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ANUNȚ LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU

MĂSURA 02/2A „INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA SECTORULUI AGRICOL”

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Valea Bașeului de Sus” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 02/2A
„Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol ”

1. Data lansării apelului de selecție

Proiectele, un dosar original şi 1 dosar în copie, se vor depune începand cu data de 03.08.2018.

2. Data limita de depunere a proiectelor
Data limită de depunere – 03.09.2018, orele 14.00.

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte
Proiectele se vor depune la sediul Asociației GAL „Valea Bașeului de Sus”, str. 1 Decembrie, nr. 1, Orașul Săveni, Judeţul Botoșani, zilnic,
de luni până vineri, în intervalul orar 08.30-16.30.
În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul Asociației GAL „Valea Bașeului de Sus”. Aria
geografică a teritoriului cuprinde orașul Săveni și comunele: Adășeni, Avrămeni, Coțușca, Dângeni, Drăgușeni, Havârna, Hănești,
Manoleasa, Mihălășeni, Mileanca, Mitoc, Ripiceni, Vlăsinești, din județul Botoșani.

4. Tipuri de beneficiari eligibili:
o Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
o Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL;



Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Valea Bașeului de Sus”
Sediul: str. 1 Decembrie, nr. 1, orașul Săveni, județul Botoșani

Cod fiscal: 31088461
Site: www.valeabaseuluidesus.ro Tel/Fax.:0231/540.800
E-mail: galvaleabaseuluidesus@yahoo.com

o Cooperative agricole din teritoriul GAL și societățile cooperative agricole, grupuri de producători, constituite în baza
legislației în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Categoriile de beneficiari eligibili pot fi organizați sub următoarele forme juridice:
o Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
o Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
o Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
o Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
o Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările

ulterioare);
o Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
o Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările

ulterioare);
o Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările

ulterioare);
o Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
o Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
o Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile

realizate să deservească interesele propriilor membri);
o Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate

să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.
o Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de

producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor
membrilor care au calitatea de fermieri.

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:
o Suma disponibilă pe măsură – 164.389 euro;
o Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 100.000 Euro pentru achiziţia de utilaje şi echipamente

agricole independente; suma maximă eligibilă fiind în acest caz de 100.000 euro.
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o Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 164.389 Euro pentru construirea/modernizarea fermelor,
inclusiv pentru investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă; suma maximă eligibilă fiind în acest caz de 164.389
euro.

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 164.389 euro/proiect;
o Intensitatea sprijinului, pentru investiții conforme prezentei măsuri va fi stabilită astfel:

Intensitatea sprijinului va fi de 50% din valoarea investițiilor eligibile în sectorul agricol în regiunile mai puțin dezvoltate și în toate
regiunile al căror PIB pe cap de locuitor în perioada 2007-2013 a reprezentat sub 75% din media UE-25 pentru perioada de referință, dar al
căror PIB pe cap de locuitor depășește 75% din PIB-ul mediu al UE-27 și 40% din valoarea investițiilor eligibile în alte regiuni.
Rata poate fi majorată cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90%,
în cazul:

- Tinerilor fermieri astfel cum sunt definiți la articolul 2 din Reg (UE) 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anterior
cererii de sprijin;

- Investițiilor colective și a proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații de producători;
- Zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate în articolul 32 al Reg (UE) 1305/2013;
- Operațiunilor sprijinite în cazul PEI;
- Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la articolul 28 (Agromediu și climă) și la articolul 29 (Agricultura ecologică) din Reg

(UE) 1305/2013.

6. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să‐l folosescă solicitanții este disponibil în versiune editabilă pe site-ul
www.valeabaseuluidesus.ro, la sectiunea Masurii 2/2A.

7. 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 2/2A:

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE /MEMORIUL JUSTIFICATIV (pentru proiectele care prevăd achiziții simple)
Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislaţiei în vigoare, respectiv HG 907/2016.
1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente;
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1. 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.

2.1. SITUAŢIILE 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 finanţare se vor depune ultimile
trei situaţii financiare.
Atenţie! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii
a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul precedent
depunerii Cererii de finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.
Pot apărea următoarele situaţii:
a) 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.
b) 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 finanţare 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.
2.2. DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate
anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii
proiectului.
2.3. Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale:
DECLARAŢIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII PROIECTULUI
înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200 însoţit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv
(inclusiv 0) și/sau Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul solicitanţilor care
se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015,(cod fisca), respectiv, nu au obligaţia depunerii formularului 221, Norma de venit,
nu se va depune nici un document în acest sens.
2.4. Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale (inundaţii, seceta excesivă etc) se vor prezenta şi:
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- Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei
ani precedenţi anului depunerii proiectului, în care producţia nu a fost calamitată iar rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare
din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara .

2.5. În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta:
- Declaraţie specială privind veniturile realizate înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoţit de Anexele la

Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ si/ sau Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe
norme de venit (formularul 221). Formularul 221 se va depune de către solicitanţii care au optat conform prevederilor legale, la
impozitarea pe bază de norma de venit.

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.a) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL pe care sunt/vor fi realizate investiţiile cu diferite tipuri de culturi:
3.a1) 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 finanţare şi/sau
contractul de concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare.

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 producători, 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.

3.a2) EXTRAS APIA din sistemul IACS.
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3.a3) În cazul SOCIETĂȚILOR AGRICOLE se ataşează TABELUL CENTRALIZATOR emis de către 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 folosința societății, care trebuie să fie de minim 10 ani.

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

3.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 puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de
finanţare, care să confere titularului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect;
3.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 puţin 10 ani
începând cu anul depunerii Cererii de finanţare, care să confere titularului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu
prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie 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 construcţiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanţare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice
dreptul acestuia de a obţine, potrivit legii, autorizaţia de construire/desfiinţare:
- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: act autentic notarial,
certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de
superficie încheiat în formă autentică de un notar public.
- drept de creanţă definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiţia.
Pentru construcţiile 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.
3.b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARA SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CA NU AU FOST FINALIZATE
LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora.
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Atenţie! În situația în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul
creditorului privind execuția investiției şi graficul de rambursare a creditului.
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 finanţare şi/sau
contractul de concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare.

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).

3.c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:
3.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); Formularul de mișcare se depune dacă există diferenţe dintre menţiunile din SF, cererea de finanţare și
extrasul din Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA.
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 rezultă numarul păsărilor şi al familiilor de albine
şi data înscrierii solicitantului în Registrul Exploatației.
***Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul b)
pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.
3.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 menționate ca necesare fazei următoare de autorizare.
5.1. HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor
agricole, însoţită de Statutul Societăţii agricole;
5.2. 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 din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativă agricolă,
cooperativă agricolă sau fermier în conformitate cu art. 7, alin. (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare;
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5.3. AVIZ DE RECUNOAȘTERE A GRUPULUI DE PRODUCĂTORI;
6.1 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;
6.2 DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică
agricolă.
6.3 DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea
profesională/certificat de competenţe emis de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Naționala pentru Calificari, sau certificat de absolvire a cursului de calificare
emis de ANCA care conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.
Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de către o instituție autorizată/acreditată de Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Calificari.
6.4. Se poate accepta ADEVERINTA DE ABSOLVIRE A STUDIILOR/CURSULUI DE PREGATIRE PROFESIONALĂ ÎN
DOMENIU, cu obligativitatea prezentării diplomei/certificatului/documentului final nu mai târziu de ultima plată.
7. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ (AUTOHTONĂ) eliberat de Asociații ale
crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ.
8. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii.
9.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, eliberată 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) ;
9.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform
prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 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).
10.1 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 de Statutul Cooperativei.
10.2 PRECONTRACTELE cu un membru/membri al/ai Cooperativei/Grupului de producători sau direct cu Cooperativa/Grupul de
producători din care face parte în vederea procesării/comercializării producției proprii.
11. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susţinerii
proiectului:
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11.1 Certificat de Înregistrare Fiscală al solicitantului
11.2 Copie carte de identitate a reprezentantului legal de proiect
11.3 Certificat Constatator în varianta extinsă al solicitantului
11.4 Cerere de informații ONRC extinse în care se va bifa calitatea de acționar/asociat în alte firme
11.5 Extras din Registrul Agricol
11.6 Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului că va păstra şi dezvolta nucleul de soiuri/rase autohtone
pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.
11.7. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului că nu a mai solicitat fonduri europene.
11.8. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului că nu deține/nu a mai deținut un utilaj agricol și Lista
mijloacelor fixe
11.9. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului că va raporta la GAL plățile efectuate de AFIR și va
transmite toate informațiile (solicitări de informații sumplimentare, notificări, contract de finanțare etc.) primite din partea AFIR.

Atenţie! Evaluarea Cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea
informaţiilor referitoare la solicitant şi exploataţia agricolă, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC etc.).

8. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a
acestora se regăsesc în Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 2/2A și în Manualul de Procedură de Evaluare și Selectare a proiectelor,
disponibile pe site-ul www.valeabaseuluidesus.ro.

8.1.Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe de conformitate:
• să utilizeze versiunea Cererii de Finanțare aferentă măsurii pentru care solicită finanțare, asa cum este specificată în
cadrul anunțurilor pentru apelurile de selecție;
• să completeze corect, să semneze și să ștampileze de Cererea de finanțare;
• să prezinte Cererea de finanțare atât în format tipărit, cât și electronic. Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei
• documentelor anexă și dacă sunt diferenţe, se solicită refacerea lor și dacă Dosarul original al Cererii de Finanţare corespunde cu

copia pe suport hârtie şi cea electronică. Expertul verifică concordanța copiilor pe suport hârtie și electronică, cu originalul şi dacă se
constată diferenţe între original şi copii, se solicită remedierea neconcordanţelor;

• să prezinte anexele tehnice și administrative cerute/impuse de tipul măsurii în două exemplare: un original și o copie; se verifică de
asemenea validitatea și valabilitatea acestora (dacă este cazul);
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• să nu mai fi depus Cererea de Finanțare în cadrul sesiunii de depunere aflată în desfășurare. Nu se acceptă redepunerea
Cererii de Finanțare în cadrul sesiunii de depunere lansate de GAL decât în cazul în care Cererea de de Finanțare a fost respinsă pe

criterii administrative (lipsă documente, documente incomplete etc.);
• să lege dosarul Cererii de Finanţare, iar documentele pe care le conţine să fie numerotate şi ştampilate de către solicitant;
referințele din Cererea de finanțare să corespundă cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din Cererea de
finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare;
• să completeze bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile, iar operaţiunile previzionate să fie

menţionate în coloanele prevăzute în acest scop.

8.2.Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime de eligibilitate:

• EG 1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare și/sau datele din ONRC, a certificatelor care să ateste lipsa datoriilor

restante fiscale și sociale prezentate la semnarea contractului, a însușirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declarația F și că sunt
îndeplinite condițiile de depunere.

• EG 2 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură:
- Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces

în fermă;

În vederea respectării condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd/dejecțiilor de origine animală este necesar
ca fiecare beneficiar care își va propune investiții pe sectorul zootehnic să ţină cont de prevederile Codului de bune practici agricole –
Anexa 13 la Ghidul solicitantului, să-și calculeze și să-și prevadă, prin proiect, capacitatea de stocare aferentă a gunoiului de grajd/
dejecțiilor de origine animală (în conformitate cu Anexa 12 „Calculator - Cod Bune Practici Agricole”) precum și cantitatea maximă de
îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.
Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice în calculatorul de capacitate a platformei de gunoi fila „producție de gunoi”
din documentul numit „Calculator - Cod Bune Practici Agricole”.
În ceea ce privește standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte de azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor
calcula prin introducerea datelor specifice în calculatorul privind cantitatea maximă de îngrășăminte care pot fi aplicate pe teren agricol
din fila „PMN”.
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Notă: Zonele în care pot fi introduse datele specifice sunt marcate cu gri în documentul numit „Calculator Cod Bune Practici Agricole” din
Anexa 12.
În funcţie de tipul de platformă aleasă, respectiv, construcţie provizorie sau permanentă, conform Legii 50/1991, terenul se poate afla în
proprietatea solicitantului sau se poate prezenta documentul care atestă dreptul de folosinţă al acestuia. În cazul investiţiilor noi în
zootehnice < 100 UVM respectarea cerinţelor privind depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd și a altor dejectii de origine
animală, va fi validată la finalul investiţiei prin Nota de constatare, emisă de către Garda Națională de Mediu.
Gestionarea corectă a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animală se poate face fie prin amenajarea unor sisteme de stocare
individuale, fie prin utilizarea unor sisteme de stocare comunale, fie prin utilizarea combinată a celor două sisteme, în conformitate cu
prevederile codului de bune practici.
Termenul limită de conformare la standardul privind nitrații este 12 iunie 2018, termen până la care se poate depune solicitare de plată
pentru acestă cheltuială, după această dată cheltuielile aferente depozitării/ gestionării gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine
animală nu vor mai fi eligibile pentru finanțare din FEADR. Excepție de la acest termen fac tinerii fermieri care, conform Regulamentului
UE nr. 1305, au termen de conformare 24 luni de la data instalării ca șef de exploatație pentru prima dată într-o exploatație.
Termenul de conformare la standardul privind nitrații se referă la finalizarea investiției în cauză (adică depunerea Cererii de plată aferentă
investiției de conformare).
În plus, conform prevederilor PNDR 2014-2020, investițiile de conformare la acest standard nu sunt eligibile pentru exploatațiile agricole
existente având între 8-100 UVM din UAT desemnate în programul de acțiune anterior (aprobat prin Decizia 21130/DC/14.10.2010) ca

fiind Zone Vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului 1552/743/2008 cu completările și modificările ulterioare (Anexa nr.14).

- Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar
integrat;

- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării; investițiile de procesare
de la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate
ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă);

- Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; (Ex.: tractoare,
remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/păsări/albine, combine, utilaje agricole
pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie,
echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol);
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- Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în
scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat;

- Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art. 17 (5) și investiții
determinate de conformare cu noile standarde;

- Cheltuieli pentru consultanță și proiectare.

• EG 3 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:

Se va verifica Declaraţia F şi se vor corela informaţiile din Studiul de
Fezabilitate/Memoriul Justificativ, cu cele din Certificatul de Urbanism şi ulterior, cu cele din documentul emis de Agenţia de Protecţia
Mediului Judeţeană prezentat în etapa de contractare.

• EG 4 Documentația tehnico-economică trebuie să dovedească viabilitatea economică a investiției:
Se va verifica îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:

- Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)/veniturile să fie cel puţin egale
cu cheltuielile în cazul Persoanelor fizice autorizate, Întreprinderilor individuale şi Întreprinderilor familiale, în declaraţia privind
veniturile realizate (formularele 200 şi/ sau 221 însoțite de Anexe). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de
calamităţi naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de
calamitate se vor ataşa documente care demonstrează situaţia de calamitate.

- În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional, care poate
fi negativ.

- Indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menţionate în cadrul secţiunii economice.
• EG 5 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției:

Se va verifica Declaraţia F şi se vor corela informaţiile din Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ, buget indicativ rezultat în
urma evaluării şi ulterior, prin verificarea documentelor 4.1 și 4.2 prezentat în etapa de contractare.

Prin urmare, în vederea semnării contractului, se va prezenta extrasul de cont/ contractul de credit pentru diferenţa menţionată.
• EG 6 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară:

Se verifică menţiunile documentelor emise de APM, DSP şi DSVSA judeţene
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depuse în vederea semnării contractului.

• EG 7 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 4000 SO (valoare producție
standard):

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform Cererii de finanţare, punctului din cadrul Cererii de
finanţare – Stabilirea categoriei de fermă (exploataţie agricolă). Solicitantul trebuie să fie înscris în Registrul Unic de Identificare de la
APIA cu toată suprafața deținută, dimensiunea calculându-se pe baza înregistrărilor din perioada (campania) de depunere a cererii unice de
plată pe suprafață conform legislației naționale din anul depunerii Cererii de Finanțare sau din anul anterior (în cazul în care nu este încheiată
campania de depunere a cererii de plată a anului în curs). Atenție! Suprafața declarată pentru proiect trebuie să fie aceeași cu cea
înregistrată la APIA, cu cea înregistrată în Registrul agricol și cu cea din documentele doveditoare asupra dreptului de proprietate
sau de folosință, toate datele vor fi corelate. În situația în care există diferențe între documentele de proprietate/folosință, extras din
registru agricol și datele din extrasul din sistemul IACS, prognoza economică-financiară trebuie refăcută.

În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile economice ale exploataţiilor membrilor fermieri. Conform
prevederilor fișei măsurii, anexă la ghid, prin intermediul formelor asociative (cooperative agricole și grupuri de producători), sprijinul poate
fi accesat de toate exploatațiile agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub 4.000 SO, cu condiția ca dimensiunile economice
însumate ale exploatațiilor membrilor formei asociative în cauză, să fie peste 4.000 SO.

• EG 8 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
(conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013) :

Se vor corela informaţiile din Studiul de fezabilitate/Memoriu Justificativ, cu cele din documentele emise de APM/DSP/DSVSA
judeţene şi din verificările în ONRC care conţin informaţii cu privire la persoana care s-a instalat pentru prima dată ca tânăr fermier.
Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier, figurează în ONRC că a preluat controlul efectiv
asupra exploataţiei înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/majoritar și unic administrator al respectivei entităţi,
respectiv, titularul Întreprinderii Familiale (ÎF-ului).
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• EG 9 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 (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr.
1305/2013) :
Se verifică menţiunile din Studiul de fezabilitate/Memoriul Justificativ și se vor corela cu mențiunile documentelor emise de APM,
DSP şi DSVSA judeţene depuse în vederea semnării contractului.

• EG 10 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 :

Se verifică, în baza menţiunilor din Studiul de fezabilitate/Memoriul Justificativ referitoare la produsul obţinut în urma procesării şi în
baza Anexei I la Tratat dacă acest produs este inclus în această anexă.

• EG 11 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea
sprijinului solicitat:
Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali,

dacă profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat. Cursul euro va fi cursul
BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul.

Condiții de eligibilitate suplimentare stabilite de GAL
• EG 12 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL:

Se va verifica Certificatul Constatator în variantă extinsă

Important! Investiția, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL. Pentru proiectele de investiții/cu
sprijin forfetar, în cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, finanțarea proiectului este
eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu social si punctul de lucru pe teritoriul acoperit de GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul
GAL și ponderea cea mai mare (minim 90%) a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.
Atenție! Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului
de fezabilitate/Memoriului justificativ toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.



Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Valea Bașeului de Sus”
Sediul: str. 1 Decembrie, nr. 1, orașul Săveni, județul Botoșani

Cod fiscal: 31088461
Site: www.valeabaseuluidesus.ro Tel/Fax.:0231/540.800
E-mail: galvaleabaseuluidesus@yahoo.com

9. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL:
În urma procesului de evaluare și completarea a Fișelor de evaluare a proiectului (a conformității, a eligibilității, a criteriilor de

selecție și a verificării pe teren – dacă este cazul) experții GAL „Valea Bașeului de Sus”, managerul GAL va emite Dispoziția de Convocare a
Comitetului de Selecție GAL pentru aplicarea procedurii de selecție și elaborarea Raportului Intermediar de Selecție.

La nivelul Asociației Grupul de Acţiune Locală „Valea Bașeului de Sus” funcţionează un Comitet de Selecţie, format din 7 membri ai
Grupului de Acţiune Locală, responsabil cu selectarea proiectelor depuse în cadrul GAL, comitet numit prin Hotărârea AGA și menționat în
SDL aprobată de DGDR AM PNDR.

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, iar
reprezentanții organizațiilor din mediul urban să nu depășească 25% din numărul membrilor.

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia pe sesiune. În
termen de maxim 2 zile lucrătoare, Comitetul de Selecție va emite Raportul Intermediar de Selecție, în care vor fi înscrise proiectele
retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul
obținut pentru fiecare criteriu de selecție.

Raportul Intermediar de Selecție va fi datat, semnat aprobat de către Comitetul de Selecție și avizat de Președintele Consiliului Director GAL
sau de un alt membru al Consiliului Director mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL. De asemenea, Raportul de Selecție va fi
semnat și de către reprezentantul CDRJ, care participă la procesul de selecție pentru asigurarea transparenței și pentru efectuarea activităților
de control și monitorizare.
După finalizarea Raportului Intermediar de Selecție și aprobarea acestuia, GAL va publica Raportul Intermediar de Selecție pe
site‐‐‐‐ul propriu www.valeabaseuluidesus.ro.

În baza Raportului de Selecție, GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție și va transmite
solicitanților notificări privind rezultatul evaluării și selecției. Notificările către solicitanți asupra rezultatului selecției vor fi semnate de către
reprezentantul legal al GAL sau un angajat al GAL desemnat în acest sens și vor fi transmise în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea
raportului. Notificarea se va transmite cu confirmare de primire din partea solicitantului.
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Solicitanții ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și neselectate, pot depune contestații la
sediul GAL în maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării Raportului Intermediar de Selecție.

Contestațiile se soluționează în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la data finalizării perioadei pentru depunere
contestațiilor, de către Comitetul de Soluționare a Contestațiilor constituit la nivelul GAL, din 3 membri (1 partener public și 2
parteneri pri vați).

După soluționarea contestațiilor (dacă este cazul) de către Comitetul de Soluționare a Contestațiilor şi publicarea Raportului de
contestații pe pagina de internet a GAL „Valea Bașeului de Sus”, solicitanții sunt notificați în 2 zile lucrătoare de la publicare cu privire la
rezultatul contestațiilor.
Dacă în urma perioadei de soluționare a contestațiilor nu intervin modificări în Raportul Intermediar de Selecție, GAL „Valea Bașeului de
Sus” va emite o Notă prin care Raportul Intermediar de Selecție devine Raport Final de Selecție.

În situația în care rezultatele soluționării contestațiilor determină modificări în raportul intermediar de selecție, managerul GAL va
emite o nouă dispoziție de convocare a Comitetului de Selecție pentru întocmirea Raportului Final de Selecție.
IMPORTANT!
Procesul de SELECȚIE și procesul de VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR se desfășoară potrivit Procedurii de selecție a
proiectelor la nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală „Valea Bașeului de Sus” cu modificările și completările ulterioare, în
vigoare la momentul lansării sesiunii, publicat pe site‐‐‐‐ul www.valeabaseuluidesus.ro, în secțiunea Finanțare (sub-secțiune Procedură de
selecție).

10. 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. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție a fost stabilit cu
aprobarea Consiliului Director al Asociației GAL „Valea Bașeului de Sus”.

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie:

Nr.
crt.

Principii şi criterii de selecție Punctaj

1. Principiul lanțurilor alimentare integrate Max 10 p
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a) producție agricolă primară – procesare – comercializare; 10 p

b) producție agricolă primară – procesare; 5 p

Pentru primirea punctajului proiectul trebuie să conțină investiții în componentele: Producție agricolă primară, procesare și,
dacă este cazul, comercializare.
În acest sens, obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul exploatației agricole, iar în ceea ce privește
comercializarea (criteriul 1.a), aceasta se poate realiza astfel:
1. în mod direct de către fermier către consumatorul final, sau
2. prin vânzarea produsului procesat la nivel de fermă, către alți fermieri, procesatori, restaurante, pensiuni, vânzătorii cu
amănuntul, dovedită prin intermediul unor precontracte/contracte încheiate direct cu aceștia.
3. sau printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus.
În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei verigi ale lanțului alimentar componenta de procesare împreună
cu cea de comercializare (dacă este cazul) de la nivelul exploatației agricole trebuie să reprezinte minimum 10% din
valoarea eligibilă a proiectului.
Documente verificate:
1.a) Studiul de Fezabilitate
1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente
1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.
4. Certificat de urbanism pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism
nu trebuie însoţit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare.
2. Proiecte care sunt depuse de forme asociative (cooperative, grupuri de producători) 10 p

Se acordă punctaj pentru solicitanții care sunt cooperative agricole, societăți cooperative agricole sau grupuri de producători
din domeniul agricol constituit în baza legislației în vigoare.
Documente verificate:
5.2) Statut pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005,) și Cooperativa agricolă (înfiinţată în
baza Legii nr. 566/2004) cu modificările și completările ulterioare din care sa reiasă că acestea se încadrează în categoria:
societate cooperativă agricolă, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art 7, alin. (21) din OUG 3/2015, cu
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completările și modificările ulterioare.
5.3) Aviz de recunoaștere a grupului de producători.
3. Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole Max 20 p

a) Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută
prin proiect, în funcție de studii superioare;

20 p

b) Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută
prin proiect, în funcție de studii liceale sau postliceale;

10 p

c) Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută
prin proiect, în funcție de școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel
minim de calificare în domeniul agricol;

5 p

*Managerul/administratorul exploatației = reprezentantul legal al solicitantului
Se va prezenta unul din documentele 7.1, 7.2 , 7.3 sau 7.4.
Expertul va verifica dacă documentul este emis de către o instituţie autorizată/acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului sau este recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări sau este emis de ANCA. Documentul
care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie obligatoriu un certificat de calificare emis de un furnizor de
formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificari sau un certificat de competențe
emis de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie
de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare
emis de ANCA. În situația în care solicitantul este absolventul unei forme de învățământ din sistemul național de educație,
în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, management agricol, biotehnologii
etc.)/agroalimentar/veterinar/economie agrară/ economia și gestiunea producției agroalimentare/mecanică agricolă, inginerie
economică în agricultură și dezvoltare rurală, se va prezenta diploma/documentul care să ateste absolvirea formei de
învățământ corespunzătoare. ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoaște toate certificatele de calificare
emise de furnizorii de formare profesională a adulților care organizează Programe de Formare Profesională autorizate
conform legislației în vigoare (Legislația privind formarea profesională a adulților, respectiv FPC). Sunt admise și diplomele
de studii care beneficiază de recunoaștere/echivalare de către autoritatea competentă a Ministerului Educației conform
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legislației naționale în vigoare. În cazul în care solicitantul (absolvent al unei forme de învățământ superior care a absolvit în
ultimele 12 luni) nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective,
însoţită de foaia matricolă, sub condiţia prezentării diplomei în original până la ultima cerere de plata. Se poate accepta şi
adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, până la eliberarea documentului doveditor care va fi
prezentat până la ultima tranșă de plată.
Documente verificate :
7.1 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 ;
7.2 Diplomă de absolvire studii postliceale şi liceale în domeniul agricol/agroalimentar/veterinar/economie
agrară/mecanică agricolă.
7.3 Diplomă 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 competențelor profesionale obținute pe
alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări care conferă
un nivel minim de calificare în domeniu agricol/agroalimentar/veterinar/economie agrară/mecanică agricolă.
7.4 Adeverința de absolvire a studiilor în domeniu, până la eliberarea documentului doveditor, dar nu mai târziu de
ultima plată.
4. Principiul soiurilor/raselor autohtone Max 5 p
Solicitantul își propune sau demonstrează prin proiect că obține/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul
documentației tehnico-economice că va păstra şi dezvolta nucleul de soiuri/rase autohtone pe toată durata de implementare
și monitorizare a proiectului.
Documente verificate:
1.a) Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ
11.6. Declarație pe propria răspundere
5. Solicitantul nu a mai solicitat fonduri europene 30 p

Solicitantul declară pe propria răspundere că nu a mai solicitat fonduri europene (prin depunerea unui proiect) în cadrul unui
program european de finanțare nerambursabilă.
Documente verificate:
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11.7. Declarație pe propria răspundere
6. Principiul „primului utilaj agricol” – solicitantul nu deține/nu a mai deținut un utilaj agricol,

pentru proiectele care prevăd achiziționarea de utilaje/echipamente
25 p

Solicitantul declară pe propria răspundere că nu deține/nu a mai deținut în proprietate privată un utilaj agricol, în cazul
proiectelor care prevăd achiziționarea de utilaje/echipamente agricole.
Documente verificate:
11.8. Declarație pe propria răspundere și Lista mijloacelor fixe

TOTAL 100 p

Pentru această măsură punctajul minim este de 30 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Criterii de departajare
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face în funcție de următoarele criterii:

1. Valoarea mai mare a cofinanțării;
2. Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului explotației agricole (reprezentantul legal al solicitantului).

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

În baza Raportului de Selecție, GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție și va transmite solicitanților
notificări privind rezultatul evaluării și selecției. Notificările către solicitanți asupra rezultatului selecției vor fi semnate de către
reprezentantul legal al GAL sau un angajat al GAL desemnat în acest sens și vor fi transmise în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea
raportului. Notificarea se va transmite cu confirmare de primire din partea solicitantului.

În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, Rapoartele de Selecție vor fi făcute publice, minim pe
pagina de web a GAL sau prin afișare la sediul GAL-ului.

12. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și Fișa tehnică a măsurii
disponibile pe site-ul www.valeabaseuluidesus.ro.
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13. Datele de contact GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:

Biroul de relaţii cu publicul deschis de luni până vineri, în intervalul orar 8.30-16.30, la sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL)
„Valea Bașeului de Sus”, din strada 1 Decembrie, nr. 1, oraș Săveni, judeţul Botoșani (în incinta Primăriei Orașului Săveni, etaj II).

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/540.800 și la adresa de e-mail: galvaleabaseuluidesus@yahoo.com.

14. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:
Variantele electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul
GAL.
Angajații GAL vor oferi sprijin și consiliere cu privire la fazele de implementare a proiectelor.
Cererile de plată vor fi depuse de către beneficiari la sediul GAL și vor fi verificate privind conformitatea de către angajații care nu au
participat la evaluarea cererilor de finanțare. În urma stabilirii conformității, beneficiarii vor depune cererea de plată la AFIR (OJFIR/CRFIR
în funcție de proiect), împreună cu documentele emise de către angajații GAL, spre decontare.


