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PROGRAMUL	NAŢIONAL	DE	DEZVOLTARE	RURALĂ	2014	–	2020	
	-	program	finanţat	de	Uniunea	Europeană	și	Guvernul	României	prin	Fondul	European	Agricol	pentru	Dezvoltare	Rurală	–		

EUROPA	INVESTEȘTE	ÎN	ZONELE	RURALE		
Măsura	19	LEADER,	Sub	măsura	19.2	Sprijin	pentru	implementarea	acțiunilor	în	cadrul	strategiei	de	dezvoltare	locală	

	
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:	Măsura	5	(	DI:	M5/2A)-02/19.03.	2018																																																									
																																																																																																																																																																																																																																			Data publicării: 19.03.2018	
Numărul anunțului:	A2/147/	2018	
	
	 Asociația	Grup	de	Acțiune	Locală	„Parang”	având	autorizația	de	funcționare	nr.	062/05.09.2016,	anunță	lansarea	în	perioada	30	Martie	2018	–	31	
Mai	 2018	 a	 celei	 de-a	 doua	 sesiuni,	 de	 depunere	 a	 cererilor	 de	 finanțare,	 pentru	 	Măsura	 5	 (	 DI:	 M5/2A)	 „Sprijin	 pentru	 dezvoltarea	 durabilă	 a	
exploatațiilor	agricole”din	cadrul	Strategiei	de	Dezvoltare	Locală	a	GAL	selectată	de	către	AM-PNDR	în	urma	sesiunii	de	selecție	din	data	de	04.08.2016.	

1. Data	lansării	apelului	de	selecție:		30	Martie	2018.	
2. Data	limită	de	depunere	a	proiectelor:31	Mai	2018,	ora	14:00.	
3. Locul	și	intervalul	orar	în	care	se	pot	depune	proiectele:	sediul	Asociației	Grup	de	Acțiune	Locală	„Parang”	din	comuna	Polovragi,		Sat	Polovragi	nr	

293	A,	județul	Gorj,	de	luni	până	vineri	între	orele:	10:00-14:00.	
4. Fondul	disponibil	–	alocat	în	această	sesiune:	Măsura	5	(	DI:	M5/2A)	259	236,00	euro.	

Suma	maximă	nerambursabilă	care	poate	fi	acordată	pentru	finanțarea	unui	proiect:Măsura	5	(	DI:	M5/2A)-10.000	euro/proiect.	
Valoarea	maximă	eligibilă	va	respecta	cuantumul	maxim	prevăzut	în	fișa	tehnică	a	măsurii	din	SDL:	Măsura	5	(	DI:	M5/2A)-10.000	euro/proiect.	
Intensitatea	sprijinului	public	nerambursabil:	este	de	maxim	100%,	conform	Anexa	nr.	II	la	Regulamentul(UE)	nr.	1305/2013.	

5. Modelul	cererii	de	finanțare	pe	care	trebuie	să-l	folosească	solicitanții,	pentru	Măsura	5	(	DI:	M5/2A)	(versiune	editabilă):	este	disponibil	pe	site-ul	
Asociației	Grup	de	Acțiune	Locală	„Parang”conform	precizărilor	din	Ghidul	solicitantului,	versiunea	finală.	

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

Măsura	5	(	DI:	M5/2A):	
a. Planul	de	afaceri	pentru	dezvoltarea	exploataţiei	(în	original).	
b. 						Copiile	documentelor	de	proprietate/	folosinţă	pentru	exploataţia	agricolă:	

1. Documente	pentru	terenul	agricol:	
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• documentul	 care	atestă	dreptul	de	proprietate	asupra	 terenului	agricol	 conform	prevederilor	 legislaţiei	 în	vigoare	 (contract	de	vânzare	 -	
cumpărare	autentificat	de	notar,	act	de	donaţie	autentificat	de	notar,	hotărâre	judecătorească	definitivă	şi	irevocabilă	cu	punere	în	posesie,	
certificat	de	moştenitor	unic	autentificat	de	notar,	precum	şi	alte	documente	care	demonstrează	terţilor	dreptul	de	proprietate	conform	
prevederilor	legislaţiei	în	vigoare	autentificate	la	notar),	

																															şi/	sau	

• tabelul	 centralizator	 cu	 suprafeţele	 luate	 în	 arendă	 pe	 categorii	 de	 folosinţă	 şi	 perioade	 de	 arendare,	 emis	 de	 Primărie,	 semnat	 de	
persoanele	 autorizate	 conform	 prevederilor	 legislaţiei	 în	 vigoare	 (care	 să	 conţină	 sumarul	 contractelor	 de	 arendare	 valabile	 la	 data	
depunerii	Cererii	de	finanţare)	

																															şi/	sau	

• contractul	de	concesiune	valabil	 la	data	depunerii	Cererii	de	finanţare	 însoţit	de	adresa	emisă	de	concedent	care	conţine	situaţia	privind	
respectarea	clauzelor	contractuale,	respectarea	graficului	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	

																														şi/	sau	

• document	notarial	care	atestă	constituirea	patrimoniului	de	afectațiune	

																															şi/	sau	

• documentele	pentru	 terenul	 ce	 constituie	 vatra	 stupinei:	 acte	de	proprietate	 conform	 legislaţiei	 în	 vigoare,	 sau	 contract	de	 concesiune/	
contract	de	arendă/	contract	de	închiriere/	contract	de	comodat	valabile	la	data	depunerii	Cererii	de	finanţare.	Suprafaţa	de	teren	eligibilă	
pentru	vatra	stupinei	este	de	minim	5	mp/	stup	şi	50	mp	pentru	fiecare	pavilion	apicol.	
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În	cazul	exploataţiilor	care	presupun	înfiinţarea	şi/	sau	reconversia	plantaţiilor	pomicole,	contractele	care	conferă	dreptul	de	folosință	
asupra	terenurilor	trebuie	să	fie	valabile	cel	puțin	15	ani	începând	cu	anul	depunerii	cererii	de	finanțare,	cu	excepția	pepinierelor,	culturilor	de	
căpșun,	zmeur,	mur,	coacăz	și	agriș,	unde	perioada	minimă	este	de	10	ani.	

													Contractele	 care	 conferă	 dreptul	 de	 folosință	 asupra	 terenurilor	 agricole	 (arendă,	 concesiune)	 trebuie	 să	 fie	 încheiate	 în	 numele	
solicitantului	şi	să	fie	valabile	la	momentul	depunerii	Cererii	de	finanţare.		

În	 ceea	 ce	 privește	 clădirile	 asupra	 cărora	 se	 intervine	 cu	modernizări/	 extinderi	 și	 a	 terenurilor	 pe	 care	 se	 vor	 realiza	 proiecte	 de	
presupun	 lucrări	 de	 construcții	 montaj,	 contractele	 care	 conferă	 dreptul	 de	 folosință	 vor	 fi	 încheiate	 pe	 o	 perioadă	 egală	 cu	 perioada	 de	
implementare	și	monitorizare	a	proiectelor.		

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

Ø 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,	
concesiune	 (dobândit	 prin	 act	 autentic	 notarial	 de	 ex:	 contract	 de	 vânzare-cumpărare,	 de	 schimb,	 de	 donaţie),	 certificat	 de	moştenitor,	 act	
administrativ	de	restituire,	hotărâre	judecătorească;		

Ø 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	act	autentic	notarial	de	ex:	contract	de	vânzare-cumpărare,	de	schimb,	de	donaţie),	certificat	de	moştenitor,	act	administrativ	
de	restituire,	hotărâre	judecătorească;		

																			sau		

																														-	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	Legii	nr	
50/	1991,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	solicitantul	trebuie	să	atașeze	și	acordul	expres	al	proprietarului	de	drept.		
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În	cazul	terenurilor	asupra	cărora	nu	se	intervine	prin	proiect	și	a	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	 act	 autentic	 notarial	 de	 ex:	 contract	 de	
vânzare-cumpărare,	 de	 schimb,	 de	 donaţie),	 certificat	 de	moştenitor,	 act	 administrativ	 de	 restituire,	 hotărâre	 judecătorească,	 lege	 sau	
drept	de	creanţă	asupra	construcției	dobândit	prin:	concesiune,	comodat,	locaţiune.	

De	 asemenea,	 precizăm	 că	 locațiunea	 bunurilor	 imobile	 și	 aceea	 a	 bunurilor	mobile	 se	 numește	 închiriere,	 iar	 locațiunea	 bunurilor	
agricole	poartă	denumirea	de	arendare	(conform	Codului	Civil	–	Legea	287/	2009,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare).	

Solicitanții	 care	 prevăd	 în	 Planul	 de	 afaceri	 ca	 acțiune	 pentru	 îndeplinirea	 obiectivului,	 cumpărarea	 terenului	 pe	 care	 se	 va	 construi	
platforma	 de	 gestionare	 a	 gunoiului	 de	 grajd,	 nu	 sunt	 obligați	 să	 atașeze	 la	 depunerea	 Cererii	 de	 finanțare	 documente	 care	 să	 ateste	
proprietatea/	dreptul	de	folosință	pentru	amenajarea	platformei	de	gunoi	de	grajd.	

Autorizația	 de	 Construire	 se	 va	 prezenta	 la	 solicitarea	 celei	 de-a	 doua	 tranşe	 de	 plată	 pentru	 construcţiile	 cu	 caracter	 provizoriu/	
definitiv	 propuse	 a	 fi	 realizate	 prin	 planul	 de	 afaceri,	 cât	 şi	 pentru	 cele	 existente	 asupra	 cărora	 se	 intervine	 cu	 modificări	 care	 necesită	
autorizarea	lucrărilor	conform	Legii	50/	1991,	cu	modificările	și	completările	ulterioare.	

2. Documente	pentru	animale,	păsări	şi	familii	de	albine:	
• documentul	 emis	 de	 forma	 asociativă	 apicolă	 privind	 înregistrarea	 stupilor	 şi	 stupinelor	 constând	 în	 numerele	 plăcuţelor	 de	 identificare	

pentru	fiecare	stup	şi	panourile	de	identificare	a	stupinelor	în	conformitate	cu	prevederile	legislaţiei	în	vigoare,	actualizat	cu	cel	mult	30	de	
zile	înaintea	datei	depunerii	Cererii	de	finanţare;	

Carnetul	stupinei	actualizat	(care	să	conțină	toate	fișele	familiilor	de	albine	existente	 în	cadrul	exploatației)	va	fi	prezentat	 la	data	
verificării	pe	teren	a	Cererii	de	finanțare	și	a	Cererii	de	plată.	

• paşaportul	emis	de	ANZ	pentru	ecvideele	(cabalinele)	cu	rasă	şi	origine	–	dacă	este	cazul.	
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3. Pentru	exploatațiile	vegetale:	Copia	Registrului	agricol	emis	de	Primărie	actualizată	 în	anul	depunerii	Cererii	de	finanțare,	din	care	să	
rezulte	dreptul	de	folosinţă	(proprietate/	arendă/	concesiune)	al	terenului,	dreptul	de	proprietate	asupra	animalelor	(toate	categoriile	
de	animale	domestice	şi	sălbatice	aflate	în	captivitate	în	cadrul	exploataţiei),	cu	ştampila	primăriei	şi	menţiunea	„Conform	cu	originalul”.	

4. Pentru	 exploataţiile	 mixte	 şi	 zootehnice:	 Copia	 Registrului	 agricol	 emis	 de	 Primărie	 actualizat	 cu	 cel	 mult	 30	 de	 zile	 înaintea	 datei	
depunerii	 Cererii	 de	 finanţare,	 din	 care	 să	 rezulte	 dreptul	 de	 folosinţă	 (proprietate/arendă/concesiune)	 al	 terenului,	 dreptul	 de	
proprietate	asupra	animalelor	(toate	categoriile	de	animale	domestice	şi	sălbatice	aflate	în	captivitate	în	cadrul	exploataţiei),	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	 înregistrări	 a	
registrului	agricol,	după	caz	însoţită	de	adeverinţă	emisă	de	primărie	privind	situaţia	curentă.	

			c.	 	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:	

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

Societățile	comerciale	înființate	în	anul	2017	nu	au	obligația	depunerii	acestor	documente.	

2. Pentru	persoane	fizice	autorizate,	întreprinderi	individuale	şi	întreprinderi	familiale:	
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-	Declaraţia	privind	veniturile	realizate	(Formularul	200	-	cod	14.13.01.13);	

																										Și/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,	care	au	optat	
pentru	calcularea	venitului	net	pe	bază	de	norme	de	venit.	

Persoanele	 fizice	 autorizate,	 întreprinderile	 individuale	 și	 întreprinderile	 familiale	 înființate	 în	 anul	 2017	 nu	 au	 obligația	 depunerii				
acestor	documente.	

d.	Copia	actului	de	identitate	al	reprezentantului	legal	de	proiect	(asociat	unic/	asociat	majoritar/	administrator);	

e.	Hotărârea	Adunării	Generale	a	Asociaților	(AGA)	persoanei	juridice,	prin	care	se	desemnează	reprezentantul	legal	sau	administratorul	(acționar	
majoritar	50%+1)	care	să	reprezinte	societatea	în	relaţia	cu	AFIR	și	care	exercită	un	control	efectiv	pe	termen	lung	(de	cel	puțin	6	ani/	8	ani	 în	
cazul	sectorului	pomicol)	în	ceea	ce	priveşte	deciziile	referitoare	la	gestionare,	beneficii,	riscuri	financiare	în	cadrul	exploataţiei	respective;	

f.	Documentele	care	demonstrează	gradul	de	rudenie	între	asociaţi/	membrii	familiei	din	cadrul	microîntreprinderii/	 întreprinderii	mici	(copiile	
actelor	de	identitate,	alte	documente	relevante);	

g.	 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:	

															Pentru	eligibilitate:	

-documentul	care	atestă	absolvirea	învăţământului	minim	de	8	clase	se	ataşează	în	cazul	în	care	solicitantul	nu	are	studii	superioare	/	postliceale/	
liceale	în	domeniul	agricol	/	agroalimentar/	veterinar/	economiei	agrare;	

														Pentru	acordarea	punctajului	în	cadrul	criteriilor	de	selecție:	

− diploma	de	absolvire	se	ataşează	în	cazul	studiilor	superioare	(diploma	de	doctor,	diploma	de	disertație,	diploma	de	licenţă);	
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− diploma	 de	 absolvire	 a	 studiilor	 postliceale	 (diploma/	 certificatul	 de	 absolvire)/	 liceale	 (diploma	 de	 bacalaureat)	 în	 domeniul	 agricol/	
agroalimentar/	veterinar/economiei	agrare;	

− certificatul	 de	 calificare	 profesională	 se	 ataşează	 în	 cazul	 cursurilor	 de	 calificare/	 recalificare	 în	 domeniul	 agricol/	 agroalimentar/	
veterinar/economiei	agrare	realizate	de	către	furnizori	de	formare	profesională	a	adulţilor	autorizaţi	pentru	respectivul	program	de	formare	
profesională	(minim	Nivelul	I).	De	asemenea,	sunt	acceptate	și	certificatele	de	absolvire	a	cursurilor	de	calificare	emise	de	ANCA	în	domeniul	
agricol,	agroalimentar,	veterinar	sau	economie	agrară.	

− document	de	recunoaștere	a	competențelor	profesionale	obținute	pe	alte	căi	decât	cele	formale,	care	trebuie	de	asemenea	să	fie	autorizat	
de	Autoritatea	Națională	pentru	Calificări;	

− certificatul	 de	 absolvire	 se	 ataşează	 în	 cazul	 cursurilor	 de	 perfecţionare/	 specializare/	 iniţiere	 în	 domeniul	 agricol/	 agroalimentar/	
veterinar/economiei	agrare	realizate	de	către	furnizori	de	formare	profesională	a	adulţilor	autorizaţi	pentru	respectivul	program	de	formare	
profesională	sau	documentul	echivalent	acestuia;	(sub	numărul	de	ore	aferent	Nivelului	I	de	calificare	profesională).	

	 Furnizorii	de	formare	profesională	a	adulţilor	autorizaţi	se	regăsesc	în	Registrul	Național	al	Furnizorilor	de	Formare	Profesională	a	Adulților	
(RNFFPA)	publicat	la	adresa	http://www.anc.edu.ro/?page_id=34.	

	 Nivelul	I	de	calificare	profesională	are	o	durată	de	minim	360	ore,	pentru	certificatele	eliberate	până	la	1	ianuarie	2016	și	80	ore	pentru	cele	
eliberate	ulterior,	conform	prevederilor	legale	în	vigoare.	

	 Centrele	de	evaluare	şi	certificare	a	competenţelor	profesionale	obţinute	pe	alte	căi	decât	cele	formale	autorizate	se	regăsesc	în	Registrul	
naţional	 al	 centrelor	 de	 evaluare	 şi	 certificare	 a	 competenţelor	 profesionale	 obţinute	 pe	 alte	 căi	 decât	 cele	 formale	 publicat	 la	 adresa	
http://www.anc.edu.ro/?page_id=222.	

	 În	cazul	 în	care	solicitantul	care	a	absolvit	 în	ultimele	12	luni	până	la	data	depunerii	Cererii	de	finanţare,	nu	poate	prezenta	 la	Cererea	de	
finanțare	copia	diplomei	de	studii	 superioare	 (diploma	de	doctor,	diploma	de	disertație,	diploma	de	 licenţă),	postliceale	 (diploma/	certificatul	de	
absolvire)/	liceale	(diploma	de	bacalaureat)	sau	a	certificatului	de	absolvire	a	cursului/	documentului	echivalent	în	domeniul	agricol/	agroalimentar/	
veterinar/	economiei	agrare,	acesta	poate	atașa	copia	adeverinţei	de	absolvire	a	studiilor	respective,	însoţită	de	situația	școlară	(sau	după	caz	foaia	
matricolă),	emise	de	către	instituția	de	învățământ	absolvită,	cu	condiţia	prezentării	diplomei	de	studii/	certificatului	de	absolvire	sau	documentului	
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echivalent	în	original	în	vederea	acordării	celei	de-a	doua	tranşe	de	sprijin;	în	caz	contrar	acesta,	va	fi	declarat	neeligibil	și	se	vor	recupera	sumele	
plătite	în	prima	tranșă.	

h.	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;	

i. Copiile	documentelor	emise	de	autoritățile	de	mediu,	sanitar,	sanitar-veterinar,	dacă	este	cazul;	
j. Adeverință	pentru	solicitanții	care	sunt	membri	ai	unei	forme	asociative,	alta	decât	cele	înființate	prin	măsura	M4;	

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

7. Cerințele	de	eligibilitate	pe	care	trebuie	să	le	îndeplinească	solicitantul,	sunt	următoarele:	
	
a. să	fie	fermieri	care	au	drept	de	proprietate	și/sau	drept	de	folosință	pentru	exploatația	agricolă	cu	o	valoare	standard	a	producției	mai	mare	de	

4000	SO,	cu	excepția	persoanelor	fizice	neautorizate;	
b. Exploatația	agricolă	are	o	dimensiune	economică	cuprinsă	între	4000	-	7999	SO	la	data	înregistrării	Cererii	de	Finanțare;	
c. să	fie	persoane	de	drept	privat	român;	
d. să	aibă	vârsta	de	cel	puțin	18	ani	împliniți	la	data	depunerii	cererii	de	finanțare;	
e. să	aibă	învățământul	minim	de	8	ani	(clase);	
f. să	respecte	încadrarea	în	categoria	de	microîntreprinderi/întreprinderi	mici	indiferent	de	forma	de	organizare	economică;	

să	nu	creeze	condiții	artificiale	pentru	a	obține	în	mod	necuvenit	un	avantaj,	în	sensul	prevederilor	art.60	din	Reg.	(UE)	nr.	1306/2013,	în	orice	
etapă	de	derulare	a	proiectului;	

g. să	prezinte	un	Plan	de	Afaceri	întocmit	în	conformitate	cu	modelul	anexat	la	prezentul	Ghid	al		Solicitantului;	
h. să	nu	fi	beneficiat	de	sprijin	anterior	prin:	

• Măsura	112	-	„Instalarea	tinerilor	fermieri”	și/	sau	411-112	din	PNDR	2007-2013;		
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• Măsura	141	-	„Sprijinirea	fermelor	agricole	de	semi-subzistenţă”	și/	sau	411-141	care	nu	și-au	finalizat	Deciziile	de	finanţare	din	PNDR	
2007-2013	(Decizia	de	finanțare	se	consideră	finalizată	după	acordarea	ultimei	tranșe	de	plată);	

• Submăsurile	 6.1-	 „Sprijin	 pentru	 instalarea	 tinerilor	 fermieri	 ”,	 6.3	 -„Sprijin	 pentru	 dezvoltarea	 fermelor	mici”	 și/	 sau	 19.2	 din	 PNDR	
2014-2020.	

i.	să	aibă	exploataţia	agricolă	înregistrată,	conform	prevederilor	legislative	naționale,	cu	cel	puțin	24	luni	anterior	depunerii	cererii	de	finanțare	
la	GAL;	
j.	o	exploataţie	agricolă	nu	poate	primi	sprijin	decât	o	singură	dată	în	cadrul	acestei	măsuri	prin	submăsura	19.2	din	PNDR	2014-2020,	în	sensul	
că	exploatația	nu	poate	fi	transferată	între	doi	sau	mai	mulți	fermieri,	beneficiari	ai	sprijinului	prin	această	submăsură.	

	

	
În	 ceea	 ce	 privește	metodologia	 de	 verificare	 a	 cerințelor	 de	 eligibilitate,	 aceasta	 este	 prevăzută	 în	Ghidul	 Solicitantului	M5/2A	 si	 Anexa	 nr	 11	
„MANUALUL	 	DE	PROCEDURĂ	PENTRU	EVALUAREA	 ȘI	 SELECȚIA	 CERERILOR	DE	 FINANȚARE”,	 care	 va	 fi	 disponibil	 pe	 site-ul	Asociației	Grup	de	
Acțiune	Locală	„Parang”-	www.galparang.ro		
GAL	va	evalua	documentele	și	va	selecta	proiectele,	pe	baza	criteriilor	de	selecție	aprobate	 în	SDL,	 în	cadrul	unui	proces	de	selecție	 transparent.	
Pentru	 toate	 măsurile,	 GAL	 va	 aplica	 criterii	 de	 selecție	 adecvate	 specificului	 local,	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	 SDL.	 GAL	 va	 avea	 în	 vedere	
aplicarea	criteriilor	de	eligibilitate	și	de	selecție	specifice	fiecărei	măsuri	din	SDL,	prevăzute	în	fișele	tehnice	ale	măsurilor	din	cadrul	strategiei,	așa	
cum	au	fost	aprobate	de	către	DGDR	AM	PNDR,	precum	și	criteriile	generale	de	eligibilitate,	valabile	pentru	tipul	de	proiect	depus.		
Pentru	 toate	 proiectele	 evaluate	 la	 nivelul	 GAL,	 evaluatorii,	 stabiliți	 cu	 respectarea	 prevederilor	 SDL,	 vor	 verifica	 eligibilitatea	 proiectelor	 și	 vor	
acorda	 punctajele	 aferente	 fiecărei	 cereri	 de	 finanțare.	 Toate	 verificările	 se	 realizează	 pe	 evaluări	 documentate,	 în	 baza	 unor	 fișe	 de	 verificare	
elaborate	la	nivelul	GAL,	datate	și	semnate	de	experții	evaluatori.		
Codificarea	 specifică	 a	 Cererii	 de	 Finanțare,	 prevăzută	 în	 cadrul	 Manualului	 de	 procedură	 pentru	 implementarea	 Submăsurii	 19.2,	 nu	 intră	 în	
atribuțiile	GAL.	

8. Procedura	de	selecție	aplicată	de	Comitetul	de	Selecție	al	GALeste	de	asemenea	cuprinsă	în	Ghidul	Solicitantului	M5/2A	si	Anexa	11	nr	„MANUALUL		
DE	PROCEDURĂ	PENTRU	EVALUAREA	ȘI	SELECȚIA	CERERILOR	DE	FINANȚARE”,	publicat	pe	site-ul	Asociației	„Grup	de	Acțiune	Locală	„Parang”-	
www.galparang.ro	.	
Procedura	de	selecție	nediscriminatorie	și	transparentă	a	proiectelor	este	stabilită	 în	SDL	de	către	GAL	și	aprobată	de	AM,	prin	selecția	strategiei.	
Procedura	de	selecție	detaliată	va	 fi	publicată,	 în	vederea	asigurării	 transparenței,	pe	pagina	web	a	GAL.	GAL	va	elabora	o	procedură	de	selecție	
proprie	în	care	să	fie	descris	procesul	de	evaluare	privind	selecția	proiectelor,	inclusiv	procedura	de	soluţionare	a	contestaţiilor.	
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Selecția	proiectelor	se	efectuează	de	către	GAL	și	parcurge,	în	mod	obligatoriu,	toate	etapele	prevăzute	în	Cap.	XI	al	SDL	–	”Procedura	de	evaluare	și	
selecție	a	proiectelor	depuse	în	cadrul	SDL”	aprobată	de	către	DGDR	AM	PNDR,	inclusiv	etapa	de	soluționare	a	contestațiilor.	
Comitetul	de	selecție	al	GAL	 trebuie	să	se	asigure	de	 faptul	că	proiectul	ce	urmează	a	primi	 finanțare	 răspunde	obiectivelor	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.	
Selecția	proiectelor	 se	 face	aplicând	 regula	de	 „dublu	 cvorum”,	 respectiv	pentru	validarea	voturilor,	 este	necesar	 ca	 în	momentul	 selecției	 să	 fie	
prezenți	cel	puțin	50%	din	membrii	Comitetului	de	Selecție,	din	care	peste	50%	să	fie	din	mediul	privat	și	societatea	civilă,	organizațiile	din	mediul	
urban	reprezentând	mai	puțin	de	25%.	Pentru	transparența	procesului	de	selecție	a	proiectelor,	la	aceste	selecții	va	lua	parte	și	un	reprezentant	al	
Ministerului	Agriculturii	și	Dezvoltării	Rurale,	din	cadrul	Compartimentului	de	Dezvoltare	Rurală	de	la	nivel	regional	aflat	în	subordinea	MADR.	
Rezultatele	 procesului	 de	 selecție	 se	 consemnează	 în	 Raportul	 de	 selecție.	 Acesta	 va	 fi	 semnat	 de	 către	 toți	membrii	 prezenți	 ai	 Comitetului	 de	
Selecție	 (reprezentanți	 legali	 sau	 alte	 persoane	 mandatate	 în	 acest	 sens	 de	 către	 respectivele	 entități	 juridice,	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	
statutare),	specificându-se	apartenența	la	mediul	privat	sau	public	–	cu	respectarea	precizărilor	din	PNDR,	ca	partea	publică	să	reprezinte	mai	puțin	
de	 50%,	 iar	 organizațiile	 din	 mediul	 urban	 să	 reprezinte	 mai	 puțin	 de	 25%.	 De	 asemenea,	 Raportul	 de	 selecție	 va	 prezenta	 semnătura	
reprezentantului	 CDRJ,	 care	 supervizează	 procesul	 de	 selecție.	 Avizarea	 Raportului	 de	 selecție	 de	 către	 reprezentantul	 CDRJ	 reprezintă	 garanția	
faptului	că	procedura	de	selecție	a	proiectelor	s-a	desfășurat	corespunzător	și	s-au	respectat	principiile	de	selecție	din	fișa	măsurii	din	SDL,	precum	și	
condițiile	de	transparență	care	trebuiau	asigurate	de	către	GAL.	Raportul	de	selecție	va	fi	datat,	avizat	și	de	către	Președintele	GAL/Reprezentantul	
legal	al	GAL	sau	de	un	alt	membru	al	Consiliului	Director	al	GAL	mandatat	în	acest	sens.	

9. Criteriile	 de	 selecție	 cu	 punctajele	 aferente,	 punctajul	 minim	 pentru	 selectarea	 unui	 proiect	 și	 criteriile	 de	 departajare	 ale	 proiectelor	 cu	 același	
punctaj,	inclusiv	metodologia	de	verificare	a	acestora:	sunt	prevăzute	în	Fișa	măsurii	și	în	Ghidul	Solicitantului,	versiunea	finală,	disponibile	pe	site-
ul		Asociației	Grup	de	Acțiune	Locală	„Parang”-	www.galparang.ro.	
	
Măsura	5	(	DI:	M5/2A):	

	
Criterii	de	selecție:	
	

1. Principiul	nivelului	de	calificare	în	domeniul	agricol	
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																																	Se	va	acorda	un	punctaj	de:		

• 20	p	dacă	solicitantul	a	absolvit	cu	diplomă	de	studii	superioare	în	domeniul	agricol,	agroalimentar,	veterinar	sau	economie	agrară;	
• 15	p	dacă	solicitantul	a	absolvit	studii	postliceale	și/sau	liceale	în	domeniul	agricol,	agroalimentar,	veterinar	sau	economie	agrară;	
• 10	p	dacă	solicitantul	prezintă	dovada	urmării	unui	curs	de	calificare	de	minim	Nivel	 I	 în	domeniul	agricol,	agroalimentar,	veterinar	sau	

economie	agrară;	
• 5	 p	 dacă	 solicitantul	 se	 angajează	 să	 urmeze	 un	 curs	 de	 calificare/formare	 în	 acord	 cu	 aria	 de	 activitate	 și/sau	 competențe	

complementare,	 organizat	 printr-un	 proiect	 finanțat	 prin	 măsura	 M3	 dinSDL	 GAL	 (acest	 punctaj	 poate	 fi	 punctaj	 suplimentar	 pentru	
solicitanții	 care	 întrunesc	 la	 acest	 principiu	 20,	 15,	 10	 p	 sau	 punctaj	 de	 bază	 pentru	 solicitanții	 care	 nu	 întrunesc	 alt	 punctaj	 în	 cadrul	
acestui	principiu).			
2. Principiul	sectorului	prioritar		

A. Sectorul	vegetal	

																																Se	va	acorda	un	punctaj	de:		

• 20	p	pentru	proiectele	care	vizează	investiții	în	sectorul	cultivarii	capsunului	si	a	arbustilor	fructiferi;	
• 15	p	pentru	proiectele	care	vizează	investiții	în	legumicultură	in	spatii	protejate;	
• 10	p	pentru	proiectele	care	vizează	investiții	în	pomicultură	cu	exceptia	arbuștilor	fructiferi;		

B. Sectorul	zootehnic	

																															Se	va	acorda	un	punctaj	de:		

• 20	p	pentru	proiectele	care	vizează	investiții	în	domeniul	creșterii	bovinelor	de	lapte;	
• 15	p	pentru	proiectele	care	vizează	investiții	în	domeniul	creșterii	ovinelor	și	caprinelor,	respectiv	a		bovinelor	de	carne;	
• 10	p	pentru	proiectele	care	vizează	investiții	în	apicultură.	

	
3. Principiul	aderării	la	o	forma	asociativă	
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Se	va	acorda	un	punctaj	de:		

• 20	p	pentru	solicitanții,	care	se		angajează	prin	Declarație	pe	propria	răspundere,	să	participe	la	 înființare	sau	să	adere	la	o	cooperativă	
agricolă	înființată,	printr-un	proiect	depus	în	cadrul	măsurii	M4	din	SDL	GAL	PARANG;	

• 10	 p	 pentru	 solicitanții	 care	 sunt	membri	 sau	 se	 angajează	 să	 devină	membri,	 ai	 unei	 forme	 asociative,	 alta	 decât	 cele	 înființate	 prin	
măsura	M4;	

	
4. Principiul	valorificarii	productiei	cu	prioritate	in	unitatile	de	procesare	din	teritoriul	GAL	

																													Se	va	acorda	un	punctaj	de:	

• 	20	 p	 pentru	 solicitanții	 care	 se	 angajaza	 prin	 Declaratie	 pe	 propria	 raspundere	 sa	 valorifice	 un	 procent	 de	minim	 50%	 din	 productia	
obtinuta	in	cadrul	exploatatiei	prin	comercializare	directa	sau	prin	intermediul	unei	cooperative	agricole	catre	o	unitate	de	procesare	din	
teritoriul	GAL.	

	

5. Principiul	creării	de	noi	locuri	de	muncă	

Se	va	acorda	un	punctaj	de:		

• 15	p	pentru	proiectele	care	generează	minim	1	loc	de	muncă	cu	normă	întreagă	(8	ore),	pentru	o	perioadă	nelimitată	sau	pentru	o	perioadă	
limitată	de	minim	1	an;	

• 10	p	pentru	proiectele	 care	generează	minim	1	 loc	de	muncă	 cu	program	de	4	ore,	pentru	o	perioadă	nelimitată	 sau	pentru	o	perioadă	
limitată	de	minim	1	an;	

• 5	p	pentru	proiectele	care	generează	minim	1	loc	de	muncă	cu	program	de	4	ore,	pentru	o	perioadă	limitată	cuprinsă	între	6	luni	și	1	an.	

														Criteriile	și	punctajele	aferente	fiecărui	criteriu	de	selecție	sunt	stabilite	cu	aprobarea	Adunării	Generale	(AGA);		
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10. Data	și	modul	de	anunțare	a	rezultatelor	procesului	de	selecție	(notificarea	solicitanților,	publicarea	Raportului	de	Selecție):Rezultatele	procesului	de	
selecție	(Raportul	de	selecție)	vor	fi	publicate	pe	site-ul	GAL	și	se	vor	afișa	la	avizierul	de	la	sediul	GAL	în	ziua	imediat	următoare	datei	la	care	a	fost	
aprobat	 Raportul	 de	 selecție.	 Solicitanţii	 ale	 căror	 cereri	 de	 finanţare	 au	 fost	 declarate	 eligibile/neeligibile	 vor	 fi	 notificaţi	 de	 către	 GAL	 privind	
rezultatul	verificării	cererilor	de	finanțare,	 în	termen	de	două	zile	de	la	aprobarea	Raportului	de	evaluare	de	către	GAL.	Notificarea	se	atașează	la	
dosarul	administrativ	al	cererii	de	finanțare	iar	solicitantul	va	primi	o	copie	a	formularului	prin	fax/poștă/e-mail	cu	confirmare	de	primire.	
Contestaţia	privind	decizia	evaluării	cererii	de	finanţare	a	proiectului,	rezultată	ca	urmare	a	verificării	eligibilității	de	către	GAL,	va	fi	depusă	de	către	
solicitant,	 în	 termen	 de	maxim	 5	 	 (cinci)	 zile	 de	 la	 primirea	 notificării	 (data	 luării	 la	 cunoștință	 de	 către	 solicitant),	 la	 sediul	 GAL	 care	 a	 analizat	
proiectul,	 de	 unde	 va	 fi	 redirecționată	 spre	 soluționare	 către	 Comisia	 de	 soluționare	 a	 contestațiilor.	 Un	 solicitant	 poate	 depune	 o	 singură	
contestație	aferentă	unui	proiect.	Vor	fi	considerate	contestații	și	analizate	doar	acele	solicitări	care	contestă	elemente	tehnice	sau	legale	legate	de	
eligibilitatea	 proiectului	 depus	 și/sau	 valoarea	 proiectului	 declarată	 eligibilă/valoarea	 sau	 intensitatea	 sprijinului	 public	 acordat	 pentru	 proiectul	
depus.	

11. Datele	de	contact	ale	GAL	unde	solicitanții	pot	obține	informații	detaliate:sediul	Asociației	„Grup	de	Acțiune	Locală	„Parang”	din	comuna	Polovragi,	
Sat	Polovragi	nr	293	A,	județul	Gorj,	tel.	0253476215,fax	0253476215,	e-mail:	gal_parang@yahoo.com,	pagină	web	www.galparang.ro.	
Fiecare	cetăţean	al	României,	precum	și	persoanele	juridice	de	drept	român	care	se	încadrează	în	aria	de	finanţare	a	Măsurilor	din	cadrul	SDL	GAL	
„Parang”,	 au	 dreptul	 să	 beneficieze	 de	 fondurile	 europene	 nerambursabile	 pentru	 finanţarea	 propriilor	 proiecte	 de	 investiţii	 pentru	 dezvoltare	
rurală.	
Asociația	Grup	de	Acțiune	Locală	„Parang”,	vă	stă	la	dispoziţie	de	luni	până	vineri	între	orele	10:00	și	14:00,	pentru	a	vă	acorda	informaţii	privind	
modalităţile	de	accesare	a	fondurilor	publice	prin	măsurile	cuprinse	în	SDL,	dar	și	pentru	a	primi	propunerile	sau	sesizările	dumneavoastră	privind	
derularea	și	implementarea	SDL.	
Experţii	 GAL	 vă	 pot	 acorda,	 pe	 loc	 sau	 în	 termenul	 legal	 (maximum	 30	 de	 zile),	 orice	 informaţie	 necesară	 în	 demersul	 dumneavoastră	 pentru	
accesarea	fondurilor	europene.	Însă,	nu	uitaţi	că	experţii	GAL	nu	au	voie	să	vă	acorde	consultanţă	privind	realizarea	proiectului.	
Echipa	GAL	vă	poate	ajuta	ori	de	câte	ori	aveţi	o	plângere,	o	reclamaţie	sau	o	petiţie	privind	o	situaţie	care	intră	în	aria	de	competenţă	a	GAL.	
De	asemenea,	dacă	consideraţi	că	sunteţi	nedreptăţit,	defavorizat	sau	sesizaţi	posibile	neregularităţi	 în	derularea	implementării	SDL	a	GAL,	nu	
ezitaţi	să	vă	adresaţi	în	scris	Asociației		„Grup	de	Acțiune	Locală	„Parang”,	pentru	soluţionarea	problemelor.	

12. Alte	 informații	pe	care	GAL	 le	consideră	 relevante	 (ex.:	detalii	despre	monitorizarea	plăților):în	conformitate	cu	Ghidul	Solicitantului	Sub	măsura	
19.2,	referitor	la	plăți,	considerăm	relevante	următoarele	informații:	
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În	etapa	de	autorizare	a	plăților,	toate	cererile	de	plată	trebuie	să	fie	depuse	la	GAL	pentru	efectuarea	conformității,	iar	ulterior,	la	dosarul	cererii	de	
plată	GAL	va	atașa	și	fișa	de	verificare	a	conformității	emisă	de	GAL.	Beneficiarii	au	obligația	de	a	depune	la	GAL	și	la	AFIR	Declarațiile	de	eșalonare	-	
formular	 AP	 0.1L	 conform	 prevederilor	 Contractului/Deciziei	 de	 finanțare	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare	 și	 anexele	 la	 acesta.	 Pentru	
depunerea	primului	dosar	de	plată,	se	vor	avea	în	vedere	prevederile	HG	nr.	226/2015,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	în	vigoare	la	data	
depunerii	Dosarului	Cererii	de	Plată.	Dosarul	Cererii	de	Plată	(DCP)	se	depune	inițial	la	GAL,	în	original	–	1	exemplar,	pe	suport	de	hârtie,	la	care	se	
ataşează	 pe	 suport	 magnetic	 (copie	 –	 1	 exemplar)	 documentele	 întocmite	 de	 beneficiar.	 După	 verificarea	 de	 către	 GAL,	 beneficiarul	 depune	
documentația	însoțită	de	Fișa	de	verificare	a	conformității	DCP	emisă	de	către	GAL,	la	structurile	teritoriale	ale	AFIR	(OJFIR/CRFIR	–	în	funcție	de	tipul	
de	proiect).	
În	cazul	în	care	cererea	de	plată	este	declarată	„neconformă“	de	două	ori	de	către	GAL,	beneficiarul	are	dreptul	de	a	depune	contestație.	În	acest	
caz,	contestația	va	fi	analizată	de	către	alți	doi	experți	din	cadrul	GAL	decât	cei	care	au	verificat	inițial	conformitatea	dosarului	cerere	de	plată.	Dacă	
în	urma	analizării	contestației,	viza	GAL-ului	rămâne	„neconform“,	atunci	beneficiarul	poate	adresa	contestația	către	AFIR.	Depunerea	contestației	
se	va	realiza	la	structura	teritorială	a	AFIR	(OJFIR/CRFIR)	responsabilă	de	derularea	contractului	de	finanțare.		
GAL	se	va	asigura	de	faptul	că	verificarea	conformității	dosarelor	de	plată	la	nivelul	GAL,	inclusiv	depunerea	contestațiilor	și	soluționarea	acestora	
(dacă	este	cazul)	respectă	încadrarea	în	termenul	maxim	de	depunere	a	dosarului	de	plată	la	AFIR.		
Dosarul	Cererii	de	Plată	trebuie	să	cuprindă	documentele	justificative	prevăzute	în	Instrucţiunile	de	plată	(anexă	la	Contractul	de	finanţare),	care	se	
regăsesc	pe	pagina	de	internet	a	AFIR	www.afir.info.		
Pentru	proiectele	aferente	Submăsurii	19.2,	pentru	toate	etapele,	verificările	se	realizează	în	baza	prevederilor	procedurale	și	formularelor	aferente	
Submăsurii	în	care	se	încadrează	scopul	proiectului	finanțat,	conform	codului	contractului/deciziei	de	finanțare.		
Modelele	 de	 formulare	 care	 trebuie	 completate	 de	 beneficiar	 (Cererea	 de	 plată,	 Identificarea	 financiară,	 Declarația	 de	 cheltuieli,	 Raportul	 de	
asigurare,	Declarația	pe	propria	răspundere	a	beneficiarului)	sunt	disponibile	la	OJFIR	sau	pe	site-ul	AFIR	(www.afir.info).		
Decontarea	TVA	de	 la	Bugetul	de	 stat	 se	poate	 solicita	dacă	beneficiarul	 se	 încadrează	 în	prevederile	OUG	nr.	 49/2015	 și	 a	 solicitat	modificarea	
corespunzătoare	a	Contractului	de	finanțare,	conform	dispozițiilor	Manualului	de	procedură	și	a	Ghidului	de	implementare.		
Pentru	toate	cererile	de	plată,	după	primirea	de	la	AFIR	a	Notificării	cu	privire	la	confirmarea	plății,	în	termen	de	maximum	5	zile,	beneficiarul	are	
obligația	de	a	informa	GAL	cu	privire	la	sumele	autorizate	și	rambursate	în	cadrul	proiectului.	
	
Președinte,	
Doagru	Constantin	


