
 

1 

 

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: 29 OCTOMBRIE 2018 

Sesiunea nr. 4, Apelul de Selecție nr. 2/M2.2 /2A  

Data lansării apelului de selecție:29.10.2018     Data limită de depunere a proiectelor: 09.11.2018 

Proiectele se depun la sediul GAL comuna Tomesti , Sat Tomesti,  Județul Iași,  de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 09.11.2018, ora 15:00 

       

    Pentru această măsură pragul  minim este de 10 de puncte. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 2.2/2A „Imbunatatirea performanței economice a fermelor de semi-subzistență  in teritoriul Poiana 

Vladicai” sunt de maximum 67.426,30 euro . 

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

 

Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. 

Intensitatea sprijinului pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

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

de la semnarea deciziei de finanțare. 

Implementarea planului de afaceri inclusiv ultima plata cat și verificarea finala  nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a 

sprijinului. 

*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală POIANA-VLADICAI anunță lansarea în perioada 29 octombrie – 09 noiembrie 2018 a apelului de 

selecție pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2.2 /2A „Imbunatatirea performanței economice a fermelor de semi-subzistență 

in teritoriul Poiana Vladicai” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală POIANA-VLADICAI 2014-2020 
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ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 

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

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

 

 

Beneficiari eligibili:  

Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de 

fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

 
Cheltuielilor eligibile pentru  Masura2.2 

                 Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe baza planului de afaceri (PA). 

Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi 

eligibile, indiferent de natura acestora. 

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

Solicitantului aferent acestei măsuri. 

  EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili? 

  EG2 Dimensiunea exploatației agricol seîncadrează în dimensiunile admise? 

EG3 Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin: 

(a) în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.i și art.19.1.a.iii: 

(i) situația inițială a exploatației agricole; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea activităților exploatației agricole; 

(iii) detalii privind acțiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru 
dezvoltarea activităților exploatației agricole, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea. 
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ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 

POIANA-VLADICAI 
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EG4 în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.i și iii: 

Solicitantul prin planul de afaceri demonstrează îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole? 

EG5 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadea de maxim 5 ani 

EG6 Investiția contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Poiana Vladicai”? 

EG7 Investiția se realizează în teritoriul  „Poiana Vladicai”? 

EG8 Beneficiarii au domiciliul în teritoriul GAL „Poiana Vladicai”? 
 
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. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă 

3. Copiile situaţiilor financiare 

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

6. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează reprezentantul legal sau 

administratorul (actionar majoritar 50%+1) care să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și care exercită un control efectiv pe 

termen lung 

mailto:galpoianavladicai@g-mail.com
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7. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii familiei din cadrul microîntreprinderii/ 

întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente relevante) 

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

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

minim 

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

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

Sau 

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

aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului 

 

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

15. Adeverință de membru asociație agricolă/cooperativă 

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

17. Extrasul din strategia Asociației GAL „Poiana Vladicai”, care confirmă dacă investiția contribuie la realizarea obiectivelor 

strategiei de dezvoltare locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții 

18. Adeverință APIA privind situația înscrierii, din care să reiasă dimensiunea exploatației și că este înregistrată cu cel puțin 24 de 

luni înainte. 

19. 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. 

 

 

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

Criterii de selecție Punctaj Observații 

CS 1. CS1. Nivelul de calificare în domeniul agricol (studii 

superioare, studii postliceale și/sau liceale, cursuri de 

formare profesională); 

Max 

 30 puncte 

Se va verifica documentul 8.Copia diplomei de 

absolvire/ certificatului de calificare 

profesională/ certificatului de absolvire/ 

certificatului de competenţe profesionale/ 

documentului emis în urma absolvirii cursurilor 

de instruire/ documentului care atestă absolvirea 

învăţământului minim 

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

agricol, agro- alimentar, veterinar sau economie agrară 

30 p  

2 Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/sau liceale în domeniul 

agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară 

25 p  

 3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de 
minimum Nivel I în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau 
economie agrară finalizat cu un certificat de competențe profesionale 
eliberat de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut 
de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) 
Sau 
recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a 
competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale 
autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei 
profesionale 
Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate 
agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin. 

20 p  
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4. Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de 
inițiere/instruire/specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, 
veterinar sau economie agrară, care nu necesită un document eliberat 
de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore 
sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională. 
Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate 
agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin. 

15 p  

CS 2. 

 

 

CS2. Tipul de sector pentru care se realizează investiția zootehnic 

(bovine, apicultură, ovine și caprine) și  vegetal (legumicultura, inclusiv 

producția de material săditor, pomicultură și producția de semințe); 

30 p Se va verifica Cererea de Finanțare și documentul 

1.Planul de Afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei 

a. Sectorul vegetal: 

1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în 

spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), se acceptă 

şi producere de material săditor/sămânță de legume 

30 p  

2. Producere de sămânță/material săditor (inclusiv pentru pepiniere 

pomicole și viticole) – cu excepţia celor pentru legumicultură 

20 p  

b. Sectorul zootehnic 30 p  

Apicultură 25 p  

Ovine și caprine 20 p  
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3. CS3. Principiul fermelor de familie 20p Prioritizarea fermelor de familie1 conform definiției 

din OUG nr. 43/2013, care se încadrează în 

dimensiunea fermei mici (8.000 – 11.999 € SO); 

4. CS4. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută 

conform legislației în vigoare (de exemplu: grup de producători, 

cooperativa agricola,  etc.) 

10 p Se va verifica documentul 15.Adeverință formă 

asociativă 

5. CS5. Proiectele care cuprind acțiuni de protecție a mediului natural 10 p Se va verifica documentul 1.Planul de Afaceri pentru 

dezvoltarea exploataţiei si Anexa nr 16 – Declaratia 

privind elementele inovative, de mediu si clima 

TOTAL PUNCTAJ          100 

Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte. 

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

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

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face în în funcție de criteriul de 

selecție: 

• Proiectul deservește cât mai mulți locuitori; 

• Proiecte cu impact local semnificativ – proiecte care vizează soluționarea unor probleme semnificative identificate în urma 

analizelor  SWOT a GAL POIANA VLĂDICĂI; 

În situația în care după departajarea conform criteriilor menționate mai sus, vor exista proiecte cu punctaj egal, departajarea finală se va 

face în funcție de valoarea eligibilă totală a proiectului, astfel: 

- Valoarea totală eligibilă a proiectului în ordine crescătoare, proiectele cu o valoare mai mică vor avea prioritate. 

                                                 
1 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii 
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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 

GALwww.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 decembrie 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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