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Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,  
din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

 

APEL DE SELECȚIE MĂSURA 19.2_6.1/2B (varianta detaliată) 

„AJUTOR LA ÎNFIINȚAREA DE SOCIETĂȚI PENTRU TINERII FERMIERI“ 
 

 Măsura 19.2_6.1 contribuie în mod direct și indirect la rezolvare unei serii de nevoi 

relevante identificate la nivelul teritoriului în cadrul analizei diagnostic și SWOT legate de aspecte 

precum: necesitatea reîntineririi generației locale de fermieri pe fondul îmbătrânirii populației 

locale și mai ales a celei ocupate în agricultură; necesitatea creșterii nivelului profesional și de 

competențe al tinerilor fermieri în acord cu intersul acestora pentru dezvoltarea profesională; 

necesitatea creerii de oportunități la nivelul teritoriului pentru tineri care vor avea resedința și își 

vor desfășura activitatea în proximitatea fermei reducând astfel migrația populației tinere locale; 

necesitatea restructurării, consolidării și dezvoltarii fermelor mici locale prin orientarea acestora 

către piață în special în cadrul sectoarelor agricole locale prioritare – zootehnic/mixt (bovine,  

ovine și caprine, apicultură) și vegetal (pomicultură și/sau producția de semințe, legumicultură, 

inclusiv producția de material săditor). 

 

 Obiectivul de dezvoltare rurală conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.  Măsura 

contribuie la Obiectivul 1 „Favorizarea competitivității agriculturii“. 

 

 Obiective specifice ale măsurii. Măsura contribuie la obiectivul specific: 

- Reînnoirea generației de fermieri la nivel local și restructurarea, consolidarea și dezvoltarea 

fermelor mici locale prin orientarea acestora către piață. 

 

 Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută la art. 5 din Reg. (UE)                        

nr. 1305/2013: 

 - Prioritatea 2 – Creșterea viabilității exploatațiilor agricole și a competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor. 

 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

 Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 2B – Facilitarea intrării în sectorul agricol a 

unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor, conform art. 5 din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013. 
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 Beneficiari eligibili - Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă) 

 Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013*, care se 

instalează ca unic șef al exploatației agricole, inclusiv tineri fermieri care sunt beneficiari 

direcți/indirecți ai Măsurii 19.2_16. 

 Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit 

în art. 2 din R (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 deţine cel puţin 50+1 % din acţiuni.  

 

* Art. 2 (1) n -„tânăr fermier“ înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 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.  

 

 Data lansării apelului de selecție: 04 octombrie 2017. 

 

 Data limită de primire a proiectelor: 06 noiembrie 2017, orele 14.30. Sesiunea este 

deschisă în perioada 04 octombrie – 06 noiembrie 2017. Proiectele pot fi depuse în cadrul sesiunii 

curente, în termenele menționate anterior, în intervalul orar 8.30 – 16.30, excepție făcând ultima 

zi de depunere (ora 14.30). 

 Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii curente se oprește la data limită stabilită prin 

prezentul Apel de selecție.  

 

 Locul depunerii proiectelor: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Grupul de 

Acțiune Locală – Drumul Carelor, str. Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 

115500. 

 

 Fondurile disponibile pentru Măsură 

 Fondurile disponibile pentru Măsură 

 Alocarea financiară disponibilă pentru această sesiune este de 310.000 de euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect 

 Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani (5 ani pentru 

sectorul pomicol) și este de: 

 40.000 de euro pentru exploatațiile între  8.000 S.O. și 29.999 S.O 

 50.000 de euro pentru exploatațiile între  30.000 S.O. și 50.000 S.O. 
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Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) 

 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 40.000, respectiv 50.000 

de euro/proiect în conformitate cu prevederile Fișei Măsurii. 

 Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două 

tranșe, astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

Planului de Afaceri, fără a depăși trei* ani de la încheierea deciziei de finanțare.  

 Planul de afaceri va include cel puțin următoarele: 

 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 și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de 

ex. obiectivul general, obiectivele operaționale – planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de 

implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și normele 

sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creșterea 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, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de 

utilizare eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau 

consilierea (îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru formare și 

consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, 

restructurarea și diversificarea activităților agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea 

implementării). 

Precondiția gestionării eficiente a Planului de Afaceri este reprezentată de stabilirea domiciliului 

beneficiarului în UAT în care exploatația este înregistrată, precum și a locului de muncă în același 

UAT sau zona limitrofă. 

În cazul neimplementării corecte a Planului de Afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate.  

* Implementarea Planului de Afaceri, inclusiv ultima plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 3 

ani (5 ani doar pentru sectorul pomicol) de la decizia de acordare a sprijinului.  

Perioada de grație în care tânărul fermier dobândește competențele profesionale adecvate este 

de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului (articolul 2 

alineatul (3) din Regulamentul delegat nr. 807/2014).  

http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_61-ghid-anexe-p41
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Intensitatea sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%. 

 

 Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

 Sprijin la instalare - sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru 

implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier 

începerea activităților agricole. 

 

 Modelul Cererii de finanțare este disponibil pe site-ul GAL Drumul Carelor – 

www.drumulcarelor.ro, în secțiunea aferentă Măsurii 19.2_6.1 – Ghid / Anexe. 

 

 Documentele justificative/Dosarul Cererii de finanțare (anexele/documentele suport) pe 

care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu 

prevederile Fișei Măsurii din SDL și ale Ghidului Solicitantului elaborat de către GAL Drumul Carelor 

sunt: 

 1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei  

 2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă și tipuri de culturi 

a1) Extras din registrul unic de identificare de la APIA (suprafața cultivată și tipul culturii), emis cu 

cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF. 

a2) 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  

 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 

 

http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_61-ghid-anexe-p41
http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_61-ghid-anexe-p41
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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.  

 

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, 

contractele care conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra terenurilor agricole, 

pentru exploataţii pomicole, să aibă o valabilitate de minimum 15 ani (excepție: pepinierele, 

culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani), începând cu 

anul depunerii Cererii de finanțare.  

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în 

numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare.  

 

În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și a terenurilor pe 

care se vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă 

dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și 

monitorizare a proiectelor.  

 

În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt 

următoarele:  

b) 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);  

c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și 

completările ulterioare:  
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- 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.  

 

În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și în cazul clădirilor deja existente, 

sunt acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea dedicată documentelor 

acceptate pentru construcții, după cum urmează: 

- 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 nr. 287/2009, cu modificările şi completările ulterioare). 

 

Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, 

cumpărarea terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, nu 

sunt obligați să atașeze la depunerea cererii de finanțare documente care să ateste 

proprietatea/dreptul de folosință pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd.  

 

Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru 

construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv propuse a fi realizate prin planul de afaceri, cât şi 

pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea 

lucrărilor, conform Legii nr.  50/1991, cu modificările și completările ulterioare.  

d) 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 
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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). 

 

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 nr. 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 liberăpractică 

împuternicit eliberarea formularului de mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4“.  

 

e1) - 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“.  

 

e2) - 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 
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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, după caz 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“ și , „n-1“, unde „n“ este anul anterior anului în care 

solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară:  

a) Pentru societăţi comerciale:  

 Bilanţul (cod 10). 

 Contul de profit şi pierderi (cod 20).  

 Datele informative (cod 30).  

 Situaţia activelor imobilizate (cod 40). 

și/sau  

 Declaraţia de inactivitate(pentru societățile înființate în anii „n“ și/ sau „n-1“, care nu au 

avut activitate).  

 

b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:  

  Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13). 

și/sau  

 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit 

(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.  

 

ATENȚIE!  În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul 

depunerii niciunuia din documentele mai sus menționate. 

 

6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 

majoritar/administrator). 
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7. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în 

vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanțare.  

 

8. 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.  

 

9. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre 

următoarele condiții:  

9.1. Studii medii/superioare  (prin studii superioare se înțelege includerea studiilor postuniversitare 

precum: masterat și doctorat în domeniul agricol)  în domeniul agricol/veterinar/economie agrară:  

o diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol  

sau  

o diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol  

 

9.2 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. 

 

9.3. a) 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  
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b) 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. 

 

9.4. 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 tranşă de plată.  

 

9.5 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.  

 

I. 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.  

 

II. 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, agro-

alimentar, veterinar sau economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării 

certificatului.  

 

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. 
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14. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a 

materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor).  

 

15. Documente care atestă faptul că solicitantul, la data depunerii Cererii de finanțare, are 

calitatea de BENEFICIAR AL MĂSURII 19.2_16/3A aferentă SDL GAL Drumul Carelor / va depune 

toate diligențele necesare cu scopul de a deveni beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A 

 15.A)1. Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu al formei asociative înființată prin Măsura 19.2_16/3A 

 15.A)2  Statutul și Actul constitutiv al formei asociative înființată prin Măsura 19.2_16/3A 

(dovada calității de membru al formei asociative) 

 15.A)3 Contractul de finanțatare încheiat de solicitant în calitate de beneficiar al Măsurii 

19.2_16/3A. 

 15.B)1 Declarația pe propria răspundere privind asumarea obligativității de a depune 

toate diligențele cu scopul de a deveni beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A (Anexa 6.6 la prezentul 

Ghid al solicitantului) 

 15.B)2 Acord de parteneriat/asociere în vederea constituirii formei asociative prin 

accesarea Măsurii 19.2_16/3A. 

 

16. Declarație pe proprie răspundere  privind obligativitatea de a da curs solicitărilor GAL, (Anexa 

6.5 la Ghidul solicitantului - se depune obligatoriu în Dosarul Cererii de finanțare). 

  

 17. Certificatul privind înscrierea în Registrul fermierilor de la APIA. 

 

18. Alte documente justificative (după caz).  

 

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate 

al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

În vederea depunerii Dosarului Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă în vedere 

respectarea cerințelor (condițiilor) de conformitate prevăzute în Ghidul solicitantului/Anexe. 
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 Documente justificative obligatoriu de anexat la momentul depunerii Cererii de 

finanțare, în vederea punctării criteriilor de selecție (CS) 

CS1 - Criteriul care vizează comasarea exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor 

preluate integral 

Documente justificative: 

 Doc.* 1 - Plan de afaceri 

 Doc. 2 a) Documente proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă și tipuri de culturi 

 Doc. 2 d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine 

 Doc. 2 e) Copie din Registrul agricol 

CS2    -    Criteriul care vizează nivelul de calificare în domeniul agricol 

Documente justificative: 

 Doc. 9 - Diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol / Diplomă de absolvire  

studii postliceale sau liceale în domeniul agricol / Certificat de calificare profesională/absolvire 

care atesta 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 (minim 360 de ore pentru documentele eliberate înainte de 1 

ianuarie 2016 şi minim 80 de ore pentru documentele eliberate ulterior) sau certificat de 

calificare/absolvire ANCA 

CS3 - Criteriul sectorului prioritar local care vizează sectorul zootehnic/mixt (bovine,  ovine și 

caprine, apicultură) și vegetal (pomicultură și/sau producția de semințe, legumicultură, inclusiv 

producția de material săditor) 

Documente justificative: 

 Doc. 2 e) - Copie din Registrul agricol  

 Doc. 2 d)  Eliberat în conformitate cu Ordinul MADR nr.119/25.05.2011 pentru aprobarea 

Sistemului unitar de identificarea stupinelor şi stupilor 

 Cererea de finanţare - stabilirea dimensiunii exploataţiei agricole/calculul SO 

CS4 -   Criteriul care vizează crearea lanțului scurt și consolidarea formelor asociative locale 

Documente justificative: 

 Doc. 1 - Plan de afaceri 

 Doc. 15. Documente care atestă faptul că solicitantul, la data depunerii Cererii de finanțare, 

are calitatea de BENEFICIAR AL MĂSURII 19.2_16/3A aferentă SDL GAL Drumul Carelor / va depune 

toate diligențele necesare cu scopul de a deveni beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A, respectiv: 

(pentru cazul 2.A) de îndeplinire al criteriului de selecție CS 4.1): 

 Doc. 15.A)1 - Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire 
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și a statutului propriu al formei asociative înființată prin Măsura 19.2_16/3A  

 Doc. 15.A)2 - Statutul și Actul constitutiv al formei asociative înființată prin Măsura 

19.2_16/3A (dovada calității de membru al formei asociative)  

 Doc. 15.A)3  - Contractul de finanțatare încheiat de solicitant în calitate de beneficiar al 

Măsurii 19.2_16/3A. 

(pentru cazul 2.B) de îndeplinire al criteriului de selecție CS 4.1): 

 Doc. 15.B)1 - Declarația pe propria răspundere privind asumarea obligativității de a depune 

toate diligențele cu scopul obținerii calității de beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A (Anexa 21 la 

prezentul Ghid al solicitantului) 

 Doc. 15.B)2 - Acord de parteneriat/asociere în vederea constituirii formei asociative prin 

accesarea Măsurii 19.2_16/3A 

CS5 -   Criteriul care vizează demonstrarea unui nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri 

propus în sensul că solicitantul va face dovada comercializarea producției proprii în procent de 

peste 20% din valoarea primei tranșe de plată înaintea solicitării cele de-a doua tranșe de plată, 

plus valoarea fiind bonusată gradual în funcție de valoarea producției proprii comercializate 

 Doc. 1 - Plan de afaceri 

* Doc. (nr.) – numărul documentului conform numerotării din Cererea de finanțare. 

 

NOTA BENE!  Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de 

afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și 

pe toată perioada Contractului de finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului). 

 

 Condiții de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

 Condiții generale 

 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor 

mici. 

 - Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 

și  50.000 S.O. (valoare producție standard). 

 - Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri. 

 - Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre 

următoarele condiții:  

  - studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;  

  - cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de 

instruire  
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 sau  

-  angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de 

grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului. 

- Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului. 

 - Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data 

instalării. 

Condiții specifice 

 - Toate investițiile propuse în cadrul Planului de Afaceri trebuie realizate la nivelul 

teritoriului LEADER aferent GAL. 

 - Solicitantul, așa cum este acesta definit mai sus (pct. 4 din Fișă), trebuie să facă dovada ca 

are domiciliului în cadrul teritoriului LEADER GAL, iar exploatația agricolă deținută să se fie 

amplasată la nivelul teritoriului LEADER aferent GAL. 

Nota bene! 

În cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, 

finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe 

teritoriul acoperit de GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a 

exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL. 

Alte angajamente  

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creșterii performanțelor 

economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procentul asumat prin Planul 

de Afaceri (de minim 20%) din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul 

finalizării implementării Planului de afaceri). 

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).  

 

 Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile (tipuri de investiții și cheltuieli 
eligibile/neeligibile) 
 Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de Afaceri 
(PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru 
implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 
 Atenție !!! 

- Acțiunile eligibile/neeligibile vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului și se încadrează în prevederile 

HG nr. 226/2015, Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013, nr. 1305/2013, PNDR – cap. 8.1. și fișa 
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tehnică a SM 19.2 (conform prevederilor Ghidului solicitantului, aprobat prin OMADR NR. 

295/2016). 

 

 Metodologia de aplicat pentru verificarea condițiilor de conformitate/eligibilitate este 

postată pe pagina web www.drumulcarelor.ro, în secțiunea aferentă Măsurii 19.2_6.1 – Ghid / 

Anexe (Fișa de verificare a conformității/eligibilității).  

 

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

 Procedura de Evaluare și Selecţie a proiectelor depuse în cadrul sesiunilor de evaluare și 

selecție a proiectelor aferente Măsurilor din SDL 2014-2020, precum și Regulamentul de 

Organizare și Funcţionare al Comitetului de Selecţie a proiectelor şi al Comisiei de Soluționare a 

Contestaţiilor sunt postate pe pagina de web www.drumulcarelor.ro, în secțiunea Măsurii / 

Ghiduri / Proceduri. 

 

 Criteriile de selecție, punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect, 

criteriile de departajare 
 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor criterii de selecţie: 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

1.  Criteriul care vizează comasarea exploatațiilor, având în vedere numărul 

exploatațiilor preluate integral 

Max. 15 p 

1.1 Solicitantul preia integral minim trei (3) exploatații agricole 15 p 

1.2 Solicitantul preia integral minim două (2) exploatații agricole 10 p 

1.3 Solicitantul preia integral minim o (1) exploatație agricolă   5 p 

Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie (CS1), preluarea exploataţiilor se realizează 

unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, aşa cum apar înregistrate la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în 

Registrul agricol. Ca urmare, ulterior preluării exploatației, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat 

în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ 

Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol. 

Nu este obligatorie preluarea curții și a anexelor gospodăriei cedentului. 

Exploatația agricolă proprie / a gospodăriei agricole al cărei membru este solicitantul, nu se ia în 

calcul pentru obținerea punctajului la acest criteriu de selecție (CS1). 

Nota Bene! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: extras din Registrul unic de 

identificare de la APIA şi/sau Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi 

http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_61-ghid-anexe-p41
http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_61-ghid-anexe-p41
http://www.drumulcarelor.ro/ro/procedura-de-evaluare-si-selectie-a-proiectelor-p60
http://www.drumulcarelor.ro/ro/rof-comitet-de-selectie-si-comisie-de-solutionare-a-contestatiilor-p61
http://www.drumulcarelor.ro/
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Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte și după momentul 

preluării exploatației/exploatațiilor agricole. 

2. Criteriul care vizează nivelul de calificare în domeniul agricol Max. 25 p 

2.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol 25 p 

2.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 15 p 

2.3 Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului 

minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ 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 de calificare profesională 

10 p 

Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de licenţă/master/doctor, iar absolvirea 

studiilor postliceale sau liceale se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat. 

Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea punctajului minim se va prezenta, pe lângă 

documentul care certifică absolvirea celor 8 clase, un act doveditor (diplomă, certificat de calificare) 

eliberat de un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei 

Naționale) prin care se certifică competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare 

profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare profesională are o durată de 

minim 360 ore, Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele 

eliberate până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru cele eliberate ulterior, conform prevederilor 

legale în vigoare.Pentru acordarea de punctaj la criteriul 3 de selecţie, sunt acceptate şi certificatele de 

absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA. 

Nota Bene! Informaţii privind tipurile de studii considerate ca aparţinând de domeniul agricol sunt 

prezentate la Pct.1.1 „Definiții“ din prezentul Ghid. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteriul sectorului prioritar local care vizează sectorul zootehnic/mixt 

(bovine,  ovine și caprine, apicultură) și vegetal (pomicultură și/sau producția 

de semințe, legumicultură, inclusiv producția de material săditor) 

Max. 25 p 

A) SECTOR VEGETAL 

1. Pomicultură și/sau producerea de sămânță, exceptând cele pentru 

legumicultură 

25 p 

2. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în spaţii 

protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv producere de 

material săditor 

20 p 

B) SECTOR ZOOTEHNIC 

1. Bovine  

25 p 

2. Ovine și caprine 20 p 
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3. Apicultură 5 p 

Pentru acordarea punctajului de selecție în cadrul acestui criteriu (CS3) se va ține cont de ponderea 

culturilor sau speciilor de animale în cadrul calculului SO care trebuie să fie dominantă în total SO 

exploataţie. 

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (aceasta 

reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de 

cultură/ animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al 

exploataţiei. 

Nota Bene! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada de monitorizare a 

proiectului, grupa mare de cultură/animale pentru care a primit punctaj. 

4. Criteriul care vizează crearea lanțului scurt și consolidarea formelor 

asociative locale 

Max. 10 p 

4.1 Proiecte depuse de beneficiari eligibili care sunt parteneri în cadrul 

formelor asociative create prin Măsura 19.2_16/3A și care dovedesc 

contribuția investiției propuse la realizarea Planului de Afaceri/Marketing 

pentru crearea lanțului scurt și la consolidarea formei asociative locale 

10 p 

Criteriul de selecție 4.1 se consideră îndeplinit de solicitant prin: 

1) Descrierea în Planul de afaceri a contribuției investiției propuse prin proiectul depus (aferent 

Măsurii 19.2_6.1/2B) la realizarea Planului de Afaceri/Marketing pentru crearea lanțului scurt (al 

formei asociative locale vizată de proiectul prin Măsura 19.2_16/3A) și la consolidarea acestei formei 

asociative locale.  

2.A) Depunerea dovezii care certifică calitatea de beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A  

sau  

(în cazul în care alocarea totală aferentă Măsurii 19.2_16/3A, prevăzută în SDL GAL Drumul Carelor, nu 

a fost epuizată) 

 

2.B)  Asumarea obligativității de a depune toate diligențele necesare cu scopul obținerii calității de 

beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A la data depunerii Cererii de finanțare (Declarația pe propria 

răspundere - Anexa 21 la prezentul Ghid al solicitantului și Acordul de parteneriat/asociere în vederea 

constituirii formei asociative prin accesarea Măsurii 19.2_16/3A) și: 

I. depunerea dovezii care certifică calitatea de beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A pană la data 

depunerii ultimei cereri de plată aferentă proiectului implementat în cadrulmăsurii 19.2_6.1/2B 

sau 

II. depunerea dovezii care certifică faptul proiectul depus în sesiunile aferente Măsurii 

19.2_16/3A a fost declarat eligibil neselectat (nefinanțat), pană la data depunerii ultimei cereri de 

plată aferentă proiectului implementat în cadrul Măsurii 19.2_6.1/2B 
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În acest caz (imposibilitatea de a deveni beneficiar al Măsurii 19.2_16/3A, din motive neimputabile), 

condiționarea contribuției investiției propuse prin proiectul depus (aferent Măsurii 19.2_6.1/2B) la 

realizarea Planului de Afaceri/Marketing pentru crearea lanțului scurt (al formei asociative locale 

vizată de proiectul prin Măsura 19.2_16/3A) și la consolidarea acestei forme asociative locale, va fi 

substituită de obligativitatea ca un procent (calculat valoric) de minim 10% din produsele alimentare 

pe care solicitantul le va obține /an, din activitatea propusă prin proiectul aferent Măsurii 19.2_4/2A, 

să fie comercializate/vîndute direct către consumatorul final/procesatori, creând astfel un lanț scurt 

de aprovizionare cu produse alimentare. Această situație va fi menționată și în Planul de afaceri.    

Criteriul de selecție 4.1 trebuie să fie respectat și menținut pe întreaga perioadă de valabilitate a 

Contractului de finanțare, în caz contrar, proiectul devine neeligibil. 

5. Criteriul care vizează demonstrarea unui nivel ridicat de calitate al Planului 

de Afaceri propus în sensul că solicitantul va face dovada comercializării 

producției proprii în procent de peste 20% din valoarea primei tranșe de 

plată înaintea solicitării cele de-a doua tranșe de plată, plus valoarea fiind 

bonusată gradual în funcție de valoarea producției proprii comercializate 

Max. 25 p 

5.1 Proiecte care prevăd în planul de afaceri  comercializarea producției proprii 

în procent mai mare de 40% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se 

realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri 

25 p 

5.2 Proiecte care prevăd în planul de afaceri  comercializarea producției proprii 

în procent cupris mai mare de 30% și până la 40 % din valoarea primei tranșe 

de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri 

20 p 

5.3 Proiecte care prevăd în planul de afaceri  comercializarea producției proprii 

în procent cupris mai mare de 20% și până la 30 % din valoarea primei tranșe 

de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri 

10 p 

La criteriul de selecție CS 5, solicitantul își poate asuma prin Planul de afaceri, un procent mai mare de 

20%, pe baza căruia proiectul va fi scorat. În acest caz, procentul stabilit devine obligatoriu de 

îndeplinit. Cerinţa va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri. 

TOTAL 

 

100 p 

 

Pentru această Măsură pragul minim este de 20 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 
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ATENȚIE! 

 Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul 

alocării disponibile pentru sesiunea curentă, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea 

acestora se face în ordinea următoarelor priorităţi:  

 (1) nivelul de calificare în domeniul agricol;  

 (2) sectorul prioritar. 

În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în 

ordine descrescătoare a dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard 

output (SO). 

 

Înainte de depunerea Cererii de finanțare solicitantul realizează autoevaluarea (pre-scoring-ul) 

acesteia, ceea ce presupune estimarea punctajului în mod cât mai obiectiv și înscrierea acestuia 

în Cererea de finanțare, la secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar“, și în Planul de 

afaceri și secțiunea III – „Descrierea principiilor de selcție îndeplinite“. 

 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale a 

Asociațiilor Asociației GAL Drumul Carelor. 

 

 Metodologia de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție este postată pe pagina web 

www.drumulcarelor.ro , în secțiunea aferentă Măsurii 19.2_6.1 – Ghid / Anexe (Fișa de verificare a 

criteriilor de selecție). 

 

 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Rapoartelor de selecție) 

GAL Drumul Carelor va notifica solicitanții cu privire la rezultatele procesului de selecție. 

Termenele, modalitatea de anunțare/publicare a Rapoartelor de selecție sunt detaliate în cadrul 

Procedurii de Evaluare și Selecţie a proiectelor depuse în cadrul sesiunilor de evaluare și selecție a 

proiectelor aferente Măsurilor din SDL 2014-2020, postată pe pagina de web 

www.drumulcarelor.ro, în secțiunea Măsurii / Ghiduri / Proceduri (Capitolul 4 - Descrierea 

activitatilor conform mecanismului de implementare  din Strategia de Dezvoltare Locală, 

subcapitolul 4.3.3. Declararea eligibilității/selecției proiectelor și soluționarea contestațiilor). 

 

http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/ro/masura-192_61-ghid-anexe-p41
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/ro/procedura-de-evaluare-si-selectie-a-proiectelor-p60
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 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt precizate în Ghidul 

Solicitantului aferent Măsurii 19.2_6.1/2B -„Ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii 

fermieri“, disponibil în format electronic pe site-ul www.drumulcarelor.ro . 

 

 Alte informații relevante (monitorizarea plăților)  

În etapa de autorizare a plăților, toate Cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL Drumul 

Carelor pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la Dosarul Cererii de plată, al beneficiarului, 

GAL va atașa fișa de verificare a conformității. Beneficiarii au obligația de a depune la GAL Drumul 

Carelor și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor Contractului/Deciziei de 

finanțare, cu modificările și completările ulterioare și anexele la acesta. Pentru depunerea primului 

dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.  

 

 Informații suplimentare se pot obține de la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală – 

Drumul Carelor, str. Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 115500, telefon/fax: 

0248.666.280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com . 

                                                

 Acest Apel va fi publicat pe pagina de internet a GAL Drumul Carelor și va fi disponibil pe 

suport tipărit la sediul GAL. 

 

NOTA BENE!  

 Facem precizarea că pentru selecția proiectelor vor fi avute în vedere cerințele de 

conformitate și eligibilitate, documentele justificative stabilite în Ghidul solicitantului disponibil pe 

site-ul www.drumulcarelor.ro și a prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală, cu respectarea 

criteriilor de selecție și a documentelor conexe stabilite de GAL Drumul Carelor prin prezentul Apel.  

 

 

 

 Red. C.B. 

http://www.drumulcarelor.ro/
mailto:galdrumulcarelor@yahoo.com
http://www.drumulcarelor.ro/

