Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
Comuna Mociu, sat Ghirișu Român, nr. 75
Telefon: 0264704979; 0761 781 204
E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com
www.galcampiatransilvaniei.ro

APEL DE SELECTIE
Asociația GAL Câmpia Transilvaniei anunţă deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru
Măsura 7/2B " Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol"
în perioada 31.05.2018–2.07.2018
1. Data lansării apelului de selecție: 31.05.2018
2. Data limită de depunere a proiectelor: 2.07.2018
3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Biroul GAL Câmpia Transilvaniei, din
Localitatea Ghirișu Român, nr. 75, 407420, jud. Cluj în intervalul orar 09:00-14:00, de luni până vineri.
4. Fondul disponibil alocat pe măsură:
Cheltuiala publică totală pentru Măsura 7/2B - Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol
este de 40.000 euro.
Intensitatea sprijinului este de 100% - sumă forfetară;
Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.000 euro
5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții:
Anexa în format editabil la acest apel de selecție
6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului
Solicitantul va depune următoarele documente justificative:
1.PLAN DE AFACERI PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI
2.DOCUMENTE PROPRIETATE/ FOLOSINŢĂ PENTRU EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ;
Documente solicitate pentru terenul agricol:
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),
şi/sau
tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, (conţinând sumarul
contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de finanțare), cu suprafeţele luate în arendă pe
categorii de folosinţă
şi/sau
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Contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanțare însoţit 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;
şi/sau
Contractul de comodat/ contractul de închiriere/documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost dată
temporar în administrare/folosinţă.
şi/sau
Document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune
și/sau
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.
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);
Pentru construcţii provizorii, conform prevederilor Legii nr.50/1991, cu modificările şi completările
ulterioare:
documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie,
servitute (dobândite 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 construcţiei dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune;
În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcţiile cu caracter provizoriu, conform
prevederilor Legii 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să ataşeze şi 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 construcţiei dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune
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, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);
PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine.
Pentru exploataţiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată în anul depunerii cererii
de finanţare care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei
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zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi
menţiunea "Conform cu originalul".
Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată cu cel mult
30 de zile înaintea depunerii cererii de finanţare 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 înregistrari
a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.
3.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.
4.COPIILE SITUAŢIILOR FINANCIARE pentru anii "n" şi "n-1", unde "n" este anul anterior anului în
care solicitantul depune Cererea de Finanţare, 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);
şi/sau
Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară (cod S1046), în cazul solicitanţilor care de
la constituire, nu au desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare de un an fiscal.
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale
Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01,13)
şi/sau
Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 221 - cod
14.13.01.13/9), în cazul solicitanţilor care în anii "n" şi "n-1" sunt autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul
depunerii niciunuia din documentele mai sus menționate.
5.COPIA ACTULUI DE IDENTITATE pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/administrator);
6.CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE
COMERTULUI conform legislaţiei în vigoare

ELIBERAT

DE

OFICIUL

REGISTRULUI

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
Comuna Mociu, sat Ghirișu Român, nr. 75
Telefon: 0264704979; 0761 781 204
E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com
www.galcampiatransilvaniei.ro

7.HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR (AGA) persoanei juridice, prin care se
desemnează ca tânărul fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că
exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la
gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective;
8.SOLICITANTUL DEȚINE COMPETENȚE ȘI APTITUDINI PROFESIONALE, îndeplinind cel
puțin una dintre următoarele condiții:
8.1. Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară:
diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol
sau
diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol
8.2 Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei
aplicabile la momentul acordării certificatului;
8.3.
Competenţe în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară dobândite prin participarea la programe de
inițiere/ instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC
şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională (Nivelul I de
calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore
de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016):competențele în domeniile menționate vor fi
dovedite prin prezentarea certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui document
echivalent acestora se acceptă şi certificatele de calificare eliberate de ANCA. In cazul în care, la depunerea
Cererii de finanțare nu este emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptată adeverința de absolvire
a cursului sub condiţia prezentării certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui
document echivalent acestora în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată; în caz contrar,
acesta va fi declarat neeligibil.
sau
recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi
decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale;
Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de
luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranșă de
plată;
În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea Cererii de finanțare şi nu poate
prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de
situaţia şcolară disponibilă, sub condiţia prezentării diplomei în original pentru acordarea celei de-a doua
tranşe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil.

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
Comuna Mociu, sat Ghirișu Român, nr. 75
Telefon: 0264704979; 0761 781 204
E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com
www.galcampiatransilvaniei.ro

În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/superioare, aceştia prezintă diploma/ document doveditor
(inclusiv adeverinţă de absolvire şi/sau suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională
atestate ANC care cuprind această informaţie) de absolvire a minim 8 clase.
Pentru demonstrarea criteriului de selecţie privind formarea profesională care conferă un nivel de calificare
superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va prezenta actul doveditor (certificat de calificare) eliberat
de un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale) sau certificat
de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, prin care se certifică competențele profesionale de minim
Nivel 1 de calificare (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri
până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016) în domeniul
agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării
certificatului.
9.DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE privind îndeplinirea criteriului de selecţie CS2 Proiecte
inovative.
10.AUTORIZAȚIA PENTRU PRODUCEREA, PRELUCRAREA ȘI COMERCIALIZAREA
SEMINȚELOR CERTIFICATE și a materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material
săditor);
11.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;
12.CERTIFICAT CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE fiscale şi sociale emise de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se
va depune Certificat emis de Primăria de pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru;
13. DOCUMENT EMIS DE ANSVSA, prin care se certifică înregistrarea exploatației comerciale de tip A,
conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010
14. Alte documente justificative (dupa caz)
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitanții în vederea punctării criteriilor de selecție:
Planul de afaceri, documente privind studiile
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare
6. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora;
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Cerințele de conformitate și eligibilitate sunt descrise în Fișa de evaluare generală care este Anexa la
acest apel de selecție, inclusiv Metodologia de verificare.
Conformitatea face referire la existența și corectitudinea documentelor justificative așa cum sunt ele
prezentate la punctul 4 a acestui apel de selecție precum și în ghidul solicitantului atașat acestui apel
de selecție.
Condiții de eligibilitate:
 Solicitantul Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor
mici;
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 – 50.000 SO.
 Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
Planul de afaceri va fi întocmit conform structurii modelului-cadru şi trebuie să cuprindă detalii privind:
Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere a
activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii agricole, facilități
de producție, dotarea exploatației);
Prezentarea etapelor şi obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de ex. obiectivul
general, obiectivele operaționale şi suplimentare– planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de
implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și normele sanitareveterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creşterea de animale, planul de amenajări pentru
gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu precum și previziunea bugetului de venituri
– cheltuieli);
Prezentarea detaliată a acțiunilor, precum cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă
a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole şi/sau formarea sau consilierea (pentru
îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru formare şi consiliere – pentru a
îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, restructurarea și diversificarea
activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea implementării), în funcţie de
aplicabilitatea şi necesitatea acestora.
Gestionarea eficientă a Planului de afaceri este condiţionată de stabilirea domiciliului şi a sediului social
al tânărului fermier în UAT-ul în care este înregistrată exploataţia agricolă. În cazul în care tânărul fermier
care se instalează va fi încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă deţinut (sediul social sau punctul
de lucru al firmei angajatoare) va fi în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată
exploataţia. Îndeplinirea condiţionării se va realiza în maximum 9 luni de la data semnării Contractului de
finanțare.
Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice
măsurii 7/2B şi care nu sunt în acord cu obiectul de activitate efectiv al întreprinderii;
Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind obiectivele care se realizează demonstrând că sprijinul
va fi utilizat inclusiv pentru modernizarea, dezvoltarea exploataţiei, dar şi pentru realizarea conformităţii
cu standardele europene (în special cele legate de bunăstarea animalelor, în cazul în care exploataţia
vizează creşterea animalelor)
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 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare
a ajutorului;
 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării;
 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede în mod
obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi
verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
În cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile
Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat
prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Legea nr. 50/1991, cu
modificările și completările ulterioare.
ATENŢIE! În funcţie de tipul de platformă pentru gestionarea gunoiului de grajd, respectiv, construcţie
provizorie sau definitivă, conform Legii nr. 50/1991, pentru terenul pe care se va amenaja platforma
solicitantul va prezenta dovada dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinţă, în funcție de tipul
construcției.
În cazul în care la momentul depunerii Cererii de finanțare se face dovada existenței platformei de gunoi de
grajd, la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată nu mai este necesară prezentarea Autorizației de Construire
(excepție fac cazurile în care a fost necesară extinderea acesteia pentru a acoperi capacitatea ca urmare a
creșterii numărului de animale).
În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea
celei de-a doua tranşe de plată pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv care sunt propuse prin
Planul de afaceri, cât şi pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea
lucrărilor, conform Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.
Foarte important! Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte
dintr-o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti, în
conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor ţine cont în elaborarea Planului de afaceri de toate
angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia, în
secţiunea dedicată fluxului tehnologic, detaliile privind modalitatea de creştere a animalelor atât în perimetrul
gospodăriei, cât şi în afara acesteia, având în vedere că o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc
în exploataţia solicitantului/adăposturile din gospodărie. În cadrul planului de afaceri trebuie demonstrată
sustenabilitatea şi viabilitatea activităţii pentru care se solicită sprijin (inclusiv obţinerea producţiei de către
fermier şi comercializarea acesteia şi în perioada de păşunat). Atât în Planul de afaceri cât şi în cadrul Cererii
de finanţare trebuie menţionate codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/cooperativei) în vederea
verificării transferului animalelor.
 Implementarea proiectului să fie realizată pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei.
Sediul social si punctul de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să
fie situate în teritoriul GAL. Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele
componente de pe teritoriul GAL.

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
Comuna Mociu, sat Ghirișu Român, nr. 75
Telefon: 0264704979; 0761 781 204
E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com
www.galcampiatransilvaniei.ro

Actiuni eligibile:
Sunt cele legate de implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri aprobat și care
facilitează începerea activităților agricole.
În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu
echipamente sau utilaje second- hand.
În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia referitoare la existența platformei de
gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de finanțare, Planul
de afaceri va prevede obligatoriu obiective/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform codului
de bune practici. Ca urmare, în Planul de afaceri vor fi prevăzute în mod obligatoriu amenajări de depozitare şi
gestionare a gunoiului de grajd (sau descrierea acestora în cazul în care deja există) destinate evitării infiltrării în
pânza freatică a compuşilor pe bază de nitriţi şi nitraţi. Cerința ce va fi verificată în momentul finalizării
implementării Planului de afaceri prin prezentarea NOTEI DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE
MEDIU emisa de Garda de Mediu. Nerealizarea acestei condiţii majore va atrage după sine recuperarea întregului
sprijin acordat
În cuprinsul Planului de afaceri se vor detalia elementele minime necesare asigurării conformităţii cu normele de
mediu privind gestionarea platformelor de gunoi de grajd, iar calculele se vor efectua în baza metodologiei şi a
legislaţiei aplicabile anexate (Anexa nr. 8), sau se va face dovada existenţei acestora, respectiv se vor detalia în
Planul de afaceri (secţiunea aferentă descrierii situaţiei curente) amenajările existente care să fie în conformitate
cu cerinţele documentaţiei de implementare pentru M 7/2B şi din prezentul Ghid al solicitantului, având în vedere
următoarele:
Pentru calculul stabilirii capacitații maxime de stocare a gunoiului de grajd (Anexa nr. 8), este necesar ca
fiecare beneficiar al cărui plan de afaceri vizează creşterea animalelor, să calculeze şi să prevadă
capacitatea de stocare aferentă gunoiului de grajd. Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor
specifice in calculatorul de capacitate a platformei de gunoi fila ”producție de gunoi”.
În ceea ce privește calculul standardului privind cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi
aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice in calculatorul privind
cantitatea maxima de ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila „AMN” . Excepţie de la
calculul privind cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, fac tinerii
fermieri care fac dovada încheierii unui contract cu o platformă de gunoi de grajd autorizată comunală / a
unui agent economic sau cei care vor prezenta adeverință emisă de Primăria comunei în rază căreia se află
platforma comunală de gunoi de grajd autorizată.
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Construcțiile cu amenajarea platformelor de gestionare a gunoiului de grajd cu caracter permanent vor
respecta prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. La depunerea
ultimei cereri de plată se va prezenta, după caz, în baza Legii nr 50/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE

Categorii de solicitanti:

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
-Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației
agricole;
-Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din Reg.(UE) nr. 1305/2013
se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce
privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deține cel puţin
50%+1 din acţiuni.
-Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în categoria beneficiarilor direcți ai măsurii M2/3A Sprijin pentru
înființarea și dezvoltarea de structuri asociative
Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40
de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii Cererii, care
deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o
exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 – 50.000 SO;
 Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/
sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA.
Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de
organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de
Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru
instalarea tinerilor fermieri.

Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria
microîntreprinderi sau întreprinderi mici:
 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
o individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF).
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 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.
Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu GAL si AFIR) va fi membrul asociat
desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.
Asociatul majoritar (50%+1) care participă la capitalul şi managementul persoanei juridice va îndeplini
calitatea de tânăr fermier în conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 1305/2013 și va respecta dispozițiile
aplicabile atât tânărului fermier care se stabilește în calitate de unic șef al exploatației, cât și tânărului
fermier care exercită controlul efectiv asupra persoanei juridice în conformitate cu prevederile din R(UE)
nr. 807/2014, art. 2.
În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, tânărul fermier care urmează a se instala, trebuie să
deţină cel puţin 50%+1 din acţiuni, exercitând control efectiv pe termen lung asupra persoanei juridice
pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 6 ani/8* ani (*în
cazul exploataţiilor pomicole).
ATENȚIE!
Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic/ asociat majoritar şi administrator) poate
primi sprijin prin această submăsură. În cadrul unei familii, doar unul din membri (soţ-soţie)
poate să beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Măsurii 112 - Instalarea
tinerilor fermieri, fie prin intermediul submăsurii 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri.
De asemenea, în situaţia preluării exploataţiei de la soţ/ soţie nu se acordă punctaj la selecţie
pentru preluare integrală. Aceste condiţii vor fi verificate și în cadrul Cererilor de finanțare
depuse. Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie sa fie
încheiate în numele solicitantului şi valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare.
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea Cererii de
finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%.
Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii
economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației
agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile
de eligibilitate. În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea
persoanei autorizate/ societăţii.
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7. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Câmpia Transilvaniei
Procedura de selecție detaliată se găsește descrisă pe www.galcampiatransilvaniei.ro .
Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv
vor fi semnate de către doi experți.
La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor,
este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție,
din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.
Documentele de conformitate, eligibilitate (Fișa de evaluare generală a proiectului) și de selecție vor
fi întocmite de experții GAL în baza procedurilor aprobate și a proiectelor depuse de beneficiari;
acestea vor fi puse la dispoziție unui Comitet de Selecție format din 7 membri ai parteneriatului, 2
membri din sectorul public, respectiv 5 din sectorul privat (societăți private și ONG), acesta va evalua
fiecare proiect și va întocmi rapoarte de selecție luând decizii cu votul majorității celor prezenți, din
care peste 50% vor fi din mediul privat. În cazul unor contestații, care se poate depune la sediul GAL
în maxim 5 zile de la publicarea rezultatelor pe pagina de net a GAL, o comisie de soluționare a
contestațiilor, formată din 3 membrii va reevalua proiectele în maxim 15 zile; rezultatele evaluării
finale nu mai pot fi contestate. Evaluarea se va face respectând regimul privind conflictul de interese.
8. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și
criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a
acestora.
Criterii de selecție
Punctaj
Proiecte cu un nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri
Nivelul de calitate al Planul de Afaceri va fi stabilit în funcție de producția comercializată, în
procent de peste 20% din valoarea primei tranșe de plată.
20% - 30%= 10 punct
Max 20
> 30% = 20 puncte
Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri.
Proiecte inovative;
30
Proiecte care includ acțiuni inovative pentru teritoriu sau pentru comuna.
Propunerea unor acțiuni inovative trebuie să se regăsească în acțiunile unei obiective specifice
în cadrul Planului de Afaceri
Înființarea locurilor de muncă;
35
Solicitantul crează cel puțin 1 loc de muncă până la depunerea cererii de plată tranșa II. Crearea
unor locuri noi de muncă trebuie să se regăsească în acțiunile unui obiectiv specific în cadrul
Planului de Afaceri.
Proiecte care vizează aspecte de protecția mediului;
10
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Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre Max 5
următoarele condiții:
-studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; = 5 puncte
-cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire. = 3 puncte
TOTAL
100
Punctaj minim
65
5

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul proiectelor cu
acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel:
 Nivelul de calitate al Planul de Afaceri.
 Caracterul inovator al proiectului;
Selecția proiectelor se efectuează de către GAL Câmpia Transilvaniei și parcurge, în mod obligatoriu,
toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”
aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.
Procedura de evaluare și selecție, precum și Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de
Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR – Axa IV LEADER GAL
Câmpia Transilvaniei, sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro.
9. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților,
publicarea Raportului de Selecție);
După evaluarea realizată rezultatele procesului de selecție se vor publica pe pagina GAL
www.galcampiatransilvaniei.ro cel târziu în prima zi lucrătoare de la semnarea și aprobarea raportului de selecție
de toate părțile. Notificarea beneficiarilor se va face în aceleași condiții.
11. Datele de contact ale GAL
GAL Câmpia Transilvaniei:
Adresa: comuna Mociu, sat Ghirișu Român, nr. 75, jud. Cluj
Tel 0264-704979 ; 0761781204
E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com
Web: www.galcampiatransilvaniei.ro
12. Alte informații relevante
Contractele de finanțare pentru proiectele selectate se vor încheia între solicitant și AFIR.
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL Câmpia
Transilvaniei.

