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ANUNȚ DETALIAT LANSARE APEL DEPUNERE PROIECTE  

Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud Est anunță lansarea primei sesiuni continue cu evaluare lunară de depunere a 
Cererilor de Finanțare pentru Măsura M2/DI2A ”Investiții în active fizice” în perioada 02.04-29.06.2018. 

 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2 – Sesiunea 1/2018 desfășurată în perioada 02.04 - 29.06.2018 

Data publicării: 02.04.2018 

Data lansării apelului de selecție: 02.04.2018 

Data limită de depunere a proiectelor: 29.06.2018 

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiecte: Depunerea proiectelor pentru M2/DI 2A ”Investiții în active fizice” se 
va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud -  Est din Comuna Răstoaca, Județul Vrancea de luni până vineri în 
intervalul orar 09:00 – 14:00, în perioada 02.04-29.06.2018.  

 
Fonduri disponibile pentru Măsura M2 ”Investiții în active fizice”: 61.110,00 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul M2 ”Investiții în 
active fizice”  este de 61.110 Euro 
Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 61.110 Euro(valoare fonduri disponibile) 
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 50 %, la care se pot adăuga 20 % pentru investiții amplasate în zone 
care se confruntă cu constrângeri naturale și încă 20 % pentru investiții realizate de tineri fermieri, așa cum sunt 
definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, fără a se putea depăși 90 %. 
 

 
Beneficiari eligibili:  

 Exploatații agricole cu activitate în teritoriul GAL, din categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici; 

 Unități de procesare a produselor agricole din categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici din teritoriul GAL; 

 Asociații ale cultivatorilor de plante sau crescătorilor de animale din teritoriul GAL; 

 Alte forme asociative din teritoriul GAL: Cooperative, grupuri de producători, etc. 

 
Tipuri de acțiuni eligibile 

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe 
teritoriul GAL Vrancea Sud Est format din comunele Bălești, Ciorăști, Gugești, Gologanu, Măicănești, Milcovul, Nănești, Răstoaca, 
Sihlea, Slobozia Ciorăști și Tătăranu din județul Vrancea, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni din județul Brăila, respectiv 
Nămoloasa din județul Galați. 

Proiectele depuse vor respecta criteriile de eligibilitate aplicabile proiectelor de investiții, conform  regulamentelor  europene,  
cadrului național  de  implementare și capitolului 8.1  din PNDR. Pentru toate proiectele depuse se vor respecta prevederile 
aplicabile LEADER din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și completările  ulterioare,  privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor PNDR, inclusiv, după caz, prevederile Schemei de ajutor de minimis - “Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 

Investiția propusa prin proiect trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de acțiuni prevăzute in fisa 
măsurii  M2/2A din SDL 

 

Modelul Cererii de Finanțare  
Modelul Cererii de Finanțare utilizată de solicitanții va fi cel disponibil pe site-ul www.galvranceasudest.ro → Măsuri → Anexe, 

la momentul lansării apelului de selecție (Anexa în format editabil). 
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, necompletarea tuturor datelor 

solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 
Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate în trei exemplare pe  suport  de  hârtie  (1  

original  și  2  copii)  şi  trei  exemplare  în  format  electronic  (prin  scanare)  la compartimentul tehnic al  GAL înaintea expirării 
datei limită de depunere a proiectelor. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, 
respectiv „COPIE.” 
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Depunerea  proiectelor în cadrul sesiunii continue se oprește când valoarea proiectelor depuse este mai mare 
de 120% din valoarea alocată măsurii. 

Solicitantul se va asigura că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanțare, în afara celor 2 exemplare 

depuse la GAL Vrancea Sud Est. 

Documente justificative  
Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei 

măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL sunt: 

1. a) Studiul de Fezabilitate  însotit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea Viticola (dacă este cazul) 
Studiul de Fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/2016.  
Pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie.  
Atenție!  Conform  Art 15 aferent HG 907/2016 , ”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii: 
o ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 
o pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenție au fost inițiate  

procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de 
participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a 
lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/ beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare; 

o ale căror proiecte tehnice/ studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în 
conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/ beneficiar până la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/ reavizare.  

Important! 
- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de Fezabilitate 
cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile  
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de elaboratorul 
documentaţiei 
- se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat 
la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului  
- se va detalia  capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de santier prin devize care să 
justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi  
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, 
ştampilate de către elaborator în cartusul indicator. 
- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, 
cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul 
de Urbanism pentru acestea.  
- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj 
tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi 
considerat cheltuială eligibilă.  Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare  în coloana 
„cheltuieli neeligibile”). 
- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora).  
- în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, cu respectarea limitei maxime prevăzute în 
Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, chiar și în  cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu 
extras din BD cu prețuri de referință.  
- În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în 
care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie. 
1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  

1. c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
Atentie! 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, obligatoriuExpertiza tehnică de specialitate 
asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora 
fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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2. Situatiile 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.  
Atenție! 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 calamități 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 situații: 

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 . 

c) 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, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul 
va depune Declaratie de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.  

- Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și  intreprinderi individuale:  
Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administrația Financiară 
(formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind 
veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 
105 din Legea 227/ 2015,(cod fisca), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va depune nici un 
document în acest sens. 
- Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta excesivă etc) se vor prezenta şi: 
- situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20,  formularele 30 și 40) din unul din  ultimii trei  

ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de 
exploatare din bilanț) să  fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara . 

- În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta: 
- Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la 

Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ si/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse 
pe norme de venit (formularul 221). Formularul 221 se va depune de către solicitanții 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.a1) Documente solicitate pentru terenul agricol șau terenului aferent plantatiilor de vita de vie pentru struguri de masa 
existente/plantatiilor nou infiintate si a altor plantatii : 
- Copie dupa documentul autentificat la notar care atesta 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 producatori, 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 
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 folosinta societătii, 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. 
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b)  Documente solicitate pentru imobilul (Cladirile si /sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:  
 b1) Actul de proprietate asupra cladirii sau Contract de concesiune sau alt Document incheiat 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;  
 b2) Documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului sau Contract de concesiune sau alt Document 
incheiat 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 Leg ii nr.50/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție 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. 
Atentie! Pentru constructiile si/sau terenul ce fac obiectul cererii de finantare, solicitantul trebuie sa prezinte documente care sa 
certifice dreptul acestuia de a obtine, potrivit legii, autorizatia de construire/desfiintare: 
- 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 creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiția. 
Pentru construcțiile 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. 
       b3) Extras de Carte Funciara sau Document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru, pentru proiectele 
care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora . 
Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune  acordul 
creditorului privind executia investitiei  şi graficul de rambursare a creditului.  
c) Document pentru efectivul de animale detinut in proprietate: 

1). Extras din Registrul Exploatatiei, 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);  
- Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine – Adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie, emisă 
cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii 
solicitantului in Registrul Exploatatiei.  
- Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute la 
punctul c) pentru toţi  membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 

2). Pasaportul emis de ANZ pentru ecvideele 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 mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare. 
8.1  Documente care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare a investiţiei emise de o instituţie financiară (extras de cont si/ 
sau contract de credit)  
9.1 Autorizatie sanitara/Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii 
Cererii de finanţare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.  
10. a) Hotarare Judecatoreasca definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor 
agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 
 b) 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 și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de propr ietate asupra 
terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, 
cooperativă agricola  sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare; 
 c) Document de infiintare a Institutelor de Cercetare, a Centrelor, staţiunilor şi unităţilor de cercetare –dezvoltareşi 
didactice din domeniul agricol 
11.1 Diploma 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; 
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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 scolii profesionale sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/ certificat de 
competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care 
trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat de absolvire a cursului de  calificare emis 
de ANCA care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. 
11.4 Foaia matricola pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică 
agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală. 
Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se instalează, fiind managerul exploataţiei) sau 
pentru angajatul care deţine funcţia de manager al exploataţiei agricole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta şi documentele care să 
certifice poziția persoanei în societate:  
11.5 Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă.  
Atentie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie  autorizata/acreditata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională,  trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru 
Calificari. Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea prezentării 
diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare. 
12. În cazul investitiilor privind irigatiile:   
12.1 Aviz de Gospodarirea Apelor /Notificarea de incepere a executiei, în cazul investiţiilor noi 
 sau 
Autorizatie de Gospodarire/Notificare de punere in functiune, 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) 
13.1 Autorizatia de producere a semintelor si materialului saditor/Autorizatia de producere si prelucrare a semintelor si 
materialului saditor/Autorizatia de producer, prelucrare si comercializare a semintelor si materialului saditor(dacă este cazul); 
13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitii a semintelor, şi documentul oficial de certif icare 
a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/ 
documentul de calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menţionate (ex: eticheta 
oficială). 
14. Certificatul de origine pentru animale de rasa indigena, eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, 
autorizate de ANZ. 
15.1 Document emis de catre Organizatia Interprofesionala 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, însoţit 
de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut),  document avizat de consiliul director.  
Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă persoană împuternicită de 
Consiliul Director conform prevederilor statutului.  
În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebu ie sa 
prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul 
Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente. 
15.2 Precontractele cu membrii OIPA în vederea procesării/comercializării producției proprii. 
16.  Precontractele cu personae juridice prin care se realizează comercializarea produselor proprii. 
17. Fisa de inregistrare a producatorilor in agricultura ecologica, eliberata de DAJ, insotita de contractual incheiat cu un 
organism de inspectie si certificare;  
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 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). 
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. Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul Național de Antigrindină și 
Creștere a Precipitațiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a 
Precipitațiilor. 
20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care sa reiasa ca solicitantul si, dacă este cazul, tertele 
persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru a/al acesteia/acestuia, insotit - statutul 
Cooperativei. 
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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 dupa caz) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii proiectului. 

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

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL, iar investiția trebuie realizată pe teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției și viabilitatea economică a investiției; 

 Solicitantul trebuie să fie proprietar sau să dețină un drept de folosință asupra terenului pe care se vor realiza construcțiile și 

să respecte legislația în vigoare în domeniul sănătății publice, sanitar-veterinare și de siguranță alimentară; 

 Investițiile vor fi precedate de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia 
de verificare a acestora 

Verificarea conformității Cererii de Finanțare este realizata cu respectarea „Procedurii de evaluare si selecție a 
proiectelor” din cadrul Capitolului XI din SDL, a “Procedurii pentru evaluarea şi selecția proiectelor depuse in cadrul apelurilor de 
selecție lansate de GAL.  Rezultatele verificării vor fi consemnate in Fisa de verificare a conformității.  

Aceste documente sunt elaborate de GAL si postate pe site-ul GAL: www.galvranceasudest.ro. 
Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanțare daca: 

 a fost folosita varianta adecvata a formularului, indicata de GAL si postata pe site-ul propriu; 

 dacă este corect completată, prezentată pe suport de hârtie si în format electronic (CD/DVD);  

 daca sunt atașate toate anexele tehnice si administrative  

 daca dosarul Cererii de finanțare a fost legat, paginat si opisat cu toate paginile numerotate manual în ordine de la „1” la „n” în 
partea dreapta sus, unde „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât sa nu 
permită detașarea si/sau înlocuirea documentelor;  

 exemplarul original are înscris pe copertă, în partea superioară dreapta, mențiunea "ORIGINAL".  

 Fiecare pagina are semnătură/ştampila solicitantului;  

 copiile documentelor originale (exemplu: act de proprietate, bilanț contabil vizat de administrația financiara etc.), trebuie sa conțină 
mențiunea „Conform cu originalul”.  

 Expertul care verifica conformitatea va verifica pe CD/DVD formatul electronic al documentelor atașate: Cererea de 
finanțare, inclusiv documentația atașata acesteia (studiul de fezabilitate si celelalte documentele solicitate in anexa E a Cererii de 
finanțare) si copia Dosarului Cererii de finanțare (forma scanata). 

Toate verificările efectuate si consemnate de către experții GAL in Fisa de verificare a conformității  vor respecta principiul  “4 
ochi”, respectiv vor fi verificate si semnate de către 2 experți GAL care au această atribuţiune în fişa postului si va fi aprobată de 
managerul GAL/reprezentantul legal GAL.  

Verificarea conformității se va realiza in maxim 2 zile lucrătoare de la depunerea si înregistrarea Dosarului Cererii de 
Finanțare la GAL. Daca sunt necesare informații suplimentare, acestea vor fi solicitate prin completarea si transmiterea de către 
expertul GAL a Fisei de informații suplimentare către solicitant.   Termenul de răspuns al solicitantului este de maxim 5 zile 
lucrătoare de la primirea Fisei de informații suplimentare, cu care se prelungește termenul de întocmire a Fisei de verificare a 
conformității proiectului.  Dacă în urma  solicitării  informațiilor suplimentare, solicitantul  trebuie să  prezinte  documente emise de alte 
instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de finanțare la GAL. 

După verificarea conformității pot exista două situații: 
a) Cererea de finanțare este declarata conformă.  

In acest caz Fişa de verificare a conformității împreună cu exemplarul letric  al Cererii de finanțare se înregistrează de către 
expertul care a efectuat verificarea în Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare conforme. Solicitantul semnează Fişa de 
verificare a conformităţii, se fac două copii din care una va fi dată solicitantului, iar a doua copie se arhivează la GAL. Cererea de 
finanțare conforma va intra in următoarea etapa de verificare si anume verificarea eligibilității. 
b) Cererea de finanțare este declarată neconformă.  
 In acest caz , GAL înştiinţează solicitantul ca Cererea de finanţare este neconformă, i se explică cauzele neconformităţii si 
solicitantul ia la cunoștință prin semnarea Fisei de verificare a conformității. Solicitantul va primi Cererea de finanțare neconformă in 
original şi copia după Fişa de verificare a conformitățiii, care atestă neconformitatea documentară. Copia electronică a dosarului 
Cererii de finanţare exemplarul original al Fisei de verificare a conformității se vor arhiva la GAL. 

Cererile de  Finanţare declarate  neconforme pot fi  refăcute (corectate/completate) și  redepuse de către solicitanți în 
cadrul aceleiași sesiuni de selecție (dacă sesiunea mai este deschisă) sau în cadrul următoarei sesiuni de selecție care va fi lansata 
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de GAL pentru aceeași măsură din SDL(daca au mai ramas fonduri disponibile ). Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată 
neconformă de maximum două ori în cadrul unei sesiuni de primirea a proiectelor. 

Cererea de finanțare se verifică din punct de vedere al conformității, eligibilității și al criteriilor de selecţie, în cazul în care 
auto-evaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu punctajul minim. 

Experții evaluatori  vor parcurge toate etapele evaluării, pe principiul de verificare „4 ochi”.  
 Cererea de finanţare este admisă pentru verificarea eligibilității și a criteriilor de selecţie, în cazul în care autoevaluarea 
scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu punctajul minim de 30 puncte. 

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare a Cererii de Finanțare este realizata cu respectarea „Procedurii de 
evaluare si selecție a proiectelor” din cadrul Capitolului XI din SDL, a “Procedurii pentru evaluarea şi selecția proiectelor depuse in 
cadrul apelurilor de selecție lansate de GAL si pentru soluționarea contestațiilor”, verificarea având la baza “Metodologia de verificare 
a eligibilității” specifică M2/2A din SDL.  Rezultatele verificării vor fi consemnate in Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate. Aceste 
documente sunt elaborate de GAL si postate pe site-ul GAL: www.galvrancesasudest.ro. 

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 
 verificarea eligibilităţii solicitantului;  
 verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;  
 verificarea bugetului indicativ al proiectului; 
 verificarea Studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate. 

Criteriile de eligibilitate sunt preluate din fișa tehnică a măsurii din SDL aprobată de către DGDR AM PNDR, la acestea fiind 
adăugate condițiile de eligibilitate prevăzute de legislația europeana, Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, HG 226/2015 privind stabilirea 
Cadrului general de implementare a masurilor programului național de dezvoltare rurala cofinanțate din FEADR si de la bugetul de stat 
si legislația națională specifica.  

Fiecare Cerere de finanțare conformă va fi verificată in ceea ce privește eligibilitatea de către 2 experți din cadrul GAL, 
conform principiului „4 ochi”. Verificarea eligibilității tehnice si financiare constă în verificarea eligibilităţii solicitantului, a criteriilor 
generale de eligibilitate, a planului de marketing/ studiu de piață, a acordului de cooperare, a bugetului indicativ al proiectului precum 
şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. Sunt eligibili solicitanții care 
la momentul depunerii Cererii de finanțare respecta condițiile de eligibilitate detaliate în  prezentul ghid.  

Investiția propusa pentru sprijinul nerambursabil trebuie sa îndeplinească toate condițiile de eligibilitate detaliate in prezentul 
ghid. Documentele atașate Cererii de Finanţare trebuie sa fie în conformitate cu specificațiile prezentului ghid.  

În situatia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul GAL întocmeste Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare, în care se solicită informatii suplimentare de la solicitant. Solicitantul trebuie să trimită la GAL informatiile 
cerute în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii formularului. 

 Informatiile suplimentare se solicită de regula doar o singură dată si doar în următoarele cazuri: 
1. În cazul în care documentul tehnic (Studiul de fezabilitate) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de 

eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de finanţare. 
2. În cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă care nu respectă 

protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective.  
3. În cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau 

încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect. 
Informațiile transmise de solicitant în răspunsul la informaţii suplimentare care nu au fost solicitate de expertul GAL, nu vor fi 

luate în considerare la evaluarea proiectului. Dacă informatiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 
expertul va notifica solicitantul asupra acestei situatii, cu solicitarea de a transmite bugetul rectificat.  In situatii exceptionale, prin 
această notificare se pot solicita si alte clarificări, a caror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informatiile 
suplimentare solicitate initial.  În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, 
solicitantul avand optiunea de a contesta bugetul numai după notificare în urma raportului Comitetului de Selectie. 

Verificarea bugetului indicativ al proiectului vizează următoarele aspecte: 

 daca informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul 
general si devizele pe obiect precizate în SF/DALI;  

 corectitudinea ratei de schimb; 

 încadrarea corecta a cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor neeligibile in capitolele bugetare;  

 încadrarea costurilor cu consultanta si managementului proiectului in limitele procentuale maxime stabilite prin prevederile legale; 
rezonabilitatea preţurilor (conform prevederilor art.8 alin.(3) lit. (a) și (b) din HG 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare;  

 planul financiar; 

  verificarea in vederea evitării dublei finanțări; 

  daca la fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de  standardul de cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările şi  completările 
ulterioare;  
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 daca pentru lucrari, exista in SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri; daca proiectul se 
încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil; alte aspecte relevante, conform Fisei de verificare a criteriilor de 
eligibilitate si  a ”Metodologiei de verificare a eligibilitati”, specifică M2/2A din SDL. 
Conform specificatiilor Ghidului de implementare a sub-masurii 19.2, solicitantul va avea in vedere urmatoarele aspecte: 

-Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport  cu durata,  acțiunile și rezultatele proiectului și categoriile de 
cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul indicative; 
- Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în 
special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. 

Rezultatul verificării este completarea Fisa de verificare generală a proiectului, care va fi datata si semnata de cei 2 
evaluatori si de managerul GAL, respectiv reprezentantul legal al GAL.  In urma verificarii eligibilitatii, proiectele depuse de solicitanti 
pot fi eligibile sau neeligibile.  

Verificarea eligibilitatii proiectelor depuse la GAL se va realiza in maximum 15 zile lucratoare de la verificarea conformitatii. 
Daca sunt solicitate informatii suplimentare, acest termen va fi prelungit cu termenul acordat pentru raspunsul solicitantului. 
Răspunsul  solicitantului  privind  informațiile  suplimentare  va  fi  de  maximum  5  zile lucrătoare de  la primirea Fișei de 
informații suplimentare Rezultatul final al verificării eligibilităţii se consemnează în Fisa de verificare generală a proiectului. 

 Dupa verificarea eligibilitatii proiectului pot exista urmatoarele situatii: 
a)Cererea de Finantare este declarata eligibila 
În acest caz proiectul va trece in faza procedurala urmatoare: evaluarea criteriilor de selectie. 
b)Cererea de Finantare este declarata neeligibila 
În acest caz se va intocmi si trimite formularul Notificarea Cererilor de Finantare eligibile/neeligibile, prin care solicitantul va fi 

notificat privind neeligibilitatea Cererii de Finantare, precizandu-se criteriile de eligibilitate care nu sunt îndeplinite, cauzele care au 
condus la neeligibilitatea proiectului  precum şi posibilitatea solicitantului de a contesta decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea notificării. 

 

Procedura de selecție  
 
Selecția proiectelor la nivelul GAL Vrancea Sud Est se realizează de către Comitetul de Selecție al proiectelor,conform 

prevederilor SDL 2014-2020, Cap XI: Procedura de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL. 
Comitetul de selecție va fi alcătuit din 7 persoane (reprezentanți ai autorităţilor și organizaţiilor care fac parte din 

parteneriat). Se va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor partenerilor, utilizând principiul 
reprezentării prin rotaţie. La nivelul luării deciziilor, partenerii economici și sociali, precum și alți reprezentanți ai societăţii civile, 
reprezintă 57,15 % din parteneriatul local, iar partenerii publici 42,86 %. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține 
unuia din membri comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 
comitetului respectiv. În ceea ce privește selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „ dublului cvorum”, respectiv pentru 
validarea voturilor, va fi necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puțin 50 % din parteneri, din care peste 50 % să fie din 
mediul privat și societate civilă. 

Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor(daca participă la sedință) sunt obligaţi să 
semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați.  

Comitetul de selecție  al GAL trebuie  să se  asigure de  faptul  că proiectul care solicită finanțare răspunde 
obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților 
stabilite în SDL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.   
 Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidența alocării 
financiare aferente apelului de propuneri de proiecte.  

Comitetul de Selectie analizează lista proiectelor eligibile depuse, verifică punctajul fiecărui proiect și suma solicitată,  
ordonează proiectele în funcție de punctaj, iar daca este cazul, verifica criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal si 
aproba proiectele care se încadrează în suma alocata sesiunii, în cadrul Raportului de Selecție Lunar, care va fi publicat  site-
ul GAL, iar în baza acestuia, experţii GAL vor înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selecţie.  

Notificările solicitanţilor cu privire la rezultatul evaluării şi selecţiei proiectelor vor conține informaţii cu privire la statutul 
proiectelor în urma evaluării şi selecţiei, motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile si/sau selectate precum şi perioada de 
depunere si soluționare a eventualelor contestaţii, acesta fiind de maximum 5  zile lucrătoare de la primirea notificării .  

În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite 
precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, 
notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au fost sau, după caz,  nu 
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au fost punctate criteriile de selecţie, precum şi, atunci când este cazul,  precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a 
valorii publice sau a intensităţii sprijinului.  

Contestațiile întocmite si semnate de beneficiari vor fi transmise in termenul stabilit (depuse personal, trimise prin 
poştă sau fax), la secretariatul GAL, cu sediul in Răstoaca judetul Vrancea.  

Vor fi considerate contestaţii si vor fi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului 
depus, punctarea unui/unor criterii de selecție, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului publ ic 
acordat pentru proiectul depus. Contestațiile sunt primite de către GAL și vor fi instrumentate în maxim 10 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului maxim de depunere a contestațiilor și până la publicarea Raportului de Contestații. Termenul poate fi prelungit cu 
aprobarea Consiliului Director, în situații excepționale: dacă se analizează contestațiile depuse pe două sau mai multe măsuri 
concomitent; dacă numărul de contestații depuse este mare; dacă perioada de analiză a contestațiilor se suprapune cu alte sesiuni de 
verificare a proiectelor depuse la GAL. Contestația depusă de un solicitant pe o anumită speță va impune reevaluarea întregului 
proiect de către alți doi experți decât cei care au efectuat evaluarea inițială. Rezultatul reevaluării va fi înaintat Comisiei de Soluționare 
a Contestațiilor. 

În urma verificării contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va emite un Raport de Contestaţii, prin care 
se stabilește admiterea sau respingerea contestației. Raportul va cuprinde statusul contestației (admis/respins), motivul contestației 
(neeligibilitate, scor, valoare) și rezultatul evaluării în cele 3 domenii: eligibilitate, punctaj respectiv criterii de selecție, înainte și după 
instrumentarea contestației. Concomitent cu publicarea pe pagina de web proprie a Raportului de Contestații, GAL va notifica 
solicitanții care au depus contestațiile (E6.8.2L) de rezultatul stabilit de Comisia de Soluționare a Contestațiilor. După publicarea 
Raportului de Contestații, în termen de 3 zile lucrătoare GAL-ul va convoca Comitetul de Selecție în vederea întocmirii Raportului de 
Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate, eligibile selectate, valoarea acestora, numele 
solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selecție. GAL-ul va publica pe pagina proprie de 
web  Raportul de Selecție Final si va înștiința solicitanții asupra rezultatelor finale ale procesului de evaluare si selecție. 

In Raportul de Selectie Lunar Final vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate în urma 
soluţionării contestaţiilor. GAL va publica pe pagina proprie de web  Raportul de Selectie Final si va înştiinţa solicitantii 
asupra rezultatelor finale ale procesului de evaluare si selectie. 

Pentru realizarea selectiei proiectelor se analizeaza dacă valoarea publică totala, exprimata în euro, a proiectelor 
eligibile ce întrunesc punctajul minim este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri, în cadrul sesiunii de 
depunere.  

 Pot fi intalnite următoarele situaţii: 
1.  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, este mai mica sau egala cu 
valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie propune aprobarea pentru 
finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent fiecarei măsuri; 
2.  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, este mai mare decat valoarea 
totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie analizeaza listele proiectelor eligibile 
care au îndeplinit punctajul minim, si procedează conform specificaţiilor pentru astfel de situatii din Ghidul solicitantului 
aferent fiecarei masuri, cu respectarea  Criteriilor de selectie si a Criteriilor de departajare a proiectelor cu punctaj egal, 
aferente fiecărei măsuri din SDL.  

Comitetul de Selecţie trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanţare se regăseşte în 
obiectivele propuse în Strategia de Dezvoltare Locală, se încadrează în planul financiar al GAL iar implementarea 
proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.  

Dupa finalizarea procedurii de selectie, Cererea de finanțare selectata se depune în format letric în original – 1 
exemplar și în format electronic – CD/DVD – 1 exemplar, la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului 
LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul.  

 La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în 
care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul. 
Alocarea financiară publică aferentă perioadei de depunere, criteriile de selecţie, punctajele de selecţie si  criteriile de 
departajare sunt stabilite la iniţiativa compartimentului tehnic al GAL Vrancea Sud-Est cu consultarea prealabilă  și 
aprobarea Consiliului Director.  

Criterii 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. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție conform sistemului de punctare. Pentru proiectele 

aferente acestei măsuri, selecția se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 
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Nr. 
crt. Principii și criterii de selecție 

Punctaj acordat 

P1 

Principiul dimensiunii exploatației agricole  20 

Exploatații agricole ≤ 100.000 S.O 20 

Exploatații agricole > 100.001 S.O 10 

P2 

Principiul dotării  exploatației 20 

2.1 Achiziție utilaje  20 

2.2 Achiziție mijloace de transport specializate 15 

2.3 Achiziție /dezvoltare software/brevete/licențe/drepturi de autor etc. 10 

3 

Principiul domeniului de activitate 20 

3.1 Activitate în domeniul pomiculturii 20 

3.2 Activitate în domeniul legumiculturii 15 

3.3 Activitate în domeniul creșterii animalelor 10 

4 
Principiul realizării de lanțuri alimentare integrate sau de forme asociative 10p 

Realizare lanțuri alimentare integrate sau forme asociative 10 

5 

Principiul creării de noi  locuri de muncă 30p 

5.1 Investiții prin care se generează 1 loc de muncă 10 

5.2 Investiții prin care se generează 2 locuri de muncă 20 

5.3 Investiții prin care se generează 3 locuri de muncă 30 

Puntajul minim este de 30 puncte 

Sunt prioritizate: exploatațiile agricole sub 100.000 SO; domeniile: pomicultură, legumicultură, creșterea animalelor; 
realizarea de lanțuri alimentare integrate; formele asociative. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocării disponibile pentru 
selecţia lunară. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcție de în funcție de numărul de locuri de 
muncă nou create. 

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

GAL va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; transmiterea se realizează cu confirmare de 
primire sau va fi predată personal - cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar.  
 Notificările transmise solicitanților vor conține motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate  – se 
vor menționa Criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - precum și 
perioada de depunere și soluționare a contestațiilor 

Datele de contact ale GAL. 
 Solicitanții pot obține informații detaliate referitoare la desfăşurarea sesiunii la numărul de telefon:0237 

267474/0784287433/0784287437  sau pe  adresa  de  e-mail: galvnsudest@gmail.com dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală 
Vrancea Sud Est, de luni până vineri între orele 09:00 - 14:00, unde puteţi solicita în mod  gratuit informații despre măsură și ghidul 
măsurii. 

Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). Beneficiarul  va  depune  la  
secretariatul  GAL  declaraţia  pe  propria  răspundere  prin  care  se angajează să transmită către GAL toate documentele pe care 
acesta le încheie cu AFIR - Copie la Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte adiționale ale contractului 
(deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie la Notificările de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR, în calitate de beneficiar al 
proiectului.De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza  către  GAL  

orice  document  sau  informaţie  în  măsură  să  ajute  la  colectarea  datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți 
proiectului și va accepta vizite pe teren ale proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 
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