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condițiile PNDR 2014-2020 din cadrul Sub - Măsurii 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 

 

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 M3/DI 2B ”Dezvoltarea exploatațiilor” în perioada 02.04-29.06.2018. 

 
Numărul de referință al sesiunii depunerii de proiecte: M3 – 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 Măsura M3/DI.2B  ”Dezvoltarea 
exploatațiilor” 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 M3 ”Dezvoltarea exploatațiilor”: 100.000 Euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii M3 
”Dezvoltarea exploatațiilor”  este de 50.000 Euro 
Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 50.000 Euro. 

 
Beneficiari eligibili:  

 Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al 
exploatației agricole. 
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii  în funcție de forma de organizare sunt: 

 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

 individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA); 
 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II); 
 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF) 
 asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, 

înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi  completările ulterioare. 
Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie  să  respecte  încadrarea în  categoria microîntreprinderi sau întreprinderi 

mici: 
 microîntreprinderi –  care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de 

până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 
 întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale 

de până la 10 milioane euro, echivalent în lei. 

 
Tipuri de acțiuni eligibile 

Sprijinul se acordă în vederea implementării Planului de Afaceri asumat. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, 
inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a acestuia pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

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. 

 

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 1 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  
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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”. 

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. 

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: 
I. Plan de afaceri 

II. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă; 
1. Documente solicitate pentru terenul agricol: 

a) document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei în vigoare (contract de 
vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi 
irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar şi alte documente care 
demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform legislaţiei în vigoare autentificate la notar), 

b) tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizateconform legii, (conţinând sumarul 
contractelor de arendare   valabile  la  data depunerii Cererii de finanțare), cu suprafeţele luate în arendă pe 
categorii de folosinţă 

c) Contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanțareînsoţit de adresa emisă de concedent care 
conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 
prevăzute în contract şi alte clauze; 

d) Contractul de comodat/ contractul de închiriere/documentul potrivit căruiasuprafața de teren a fost dată temporar în 
administrare/folosinţă. 

e) Document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune 
f) Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau 

contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/comodat valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare. 
Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 

În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt următoarele: 
2. Pentru  construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare: 

− documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, 
servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act 
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 

3. Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare: 
− documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, 

servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act 
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 

− documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.   
− În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform 

prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul 
expres al proprietarului de drept. 

− documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-
cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) 
sau drept de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.  

− De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește închiriere, iar 
locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform Codului Civil – Legea 287/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare). 

4.  Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine: 
 extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară (adeverinţă eliberată de 

medicul veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depuneri cereri de finanţare din care să 
rezulte: efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, 

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

 

mailto:galvnsudest@gmail.com
http://www.galvranceasudest.ro/


ASOCIAȚIA 
”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD EST” 

Sediul: Comuna Răstoaca, Județul Vrancea  
Nr. înreg.  Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 27/11.07.2011 Jud. Focșani 
C.Î.F. 28844590, Cont IBAN RO 55 BTRL RONC RT02 9800 4201 BT  Focșani, 

Tel/Fax: 0237267474,  e-mail: galvnsudest@gmail.com,  www.galvranceasudest.ro 
     AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE Nr. 021/31.08.2016 EMISĂ DE MADR DGDR –AM PNDR 

 
 

 
Contract de Finanțare Subsecvent Nr.1 – C19401021011624118856/29.11.2016 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în 

condițiile PNDR 2014-2020 din cadrul Sub - Măsurii 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 

însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  
Situaţiile în care este necesară prezentarea formularului de mişcare ANSVSA/ DSVSA sunt prevăzute în legislaţia naţională, iar în cele 
ce urmează, reluăm un extras sintetizat al prevederilor legislative, pentru o mai bună înţelegere a aplicabilităţii acestora. 

 Solicitantul constituit în conformitate cu OUG 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv PFA, II 
sau IF care preia o exploataţie agricolă de la propria persoană fizică înregistrată la DSVSA, nu depune formular de mişcare pentru 
transferul animalelor de pe persoană fizică pe PFA, II sau IF, transferul efectuându-se prin schimbarea formei de organizare a 
proprietarului în baza de date de la DSVSA.   

Exploatația zootehnică preluată de PFA, II sau IF își va păstra codul de exploatație „RO” alocat persoanei fizice, iar în Baza 
Națională de Date se va modifica doar forma de organizare din Persoană fizică înregistrată cu CNP în PFA, II sau IF  înregistrată la 
Registrul Comerțului. NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 2010 pentru implementarea procesului de identificare şi 
înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor , art. 1 (10) „mişcarea animalelor - creşterea sau descreşterea numărului de 
animale aflate într-o exploataţie, din oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal” coroborat cu art. 5 (1) punctul f „fiecare 
mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu formularele/documentele de mişcare şi este înregistrată în SNIIA” precum şi cu art. 11 
(4) „Fiecare proprietar de exploataţie, proprietar de animale sau deţinător al acestora are obligaţia de a notifica medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică 
împuternicit eliberarea formularului de mişcare”. 

4.1 Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată în anul depunerii Cererii de finanțare 
care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) 
înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea  "Conform cu originalul". 

4.2 Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie din Registrul agricol emis de Primării actualizat cu cel mult 30 de zile 
înaintea depunerii Cererii de finanțare care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei 
zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea  "Conform cu 
originalul".  În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei 
înregistrări a registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 

III. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei/ Copia 
Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are 
capacitatea de preluare a gunoiului de grajd din exploatația solicitantului. 

IV. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și , „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea 
de Finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară: 

 Pentru societăţi comerciale:  - Bilanţul (cod 10);  Contul de profit şi pierderi (cod 20); Datele informative (cod 30); Situaţia 
activelor imobilizate (cod 40).Declaraţia de inactivitate(pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au avut activitate). 

 Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:declaraţia privind veniturile 
realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13), Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de 
veni(Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanților care în anii “n” și “n-1”  sunt autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare).  
 

−  
 

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

VI. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislaţiei în vigoare, document obligatoriu de 
prezentat la depunerea Cererii de Finanțare; 

VII. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul fermier 
(acționar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru 
cel puțin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei 
respective; 

VIII. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții: 
 Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară 
 Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării 
certificatului; 

IX. Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind rasele/soiurile autohtone până la 
momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin sau  Document care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone, 
document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de finanțare. Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul oficial al 
soiurilor de plante de cultură din România/ Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS)– aprobat anual. 

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul depunerii niciunuia din 

documentele mai sus menționate. 
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În cazul animalelor se va depune Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de Asociaţia 
Crescătorilor de Animale din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ. Acest document se ataşează numai pentru 
argumentarea criteriului de selecţie. 

X. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a materialului săditor (în cazul 
producătorilor de seminţe şi material săditor); 

XI. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: anul de studiu, forma de învăţământ (cu 
frecvenţă/ cu frecvenţă redusă) specializarea şi UAT- ul în care este situată unitatea de învăţământ frecventată; 

XII. Alte documente justificative (după caz). 

 
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 

 Documentele justificative necesare sunt corespunzătoare documentelor din cadrul Punctului E al Cererii de finanțare, lista 
documentelor anexate proiectelor aferente Măsurii 3. 

 
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. 
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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 
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 M3/2B 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: 
a) în cazul în care documentul tehnic (Planul de afaceri) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de 

eligibilitate/ principiu de selecție sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de finanțare;   
b) în cazul în care există diferenţe de calcul al sprijinului; 
c) în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare, se constată omisiuni privind bifarea 

anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanțare) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/reprezentantul legal, iar 
din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale. În cazul în care 
restul documentelor din Cererea de finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută, Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 

Îndeplinirea obiectivelor minime obligatorii aplicabile exploataţiei agricole şi realizarea acţiunilor propuse pentru atingerea 
acestora, stabilite de beneficiar în Planul de afaceri, constituie CONDIŢIE DE ELIGIBILITATE pentru acordarea celei de-a doua tranşe 
de plată. De asemenea, pentru exploataţiile care vizează creşterea animalelor, solicitantul are obligația de a respecta condițiile minime 
privind bunăstarea animalelor/ păsărilor prevăzute de legislația națională în vigoare, referitoare la adăposturi, hrană, apă, etc. 

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. 

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.  
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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 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. 
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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 

Nr. Crt. Principii de selecţie și criterii de selecţie Punctaj 

P1.  

Dimensiunea economică a exploatației agricole  

20p 1.1 Se consideră dimensiunea economică a exploatației agricole ≤30.000…20 puncte 

1.2 Se consideră dimensiunea economică a exploatației agricole >30.000…10 puncte 

P2. 

Proiectul vizează domeniile: pomicultură, legumicultură, creșterea animalelor 

30p 

2.1 Legumicultură ……………………………………………………………………………………….30 puncte 

2.2 Pomicultură ………………………………………………………………………………………….20 puncte 

2.3 Creșterea animalelor 

2.3.1 Bovine …………………………………………………………………………………………..30 puncte 

2.3.2 Caprine …………………………………………………………………………………………...25 puncte 

2.3.3 Ovine…………..…………………………………………………………………………………..20 puncte 
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Contract de Finanțare Subsecvent Nr.1 – C19401021011624118856/29.11.2016 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în 

condițiile PNDR 2014-2020 din cadrul Sub - Măsurii 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 

2.3.4 Apicultura…………………………………………………………………………………………15 puncte 

P3. Înființarea de noi micro - întreprinderi agricole 10p 

P4. 

Crearea de 2 sau mai multe locuri de muncă 

20p 4.1 Crearea a 2 locuri de muncă………………………………………………………………………..10 puncte 

4.1 Crearea mai mult de 2 locuri de muncă………………………………………………………….20 puncte 

P5. 

Nivelul de calificare în domeniul agricol  

10p 5.1 Studii superioare………..………………………………………………………………………..…..10 puncte 

5.2 Studii liceale/postliceale/formare profesională…..……………………………………………..…..5 puncte 

P6. 

Principiul comasării prin preluarea de  exploatații(nr. exploatații preluate integral) 

10p 6.1 Preluarea în întregime  a două sau mai multe exploatații agricole……………………………..10 puncte 

6.2 Preluarea în întregime  a unei  singure exploatații agricole…………………….………………..5 puncte 

TOTAL  100P 

Puntajul minim este de 30 puncte 
Sunt prioritizate: crearea de două sau mai multe locuri de muncă exploatațiile agricole sub 30.000 SO; domeniile: 

pomicultură, legumicultură, creșterea animalelor, micro-întreprinderi nou înființate agricol;. 
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 locurile de muncă nou create 
sau dimensiunea economică a exploatației agricole, avantajate fiind cele cu dimensiune economică mai mică. 

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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