
 

 

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 

POIANA-VLADICAI 
CIF 36032089,  Sediu: Comuna Tomesti, Sat Tomesti, județul  Iasi, 

tel.:0799875715; 
e-mail: galpoianavladicai@g-mail.com 

 

Data publicării: 30.04.2018 

Sesiunea nr. 3, Apelul de Selecție nr. 1/M 2.1  

Data lansării apelului de selecție: 30.04.2018     Data limită de depunere a proiectelor: 31.05.2018  

Proiectele se depun la sediul GAL comuna Tomesti , Sat Tomesti,  Județul Iași,  de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 – 15:30. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 31.05.2018, ora 15:00 

       

    Pentru această măsură pragul  minim este de 30 de puncte. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 2.1 „Reînnoirea generațiilor de agricultor  in teritoriul Poiana Vladicai” sunt de maximum  179.802,09 

euro. 

Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect va fi acordată prin sprijin forfetar pe o perioadă de 3/5 ani în valoare de 50.000 

euro (pentru exploatațiile între 26.000 S.O. și 50.000 S.O.) sau 40.000 de euro (pentru exploatațiile între 8.000 S.O. și 25.999 S.O.) 

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

Beneficiari eligibili:  

➢ tânărul fermier, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; 

➢ persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung 

în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel 

puțin 50%+1 din acțiuni. 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală POIANA-VLADICAI anunță lansarea în perioada 30 aprilie –31 mai 2018 a apelului de selecție pentru 

depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2.1 „Reînnoirea generațiilor de agricultor in teritoriul Poiana Vladicai” din Strategia de 

Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală POIANA-VLADICAI 2014-2020 
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Cheltuieli eligibile pentru M2.1: Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri 

(PA) care conduce la implementarea obiectivelor din cadrul acestuia. Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru 

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

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în ultima versiune a Ghidului 

Solicitantului aferent acestei măsuri. 

 

EG1 Solicitantul aparţine categoriei de solicitanţi eligibili şi este înregistrat ca microîntreprindere sau intreprindere mica, având 

pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare? 

 EG2 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică de minimum 8.000 SO la momentul depunerii cererii de 

finantare? 

 EG3 Reprezentantul legal în calitate de asociat unic / asociatul majoritar (deține cel puţin 50%+1din acțiuni) si administrator al 

societăţii are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă în calitate de conducător 

(şef/manager) ai unei exploataţii agricole ? 

 EG4 Solicitantul detine competente şi aptitudini profesionale sau se angajeaza sa dobandeasca competente în domeniul agricol, 

în acord cu domeniul proiectului? 

 EG5 Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri prin care să demonstreaze îmbunătăţirea performanţei generale a 

exploataţiei Agricole 

 EG6 Exploatația agricolă care vizează creșterea animalelor, prin Planul de Afaceri prevede în mod obligatoriu modalități de 

gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu? 

 EG7 În cazul înființării/ reconversiei plantațiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și 

suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă Subprogramului Tematic Pomicol 
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 EG8 Solicitantul trebuie să aibă stabilit domiciliul/sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată 

exploataţia 

 EG9 În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie localizat în aceeaşi UAT sau 

zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin  

EG10 Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a 

sprijinului  

EG11 Solicitantul trebuie să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării. 

 EG12 Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL „Poiana Vladicai” 

 EG13 Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Poiana Vladicai” 

EG14 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul va face dovada creşterii performanţelor economice ale 

exploatației, prin comercializarea producției proprii  

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

site-ul GAL www.galpoianavladicai.ro. 

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt: 

 

0. Cererea de Finanțare (prezentată în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului şi disponibilă în format electronic, la adresa 

www.galpoianavladicai.ro 

1. Planul de Afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original) 

2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă 

a. Documente solicitate pentru terenul agricol 

b. Documente solicitate pentru construcții permanente 

c. Documente solicitate pentru construcții provizorii 

d. Documente solicitate pentru animale, păsări și familii de albine 
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e. Documente solicitate pentru exploatații vegetale, zootehnice și mixte 

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. 

4. Copiile situaţiilor financiare 

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

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

de prezentat la depunerea 

Cererii de Finanțare; 

7. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul fermier (actionar 

majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu GAL/AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel 

putin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective; 

8. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certificatului de absolvire/ certificatului de 

competenţe profesionale/ documentului emis în urma absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atestă absolvirea 

învăţământului minim 

9. Document care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii 

de Finanțare. Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România/ Institutul de Stat 

pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor 

(ISTIS) – aprobat anual. În cazul animalelor se va depune Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de 

Asociaţia Crescătorilor de Animale din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ. 

 

10. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă anul de studiu, forma de învăţământ 

(cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă) specializarea şi UAT-ul în care este situată unitatea de învăţământ frecventată; 

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

cazul producătorilor de seminţe şi material săditor). 
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12. Declarația privind contribuția proiectului la obiectivele transversale mediu, climă și inovare; 

13. Extras din Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Poiana Vladicai” privind încadtarea proiectului în SDL. 

14. Alte documente justificative (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. 

 

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

 

    

Nr. 

Crt. 

CRITERII DE SELECŢIE Punctaj Observații 

1 Nivelul de calificare al solicitantului în domeniul 

agricol 

Maxim 

15 p 

Se va verifica Planul de afaceri, de asemenea se va 

verifica document care atestă dreptul de proprietate 

asupra terenului agricol conform legislaţiei în 

vigoare 

a. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în 

domeniul agricol 

15 p Se va verifica 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 

b. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în 

domeniul agricol 

10 p 

c. Formare profesională care conferă un nivel de calificare 

superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin 

eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de calificare în 

domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie 

5 p 
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agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, 

conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării 

certificatului de calificare profesională. 

2 Tipul sectorului prioritar: sectorul zootehnic (bovine, 

apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, 

inclusiv producția de material săditor, 

pomicultura și producția de semințe) 

Maxim 20 p Se va verifica Planul de Afaceri și Cererea de 

Finanțare 

 A) Sector vegetal 

1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp 

cât şi la cele în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile 

din spaţiile climatizate), inclusiv producere de 

material săditor/ sămânţă de legume; 

20 p 

2. Producere de sămânță/ material săditor, inclusiv 

pentru pepiniere pomicole şi viticole - exceptând cele 

pentru legumicultură 

15 p 

3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole 10 p 

B) Sector zootehnic 

1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele) 

20 p 

2. Apicultură 15 p 

3. Ovine și caprine 10 p 

3 Proiectul conține elemente inovative sau de protecție 

a mediului și climă; 

Max 20 p Se va verifica Planul de afaceri 
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Se va verifica Declaratia pe propria raspundere 

privind obiectivele transversale de inovare, mediu și 

climă 

4 Solicitantul face parte dintr-o  forma asociativa, 

recunoscuta conform legislatiei in vigoare; 

Maxim 

30p 

Solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare 

documente prin care sa demonstreze ca acesta este 

membru al unei forme asociative; grupuri de 

producatori, grupuri si organizatii de producatori în 

sectorul fructe si legume , societate cooperativa 

agricola, organizatii de îmbunatatiri funciare, 

membrii ai unei asociatii care este membra în 

Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare – OIPA. 

5 Solicitantul detine in proprietate exploatatia agricola; Max 15 p Se va verifica Planul de afaceri, de asemenea se va 

verifica document care atestă dreptul de proprietate 

asupra terenului agricol conform legislaţiei în 

vigoare 

TOTAL 100 P 
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Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației G.A.L. POIANA VLADICAI 

 

La nivelul Asociației G.A.L.  selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție format din minimum 7 membri GAL. 

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

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

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

 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL 

www.galpoianavladicai.ro). După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții  au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor 

putea fi depuse la GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.galpoianavladicai.ro). Contestațiile primite vor fi 

analizate de către o Comisie de  soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL. 

 

GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul propriu și la sediile primăriilor partenere și va  înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului 
de evaluare și selecție prin notificări scrise, transmise cu confirmare de primire sau predate personal, la data estimativă 31 august 2018.  

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pe site-ul 

www.galpoianavladicai.ro 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon tel.:0799875715; e-mail: galpoianavladicai@g-mail.com 
adresa: comuna Tomesti , Sat Tomesti,  Județul Iași. 
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