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APEL DE SELECȚIE MĂSURA 19.2_4/2A (varianta detaliată)
„ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ECONOMICE
A EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE - SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII“

Măsura 19.2_4 se adresează unei serii de nevoi relevate în cadrul analizei diagnostic și
SWOT pentru stimularea investițiilor în active fizice în sectoarele agricole cu potențial de
dezvoltare de la nivelul teritoriului și în procesarea produselor agricole asociate acestora, precum:
consolidarea mijloacelor de producție prin înzestrarea tehnică a fermelor locale; stimularea
cultivării și depozitării legumelor (construcții și spații protejate), a culturilor de câmp; creșterii
efectivului de animale (suine, bovine, ovine și caprine); investiții necesare diversificării activitaților
agricole la nivelul fermei, orientării către piață și adăugarea de plus valoare produselor locale prin
procesare la nivelul fermei și comercializării directe a acestora în cadrul lanțurilor alimentare
integrate; stimularea cooperării și a investițiilor care deservesc forme asociative ale fermierilor
locali; investiții pentru utilizarea eficientă a resurselor, protecția mediului, producția de energie
regenerabilă pentru consum propriu și pentru reducerea emisiilor de GES și amoniac în agricultură.
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 următoarele obiective specifice:
- Modernizarea, restructurarea și înființarea de ferme locale competitive și orientate spre
piață, bazate pe un management eficient și adaptate problemelor de mediu și schimbărilor
climatice.
- Încurajarea creării unor facilitați moderne, la nivel local, pentru colectarea, procesarea și
vânzarea produselor locale.
Măsura contribuie la următoarele priorități prevăzute 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.
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- Prioritatea 3 – Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr.1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 2A – Îmbunătățirea performantei
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor,
în special în vederea creșterii participării pe piața și a orientării spre piață, precum și a diversificării
activității agricole, conform art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013.
Beneficiari eligibili - Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă)

Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, inclusiv beneficiari
direcți/indirecți ai Măsurii 19.2_16 și tineri fermieri ai Măsurii 19.2_6.1.

Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de
producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele
membrilor, inclusiv cele constituite prin sprijin financiar în cadrul Măsurii 19.2_16.
Data lansării apelului de selecție: 21 noiembrie 2018
Data limită de primire a proiectelor: 21 decembrie 2018, orele 14.30. Sesiunea este
deschisă în perioada 21 noiembrie – 21 decembrie 2018. 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,
sau
înainte de termenul limită prevăzut în Apelul de selecţie, atunci când valoarea publică
nerambursabilă a tuturor proiectelor depuse, excluzând valoarea publică nerambursabilă a
proiectelor retrase, ajunge la 120% din nivelul alocării apelului de selecţie, cu excepţia primelor 5
zile calendaristice de la lansare, când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiţionată de
atingerea plafonului de 120% din nivelul alocării.
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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 50.513,31 de euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect *
În cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 200.000 euro, respectiv maxim
40.000 euro pentru fermele mici.
În cazul proiectelor care prevăd construcții-montaj – maximum 200.000 euro pentru
sectorul vegetal, respectiv 70.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum
200.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 70.000 euro
pentru fermele mici din sectorul zootehnic.
În cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul
exploatației agricole - maximum 100.000 euro, respectiv 50.000 euro pentru fermele mici.
* Nota bene! Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect nu va
putea depăşi alocarea financiară disponibilă pentru această sesiune.
Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă)
Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000, respectiv
40.000/50.000/70.000/100.000 de euro/proiect în conformitate cu prevederile Fișei Măsurii.
Intensitatea sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:
50% din totalul cheltuielilor eligibile, în cazul fermelor având dimensiunea
economică până la 500.000 SO și în cazul cooperativelor și grupurilor de producători.
30% din totalul cheltuielilor eligibile, în cazul fermelor având dimensiunea
economică peste 500.000 SO.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu
dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000
SO, în cazurile descrise la pct. 3.6 din Ghidul solicitantului.
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Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art.
63 ale Reg. (UE) 1305/2013.
- Instrument financiar conform condițiilor detaliate în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.
Modelul Cererii de finanțare este disponibil pe site-ul GAL Drumul Carelor –
www.drumulcarelor.ro, în secțiunea aferentă Măsurii 19.2_4 – 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. a) Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru
proiectele fără construcții-montaj (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care
vizează acest tip de investiţie).
Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG
907/2016.
ATENȚIE! Art. 15 aferent HG 907/2016
„Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii:
a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a
lucrărilor de intervenție au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de
participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de
intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.
c) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de
intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și
recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse
spre reaprobare/reavizare.
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IMPORTANT!
- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de
consultanta în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile .
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit
şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei
- se va ataşa „foaia de capăt“, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti
condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila
elaboratorului
- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 –
Organizare de santier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a
putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general,
relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.
- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa
utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în
coloana „neeligibile“, va prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate şi Certificatul de Urbanism
pentru acestea.
- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze
montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca
montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat
cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu
ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile“).
- pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/
expert, costuri/ ora).
- în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora,
cu respectarea limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole cu
suprafaţa fermelor, chiar și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu extras din BD cu
prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020, valabil la momentul elaborării SF.
- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va
prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi
instalaţii se raportează la mp de construcţie.
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1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente
1. c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.
ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de
utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de
fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind
stadiul fizic al lucrărilor.

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20,
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia
Financiară.
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii
Cererii de finanțare se vor depune ultimile trei situaţii financiare.
ATENȚIE! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv
(inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi cei care nu au
înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul
înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.

Pot apărea următoarele situații:
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul
aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară
solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.
b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au
depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul
va depune la Dosarul cererii de finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii
proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi
40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din
exploatare
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au
depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior
depunerii proiectului, atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune
DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.
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Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale:
DECLARAȚIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII
PROIECTULUI înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la
Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind
veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul solicitanților
care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015,(cod fisca), respectiv, nu au obligația
depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va depune nici un document în acest sens.
Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta
excesivă etc) se vor prezenta şi:
 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20,
formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii
proiectului, în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul
de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administrația
Financiară.
În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va
prezenta:
 Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administrația Financiară
(formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să
nu fie negativ si/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe
norme de venit (formularul 221).
Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la
impozitarea pe bază de norma de venit.
Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și
evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de
urgenţă) prin care se certifică:
- data producerii pagubelor;
- cauzele calamităţii;
- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);
- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.
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3. a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT CULTURILOR:
 Documentul eliberat de către APIA din care să reiasă evidența suprafețelor și a tipurilor
de culturi (Extras APIA/Declarația pe suprafață). În cazul proiectelor care prevăd
desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole (solicitantul este înscris cu
exploataţia agricolă la APIA/ANSVSA de mai puţin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere de
plata la APIA pâna la data depunerii cererii de finantare) dimensiunea economică va fi
calculată în baza suprafeței identificate în APIA și a previziunilor, din punct de vedere a
culturii/număr de animale , din documentația tehnico-economică a proiectului, la sfarsitul
primului an de monitorizare, ca urmare a realizarii investițiilor propuse prin proiect
(indiferent dacă solicitantul figurează cu terenuri cultivate sau necultivate/animale în
posesie, la momentul depunerii CF).
și
 COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE
PROPRIETATE asupra terenului,
şi/ sau
 Tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii,
conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii
de folosinţă, valabil încheiate la data depunerii Cererii de finanțare;
şi/ sau
 Contractul de concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului, valabil încheiat
depunerii Cererii de finanțare.
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:
 situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;
 suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă
acestui proces).
Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor
prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi
ATENȚIE! Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie.
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a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea
agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii, numele membrilor fermieri care
le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus in folosinta societătii.
b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/
vor fi realizate investiţiile:
b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT
DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o
perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să
confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având
în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect ;
b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI,
CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice
dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul
depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de
construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui
proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.
ATENȚIE! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să
prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de
construire/desființare:
- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute)
dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare
judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă autentică
de un notar public.
- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza
investiția.
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ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi
acordul expres al proprietarului de drept.

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST
FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări
privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora.
ATENȚIE! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un
credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului.

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:
EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte
de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de
mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr.
40/2010). Formularul de miscare se depune dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, cererea
de finanțare și extrasul din Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA.
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL
VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din
care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul
Exploatatiei.
Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta
documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.
4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau
modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei
urmatoare de autorizare.
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară
emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se
modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.
10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a
statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;
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b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005),
Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004) cu modificările și completările ulterioare
și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate
în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se
încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau fermier în
conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare;
c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, staţiunilor şi
unităţilor de cercetare –dezvoltareşi didactice din domeniul agricol.
11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie
agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz,
adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au
absolvit în ultimele 12 luni;
11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.
11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce
atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare
a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să
fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat de absolvire a cursului de
calificare emis de ANCA care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.
11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare
rurală.
ATENȚIE! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se instalează, fiind
managerul exploataţiei) sau pentru angajatul care deţine funcţia de manager al exploataţiei agricole. În cel
de-al doilea caz se vor prezenta şi documentele care să certifice poziția persoanei în societate.

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea
contractului individual de muncă.
ATENȚIE! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/acreditata de
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională,
trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificari.
Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea
prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare.
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12.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE
PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA de
PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR
12.2 Documente solicitate producătorilor agricoli: factura fiscală de achiziții a semintelor, şi
documentul oficial de certificare a lotului de sămânță/ buletinul de analiză oficială cu menţiunea
„sămânţă admisă pentru însămânţare“ sau „necesar propriu“/ documentul de calitate și
conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menţionate (ex: eticheta
oficială).
13. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor
proprii.
14. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul
Național de Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru
Administrarea Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor.
15.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producători din care să reiasă că solicitantul și,
dacă este cazul, terțele persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de membru
a/al acesteia/acestuia, însoțit – statutul Cooperativei.
15.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători sau
direct cu Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/
comercializării producției proprii.
16. 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
16.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;
16.A)2 Statutul și Actul constitutiv al formei asociative înființată prin măsura 19.2_16/3A (dovada
calității de membru al formei asociative);
16.A)3 Contractul de finanțatare încheiat de solicitant în calitate de beneficiar al măsurii
19.2_16/3A.
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16.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 21 la prezentul Ghid al
solicitantului);
16.B)2 Acord de parteneriat
17.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului
propriu al formei asociative.
17.2 Statutul și Actul constitutiv al formei asociative (dovada calității de membru al formei
asociative).
18. Documente care dovedesc faptul că proiectul presupune investiția în cel puțin o/un practică/
proces/ tehnologie, inovative pentru teritoriu, prietenoase cu mediul și adaptate schimbărilor
climatice sau bazate pe utilizarea energiei regenerabile și conservarea resurselor (eficientizarea
utilizării acestora/economisire).
19. Declarație pe proprie răspundere privind obligativitatea de a da curs solicitărilor GAL, (Anexa
20 la Ghidul solicitantului - se depune obligatoriu în Dosarul Cererii de finanțare).
20. Certificatul privind înscrierea în Registrul fermierilor de la APIA
21. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 22 la Ghidul solicitantului se depune obligatoriu în Dosarul Cererii de finanțare).

22. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate
aduce în scopul susținerii proiectului: (de ex. extras din registrele APIA/ANSVSA/DSVSA pentru toți
membrii formei asociative, copia autorizației de gospodărire a apelor a ANIF/entității care
gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la care se branșează solicitantul, etc.).
ATENȚIE! Evaluarea Cererii de finanțare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de
selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi exploataţia agricolă, deţinute de
instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.).

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate
al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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În vederea depunerii Dosarului Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă în vedere
respectarea cerințelor (condițiilor) de conformitate prevăzute în Ghidul solicitantului/Anexe.
Documente justificative obligatoriu de anexat la momentul depunerii Cererii de
finanțare, în vederea punctării criteriilor de selecție (CS)
CS1 - Criteriul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici și medii
Documente justificative:
 Cererea de Finanţare punctul Stabilirea categoriei de fermă
CS2 - Criteriul sectorului prioritar conform analizei diagnostic și SWOT, precum: sectorul
zootehnic (suine, bovine, ovine și caprine) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice,
cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material săditor)
Documente justificative:
 Cererea de Finanţare punctul Stabilirea categoriei de fermă
CS3 - Criteriu care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul
aceluiași proiect, în special din cadrul sectoarelor agricole prioritare la nivel local a cel puţin
două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat
Documente justificative:
 Doc.* 1 - Studiu de fezabilitate
 Doc. 4 - Certificat de urbanism
 Doc. 15 - Precontractele cu persoane juridice prin care se realizează comercializarea
produselor proprii
CS4 - Criteriul consolidării asocierii fermierilor care dețin exploatații de dimensiuni micii și/sau
medii, în special în cadrul formelor asociative realizate prin Măsura 19.2_16/3A și/sau a altor
cooperative sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare
Documente justificative:
 Doc. 1 – Studiul de fezabilitate
pentru CS 4.2
 Doc. 16 - 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 4.2):
 Doc. 16.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.
 Doc. 16.A)2 - Statutul și Actul constitutiv al formei asociative înființată prin măsura
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19.2_16/3A (dovada calității de membru al formei asociative).
 Doc. 16.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 4.2):
 Doc. 16.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 6.6
la prezentul Ghid al solicitantului).
Doc. 16.B)2 - Acord de parteneriat/asociere în vederea constituirii formei asociative prin
accesarea Masurii 19.2_16/3A.
pentru CS 4.1 și 4.3
 Doc. 17.1 - Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și
a statutului propriu al formei asociative; Doc.17.2 - Statutul și Actul constitutiv al formei
asociative
 Doc. 16.A)3 - Contractul de finanțatare încheiat în calitate de beneficiar al Măsurii
19.2_16/3A (numai pentru criteriul CS 4.1)
 Serviciul online RECOM (pentru localizarea formei asociative în teritoriul LEADER eligibil) –
numai pentru CS 4.3
 Alte documente - Extras din registrele APIA/ANSVSA/DSVSA pentru toți membrii formei
asociative, în scopul verificării componenței - preponderent din ferme mici și medii.
CS5 - Criteriul privind nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei
agricole
Documente justificative:
 Doc. 11 - Diplomă/certificat/document final care atestă absolvirea pregătirea profesională
 Site ONRC
CS6 - Criteriul care vizează contribuția la consolidarea forței de muncă la nivel local
Documente justificative:
 Doc. 1 - Studiu de fezabilitate
CS7 - Criteriul care vizează stimularea utilizării de procese, practici și/sau tehnologii inovative
pentru teritoriul GAL
Documente justificative:
 Doc. 18 - Documente care dovedesc faptul că proiectul presupune investiția în cel puțin
o/un o practică/un proces/o tehnologie, inovative pentru teritoriu, prietenoase cu mediul
și adaptate schimbărilor climatice sau bazate pe utilizarea energiei regenerabile și
conservarea reurselor (eficientizarea utilizării acestora/economisire)
 Doc. 1 - Studiu de fezabilitate
* Doc. (nr.) – numărul documentului conform numerotării din Cererea de finanțare.
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Condiții de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili definiți la pct. 4 din
Fișă.
- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică care să
respecte minimul prevăzut de legislația în vigoare la momentul lansării sesiunii de depunere a
proiectelor.
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin
Măsură.
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției.
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației
tehnico – economice.
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.
- Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de
tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă (conform art. 17,
alin. 5 din R (UE) nr.1305/2013).
- Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană
(conform art. 17, alin. 6 din R (UE) nr.1305/2013).
- Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar
și de siguranță alimentară.
- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform
Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I.
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.
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Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile (tipuri de investiții și cheltuieli
eligibile/neeligibile)
Acțiuni/Operațiuni eligibile
- Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv
tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor
deveni obligatorii pentru exploatații în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea
adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare.
- Investiții în înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv
capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea
valorii adăugate a produselor.
- Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în
conformitate cu art. 17 (5) al Reg. 1305/2013 (maxim 24 luni de la momentul instalării) și investiții
de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6)
(maxim de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație).
- Înființare și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și
racordări.
- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în
vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor
fi comercializate exclusiv propriile produse agricole) – cu excepția proiectelor depuse de
parteneriate sau membrii ai formelor asociative create prin măsura M19.2_16 și care vizeaza
consolidarea acestor asocieri, vor fi realizate doar împreună cu investițiile în
modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar
integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).
- Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei,
(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca și
componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată
exclusiv consumului propriu.
- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.
Costuri eligibile
Cheltuieli eligibile/neeligibile
Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile art. 45 și 46 din R (UE) nr. 1305/2013 și art. 13 din R
Delegat (UE) nr. 807/2014.
Cheltuielile eligibile/neeligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1. din PNDR.
Toate tipurile de cheltuieli sunt detaliate în Ghidul solicitantului.
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Atenție !!! - Pentru a fi eligibile costurile asociate acțiunilor eligibile se vor încadra în prevederile
Hotărârii de Guvern nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare și PNDR 2014-2020.
- Acțiunile/operațiunile 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 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_4 – 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. Criterii de selecție
Punctaj
crt.
1.
Criteriul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni
Max. 20 p
mici și medii
Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 4.000 – 250.000 SO
(valoarea producției standard):
1.1 ≥ 4.000 – ≤ 50.000
20 p
1.2 > 50.000 – ≤ 100.000
15 p
1.3 >100.000 – ≤ 250.000
10 p
2.
Criteriul sectorului prioritar conform analizei diagnostic și SWOT, precum:
Max. 20 p
sectorul zootehnic (suine, bovine, ovine și caprine) și vegetal (cereale, plante
oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv
producere de material săditor)
Proiectele vizează investiții în:
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A) Vegetal
2.1 Cereale:
a) semințe și/ sau material săditor

20 p

b) producție
2.2 Plante oleaginoase și proteice

19 p

a) semințe și/ sau material săditor
b) producție
2.3 Cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producerea de
material săditor
a) semințe și/ sau material săditor

20 p
18 p

b) producție
B) ZOOTEHNIC
2.1. Suine
Îngrășare/reproducție
2.2 Bovine (inclusiv bubaline)

20 p
17 p
20 p

a) Carne/reproducție

18 p

b) Lapte, inclusiv rase mixte

17 p

2.3. Ovine și caprine
a) Carne/reproducție
3.

4.

b) Lapte, inclusiv rase mixte
Criteriu care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv
combinarea în cadrul aceluiași proiect, în special din cadrul sectoarelor
agricole prioritare la nivel local a cel puţin două operaţiuni care conduc la
realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează
3.1 - producție agricolă primară – procesare – comercializare
3.2 - producție agricolă primară – procesare
Criteriul consolidării asocierii fermierilor care dețin exploatații de dimensiuni
micii și/sau medii, în special în cadrul formelor asociative realizate prin
Măsura 19.2_16 și/sau a altor cooperative sau a grupurilor de producători
constituite în baza legislației naționale în vigoare
4.1 Proiecte depuse de cooperative și/sau grupuri de producători create în
cadrul Măsurii 19.2_16 formate preponderent din exploatații mici și/sau medii

15 p
14 p
Max. 15 p

15 p
10 p
Max. 10 p

10 p
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5.

4.2 Proiecte depuse de beneficiari eligibili care sunt parteneri în cadrul
formelor asociative create prin Măsura 19.2_16 și care dovedesc contribuția
investiției propuse la realizarea Planului de Afaceri/Marketing pentru crearea
lanțului scurt și la consolidarea formei asociative locale
4.3 Proiecte depuse de alte cooperative și grupuri de producători de la nivelul
teritoriului LEADER GAL formate preponderent din ferme mici și medii

8p

Criteriul privind nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului
exploataţiei agricole

Max. 15 p

5.1 - studii superioare
5.2 - studii liceale sau postliceale
5.3 - școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim
de calificare în domeniul agricol
6.
Criteriul care vizează contribuția la consolidarea forței de muncă la nivel
local
6.1. crearea a 3 noi locuri de muncă pentru populația locală, din care 2 locuri
de muncă pentru categorii de populație vulnerabile/aflate în situații risc* și
rromi
6.2. crearea a 2 noi locuri de muncă pentru populația locală, din care 1 loc de
muncă pentru categorii de populație vulnerabile/aflate în situații risc* și rromi
7.
Criteriul care vizează stimularea utilizării de procese, practici și/sau
tehnologii inovative pentru teritoriul GAL
7.1 Proiecte care propun investiții în procese, practici și/sau tehnologii
inovative pentru teritoriu, prietenoase cu mediul și adaptate schimbărilor
climatice sau bazate pe utilizarea energiei regenerabile și conservarea
reurselor (eficientizarea utilizării acestora/economisire)
TOTAL

6p

15 p
10 p
8p
Max. 15 p
15

10
Max. 5 p
5p

100 p

*categorii de populație vulnerabile/aflate în situații de risc – în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 18/2015, Hotărârii Guvernului nr. 383/2015 și Hotărârii Guvernului nr. 867/2015, cu
modificările și completările ulterioare.

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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Înainte de depunerea Cererii de finanțare solicitantul realizează autoevaluarea (prescoring-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“.
ATENȚIE! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv,

punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta îl întruneşte şi să-l menţionaţi în
Cererea de Finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar“, precum și încadrarea
corectă a proiectului din punct de vedere al alocării financiare a Măsurii (alocare distinctă).
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
se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea
acestora se va face în ordinea următoarelor priorități:
- Nivelul de calificare în domeniul agricol,
- Sectorul prioritar
Modalitatea de realizare a selecției, precum și condițiile de punctare/departajare a proiectelor
sunt descrise la pct. 4.2 - Selecția proiectelor/pct. 3.5 Principii și criterii de selecţie a proiectului
din GHID.
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Studiul de Fezabilitate şi
pentru care a primit punctaj la selecţie, nu vor fi modificate pe toată perioada de valabilitate a
contractului de finanțare, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru menţinerea sprijinului.
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_4 – 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
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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
activităților conform mecanismului de implementare din Strategia de Dezvoltare Locală,
subcapitolul 4.3.3. Declararea eligibilității/selecției proiectelor și soluționarea contestațiilor).
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt precizate în Ghidul
Solicitantului aferent Măsurii 19.2_4/2A -„ Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor
agricole - sprijin pentru investiții“, 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.
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