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contact@galsiretmoldova.ro     

  

Data publicării: 12.01.2018  

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță prelungirea apelului de selecție deschis inițial în perioada 28 noiembrie – 28 

decembrie  2017 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 3 „Investiții pentru exploatații agricole” din Strategia de Dezvoltare Locală 

a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020  

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M3  

Data lansării apelului de selecție: 28.11.2017                Data limită de depunere a proiectelor: 30.01.2018 

    

Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.  

Termenul limită de primire a proiectelor: 30.01.2018, ora 14:00            

Pentru această măsură pragul  minim este de 35 puncte.  

Fondurile disponibile pentru Măsura 3 „Investiții pentru exploatații agricole”  sunt de 50.228,37 euro.  

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 50.228,37 euro. Valoarea care va depăși valoarea maximă 

nerambursabilă va fi încadrată în buget ca și cheltuială neeligibilă.  
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin această măsură este de 30.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a 

proiectului.  

  

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro, indiferent de tipul investiției.  
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Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 50% și se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata 

maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:  

  Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin 

intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);  

  

  

  Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) 

nr.  

1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);  

  Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;  

  Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.  

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.    

  

Beneficiari eligibili:  

 fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;   cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 

producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare  

care deservesc interesele membrilor.  

  

  Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.  

  



 

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  
SIRET - MOLDOVA   

C.I.F. 33282692 . 
        SEDIUL:  CENTRU AFTER SCHOOL  

COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI   
contact@galsiretmoldova.ro     

Activitățile pentru care se solicită finanțare prin Măsura 3 trebuie să se regăsească în lista activităților eligibile.   

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în 

Studiul de Fezabilitate.  

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de eligibilitate menționate în ultima versiune a Ghidului Solicitantului aferent acestei 

măsuri, respectiv:  

E.G.1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

  

E.G.2 Investiția trebuie realizată doar în UAT-urile prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP și să respecte zonarea 

speciilor din anexa menționată anterior, exceptând culturile în sere și solarii și pepinierele;  

E.G.3 Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SO pentru toate speciile și 

sistemele de cultură, inclusiv pepiniere;  

E.G.4 Contribuția în natură este eligibilă doar cu respectarea condițiilor din art 69 (1) R 1303/2013;  

E.G.5 Dacă proiectul prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar cu respectarea 

condițiilor din secțiunea Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii;  

E.G.6 În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În 

cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE;  
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E.G.7 Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investiții în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea 

producției agricole primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă;  

E.G.8 Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul 

fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea 

fermei (dezvoltarea producţiei agricole primare);  

E.G.9 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4000SO;  

E.G.10 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;  

E.G.11 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;  

E.G.12 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;  

E.G.13 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra 

mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;  

E.G.14 În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigații la nivelul fermei, acestea sunt 

eligibile doar dacă sunt respectate condițiile specifice;  

E.G.15 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru 

prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării;  

E.G.16 Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la 

care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru exploatația agricolă;   
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E.G.17 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte 

prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;   

E.G.18 Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;   

E.G.19 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului 

solicitat; În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat 

va fi doar produs Anexa I la Tratat;  

E.G.20 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL SIRET MOLDOVA și trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală a teritoriului  

SIRET MOLDOVA;  
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E.G.21 Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și 

european
contact@galsiretmoldova.ro

ă;  

E.G.22 În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze, doar material fructifer din categoria biologică certificat sau 

dintr-o categorie superioară, excepție nuc și alun unde poate fi utilizat și material CAC (conformitas agraria communitatis)*;  

E.G.23 În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică 

certificat sau dintr-o categorie superioară;  

E.G.24 Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe toată perioada 

de implementare a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio 

situație, sub pragul minim de 4000SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.   

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

www.galsiretmoldova.ro.   

  

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt:   

 Documente necesare întocmirii Cererii de Finanțare  

1. A  STUDIUL DE FEZABILITATE  însoțit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea Viticolă (dacă este cazul);      B. Expertiza 

tehnică de specialitate asupra construcţiei existente;    

       C.  Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor;  

http://www.galsiretmoldova.ro/
http://www.galsiretmoldova.ro/
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2. SITUAȚIILE FINANCIARE  (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente 

anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.  În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari 

înainte de anul depunerii Cererii de finanțare, se vor depune ultimile trei situaţii financiare.   

  

  

  

  

3. A1. Documente solicitate pentru terenul agricol aferent plantațiilor de viță de vie pentru struguri de masă existente/plantațiilor 

nou înființate și a altor plantații: -  Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate sau Contract de 

Concesiune 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.    

    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 in folosința societății, 

care trebuie sa fie de minim 10 ani.  Pentru celelalte tipuri de  culturi nu este necesară prezentarea documentelor pentru terenul agricol, 

verificarea făcându-se de către experţii evaluatori, exclusiv în sistemul IACS.  

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ȘI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/vor fi realizate investițiile:  

    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 ;    
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    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.      

   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.  

3. C.  Document pentru efectivul de animale deținut în proprietate:  

- 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;  

     

- adeverință eliberată de medicul veterinar de circumscripție: pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine, emisă cu cel mult 

30 de zile înainte de data depunerii CF;  

- pașaportul emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine.  

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări) și avizele mentionate ca 

necesare fazei urmatoare de autorizare.    

5. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT (ecest document se va prezenta la momentul încheierii contractului)  

6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:    

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale emise de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru.   

6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni 

economicofinanciare.   

7. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:   
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7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat 

pe pagina de internet www.afir.info.   

7.2 DOCUMENT EMIS DE  DSP JUDEȚEAN, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS  publicat pe pagina de 

internet www.afir.info     

8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:   

8.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o instituţie 

financiară  

(extras de cont si/ sau contract de credit)   

8.2 DOCUMENT DE LA  BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR 

(denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR);  

9. 9.1   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.  

  

   9.2  NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune - se va depune la momentul  

încheierii contractului   

10. DOCUMENTELE ENTITĂȚII JURIDICE  

10.1 HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul 

Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;   

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

Legii nr. 566/ 2004)   

10.3 DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, staţiunilor şi unităţilor de cercetare – 

dezvoltare şi didactice din domeniul agricol   
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11. DOCUMENTE DE CALIFICARE  

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, 

inginerie economică în agricultură 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;   

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 

mecanică agricolă;  

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea 

profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competentelor profesionale.  

11.4 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.  

12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:   

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor noi sau 

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.  

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)   

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)    

    

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul)   

13. AUTORIZAȚII ȘI DOCUMENTE PRIVIN CERTIFICAREA  

13.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ȘI 

PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA de PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI 

COMERCIALIZAREA  SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR     
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13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscală de achiziții a semințelor, şi documentul oficial de certificare a 

lotului de samanta/ buletinul de analiză oficială cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/ documentul 

de calitate și conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menţionate (ex:eticheta oficială).   

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

de ameliorare, autorizate de ANZ    

15. AFILIERI  

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE  

(OIPA), din care să reiasă că solicitantul și , dacă este cazul,  terțele persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de membru 

al acesteia.  

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

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

17. DOCUMENTE DE CERTIFICARE  

17.1 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)    

17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.   

  

  

18. 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.   

19. ACORD DE PRINCIPIU PRIVIND INCLUDEREA GENERATOARELOR TERESTRE ANTIGRINDINA ÎN SISTEMUL  
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NATIONAL DE ANTIGRINDINĂ ȘI DE CREȘTERE A PRECIPITAȚIILOR (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea  

Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor.   

20. CONTRACTE ECONOMICE  

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producători din care să reiasă că solicitantul și, dacă este cazul, terțele persoane 

cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de membru a/al acesteia/acestuia, însoțit – statutul Cooperativei.   

20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai  Cooperativei/ Grupului de producători sau direct cu Cooperativa/Grupul de 

producători din care face parte în vederea procesării/ comercializării producției proprii.     

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

proiectului: ( de ex. copia autorizației de gospodărire a apelor a ANIF/entității care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații 

la care se branșează solicitantul, etc )  

  

 Lista formularelor disponibile pe site-ul GAL și site-ul AFIR  

  

Dosarul CERERII DE FINANȚARE  

 Cererea de Finanţare – Anexa 1;  

 Studiul de Fezabilitate conform HG 907-2016 – Anexa 2;  

 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B – Anexa 2;  

 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C – Anexa 2;  

 ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene iulie 2015 – Anexa 4;  
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 Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de producție agricol – Anexa 5;  

 Lista Asociațiilor acreditate de ANZ -Anexa 6;  

 Lista raselor autohtone (indigene) – Anexa 6;  

 Calculator Cod Bune Practici Agricole – Anexa 7;  

 Codul de bune practici agricole dec. 2016 – Anexa 8;  

 Model Contract de Finanțare – Anexa 9;  

 Fişa măsurii 3 ‐ Anexa 10;  

 Lista actelor normative utile M3 – Anexa 11;  

 Instrucțiuni evitare creare condiții artificiale accesarea PNDR 2020 – Anexa 12;  

 Zone Vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului 1552 – Anexa 14;  

 Anexa Angajament propria răspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANȚĂRII.  

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor criterii de selecție:  

  

crt.  Criterii de selecție  Punctaj  

1.   Exploatații agricole de semisubzistență  

  

4.000- 11.999 SO  

  

> 12.000 SO  

Max 35 p  

  

35 p  

  

15 p  



 

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  
SIRET - MOLDOVA   

C.I.F. 33282692 . 
        SEDIUL:  CENTRU AFTER SCHOOL  

COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI   
contact@galsiretmoldova.ro     

2.  Expoatații agricole care nu au beneficiat de sprijin 

SAPARD/FEADR pentru același tip e activitate.   

  

Expoatații care nu au beneficiat de sprijin.  

  

Expoatații care au beneficiat de sprijin.  

Max 15 p  

  

  

15 p  

  

5 p  

3.  Tipul investiției  

1. Investiții în sectorul vegetal                                           

2. Investiții în sectorul zootehnic  

Max 10 p  

10 p  

5 p  

4.  Expoatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la 

data depunerii proiectului.  

  

Fermier cu vârsta mai mica de 40 ani.  

  

Fermier cu vârsta de peste 40 ani.   

  

Max 25  

  

  

25  

  

10  
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5.  Nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului 

exploatației agricole;  

  

3.1 studii superioare  

3.2 studii liceale sau postliceale  

3.3    școli profesionale sau                     formare profesională care 

conferă un nivel minim de         calificare         în domeniul agricol.  

Max 25 p  

  

  

  

15 p  

  

10 p  

  

5 p  

  

Pentru această măsură pragul minim este de 35 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra  

la finanțare.  

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul alocării disponibile pentru  

selecție, 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 se va face în ordinea următoarelor criterii:  
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1. Nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole standard
contact@galsiretmoldova.ro

 

(SO);  

2. Expoatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului  

  
  

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației G.A.L. SIRET-MOLDOVA  

  

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.galsiretmoldova.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.galsiretmoldova.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 17 ianuarie 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 – distribuit GRATUIT pe suport tipărit 

sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.  

http://www.galsiretmoldova.ro/
http://www.galsiretmoldova.ro/
http://www.galsiretmoldova.ro/
http://www.galsiretmoldova.ro/
http://www.galsiretmoldova.ro/
http://www.galsiretmoldova.ro/
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Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: contact@galsiretmoldova.ro , adresa: 

Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.  


