintelor culturale, bibliotecilor 

 Investițiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei. 
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 
Conform art. 7 (4) din HG 226/2015, Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile 
și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile 
pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile 
de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj 
și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 

Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind 
durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, 
precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia 
naţională. 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă 
respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:  
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării 
activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;  
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  
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c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.  
Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se 
vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru 
întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.  
Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de finanţare depuse de 
solicitanţii publici, trebuie întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016. 
Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si 
continutul cadru a documentatiilor tehnico-economice. 
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:  
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;  
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;  
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;  
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele 
documentelor justificative, în condiţiile legii. 
 

ACŢIUNI/CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

 Achiziționarea de echipamente și utilaje second hand 

 Achiziționarea de clădiri și terenuri 

 Construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale 

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite 
la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane  

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile  

 În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 
refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;  

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:  
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a 
unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;  
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;  
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale 
privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.  

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 226/2 aprilie 2015 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020. 
Cheltuielile neeligibile specifice sunt: 

 Contribuția în natură;  

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;  
Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie  

Modelul Cererii de finanțare (versiune editabilă) se găsește pe site-ul GAL: www.leadertarnavamica.ro și este 

redactat conform Cererii de Finanțare a sub-măsurii 7.2 din PNDR. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate 
cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL: 

1.1 Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG 
nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor 
/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri  publice).  
Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul 
trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând 
componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse,  
precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.  (Anexa 2 /anexa 3 din Ghidul solicitantului). 
1.2. Memoriul Justificativ, în cazul achizițiilor simple/bunuri fără montaj (Anexa 2.1 din Ghidul solicitantului) 
Important!  
În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse 
în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală, solicitantul va depune HCL de modificare a inventarului. HCL va respecta 
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prevederile Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a administraţiei publice 
locale, adică să fi fost supuse controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii. 
Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în Certificatul de 
Urbanism. 
Important! HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la inventarul atestat în condiţiile 
legii (prin Hotărâre a Guvernului). 
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, 

completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al orasului/comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al 
României (copie după Monitorul Oficial).  
și  
3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public investițiile care fac obiectul proiectului nu sunt 
incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau drumurile nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte 
Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în 
domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 
115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să 
fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către 
instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).  
sau avizul administratorului terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (daca este cazul) 
Atenţie!  
Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015,n pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, 
proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită. 

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM alte avize şi acorduri necesare 
investiţiei înainte de semnarea contractului de finanțare (Anexa 4) 
5. Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local a 
următoarelor puncte (obligatorii):  
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;  
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ult imei 
plăţi;  
• numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori  direcţi;  
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  
• nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/orașului pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea 
proiectului.  
Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  
Important!  
Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul de stat pentru investiţiile care 
urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se 
vedea planul financiar. 
6. Certificat de înregistrare fiscală  
7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 
8.Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, 
lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de 
finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 
 
9. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică (doar pentru proiectele 
care necesită acest aviz)  
sau  
9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică  
sau  
9.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.  
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10. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu 
finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor - sociale și de interes 
public deservite direct de proiect.  
11. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin 
realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 
12.Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / 
județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.  
13. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
14.Declaratie pe proprie raspundere pentru solicitantii inregistrati in registrul debitorilor AFIR atat pentru programul SAPARD cat 
si pentru FEADR ca achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea 
contractului de finantare (Anexa 4), dacă este cazul 
15.Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea (conf. Anexa 4) 
16. Declarație pe propria răspundere privind raportare către GAL (Anexa 4) 
17. Aviz OAR, dacă este cazul 
18. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).  

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER; 

 În SF/DALI/MJ proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică. 

Notă: Metodologia de verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate este detaliată în E61 - Fișa de verificare a eligibilității. 

Criterii de selecție: 

 Proiecte cu impact micro-regional;  

 Proiecte care conțin elemente, investiții de protecția mediului. 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

 Păstrarea aspectului arhitectural zonal; 

 Proiectul să deservească un număr cât mai mare din populație. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL/Asociația 

Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni, care cuprinde procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este postată pe 

pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. Procedura de selecție este prezentată în Ghidul Solicitantului pentru măsura M61/6B. 

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. 

Criteriu de selecție Punctaj 

CS 1 Proiecte cu impact micro-regional.  

Se va specifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ dacă 

investițile deservesc mai multe UAT. 

30 
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CS 2 Proiecte care conțin elemente, investiții de protecția mediului. 

Se va verifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ dacă 

sunt prevăzute elemente, investiţii de protecţia mediului sau acțiuni 

”prietenoase cu mediul”. 

 

25 

CS 3 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o 

investiție similară. 

Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finanțată o investiție 

similară  pentru solicitant. 

10 

CS 4 Păstrarea aspectului arhitectural zonal. 

Se va specifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ și în 

Avizul OAR dacă investiția păstrează aspectului arhitectural zonal. 

10 

CS 5 Proiectul să deservească un număr cât mai mare din populație. 

Se va specifica în Hotărârea Consiliului Local și în documentația tehnico 

– economică: SF/DALI/MJ numărul de locuitori deserviți de proiect. 

25 

Total: 100 

Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 25 de puncte. 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte: 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul obținut la: 

1. CS1 (impact microregional); 

2. CS2 (protecția mediului) 

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie de valoarea 
eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate. 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA). 

------------ 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție): 

GAL / Asociaţia  Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni va publica Raportul de Selecţie  pe pagina de web proprie - 
www.leadertarnavamica.ro cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării Raportului de Selecţie. 

Cel târziu în ziua următoare de la aprobarea Raportului de Selecţie, GAL / Asociaţia  Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni va notifica 
solicitanții în scris, prin email sau alte căi de comunicare cu confirmare de primire, asupra rezultatelor procesului de selecţie.  

 

 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni 

Sediu: Orașul Sângeorgiu de Pădure, P-ța Rhedey Claudia, nr.1 

email: kktt.leader@gmail.com 

Site: www.leadertarnavamica.ro 

Tel: 0786 899072, 0786 899073, 0786 899074, 0786 899075 

 


