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Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest 
 

Anunță, 
 

Lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul 
Măsurii 2/2A - ”Modernizarea fermelor”, conform 

 
Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest 

 
Data lansării apelului de selecție  29.10.2018  
Data limită de depunere a proiectelor 28.11.2018 
Sesiunea este deschisă în perioada 29.10 – 28.11.2018. Termenul limită de depunere pentru 
sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este 28.11.2018, ora 14.00. Depunerea 
proiectelor în cadrul sesiunii aferente acestei măsuri se oprește înainte de termenul limită 
prevăzut în apelul de selecție atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un 
punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu punctajul minim aferent apelului 
de selecție în desfășurare, excluzând valoarea publică a proiectelor retrase, ajunge la 110% din 
nivelul alocării sesiunii respective, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare. 
Locul și intervalul orar în care se pot depune 
proiectele  

Depunerea proiectelor pentru Măsura 2/2A se 
va face la sediul Asociației G.A.L. 
Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest din jud. 
Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir 
Streinu, nr. 44, astfel:  
Luni – Vineri: 10:00 – 17:00.  

Fondul disponibil alocat în această sesiune Fondurile disponibile pentru Măsura 2/2A, în 
această sesiune sunt de 235.000 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru un proiect 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 
50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 
depăşi: 
• în cazul proiectelor care prevăd achiziții 
simple – maximum 100.000 euro; 
• în cazul proiectelor care prevăd 
construcții- montaj – maximum 200.000 euro;  
• în cazul proiectelor care prevăd crearea 
de lanțuri alimentare integrate la nivelul 
exploatatiei agricole - maximum 200.000 euro;  
 
Atenţie! Plafonul maxim al sprijinului public 
aferent lanțurilor alimentare integrate se acordă 
doar proiectelor realizate de către fermierii care 
realizează lanțul alimentar integrat la nivelul 
propriilor exploatații agricole (investiție la 
nivel de fermă în producția agricolă primară și 
procesare/ investiție la nivel de fermă producția 
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agricolă primară - procesare – comercializare/ 
investiție la nivel de fermă în producția 
agricolă primară, inclusiv condiționare – 
comercializare). 
 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va 
putea majora cu 20 puncte procentuale 
suplimentare, în cazul investiţiilor realizate de 
tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, 
inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare 
(așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 
1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci 
ani anteriori solicitării sprijinului, în 
conformitate cu anexa II a R 1305) respectiv, 
să se încadreze în una din următoarele 
categorii:  
• Persoană fizică autorizată (PFA) 
înființată conform OUG nr.44/2008 cu vârsta 
de până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii 
Cererii de finanțare a proiectului și care deține 
competențele și calificările profesionale 
adecvate. 
• Întreprindere individuală înfiinţată în 
baza OUG nr.44/2008 al cărei titular are vârsta 
de până la 40 de ani inclusiv la data depunerii 
Cererii de finanțare a proiectului şi deține 
competențele și calificările profesionale 
adecvate; 
• Întreprinderea familială (ÎF) înfiinţată 
în baza OUG nr.44/2008 cu condiția ca tânărul 
fermier, solicitant al sprijinului cu vârsta de 
până la 40 de ani inclusiv la data depunerii 
Cererii de finanțare, cu competențele și 
calificările profesionale adecvate să fie 
reprezentantul ÎF desemnat prin acordul de 
constiuire și să exercite controlul efectiv asupra 
exploatației prin deținerea cotei majoritare din 
patrimoniul de afectațiune; 
• Societate cu răspundere limitată cu 
asociat unic persoană fizică, care este și 
administratorul societăţii, cu vârsta de până la 
40 ani inclusiv la data depunerii Cererii de 
finanțare care deține competențele și 
calificările profesionale adecvate.  
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• Societate comercială (cu răspundere 
limitată cu mai mulți asociați cu condiția ca 
tânărul fermier, solicitant al sprijinului, să 
exercite controlul efectiv asupra exploatației 
prin deținerea pachetului majoritar al părţilor 
sociale și deţinerea funcţiei de administrator 
unic al societății comerciale respective şi să 
aibă competențele și calificările profesionale 
adecvate. 
 
În cazul proiectelor care includ activităţi de 
procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului 
aplicabile acţiunilor privind procesarea şi 
comercializarea produselor enumerate în 
Anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii 
Europene (TFEU) vor respecta intensităţile 
ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la 
Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2 din PNDR 
2014 - 2020). 
 
Rata sprijinului public nerambursabil în cazul 
investițiilor în procesarea/marketingul 
produselor agricole va fi de 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 
euro. 
 
Pentru un proiect cu o valoare de 50.000 
Euro sprijin nerambursabil este obligatorie 
crearea unui loc de muncă. 
 
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă 
va fi cazul. 

Model de Cerere de finanțare  Modelul de Cerere de finanțare (versiune 
editabilă), pe care trebuie să o folosească 
solicitanții, se găsește pe pagina web a GAL 
www.galdbsv.ro, la rubrica ”Investiții SDL 
G.A.L. Microregiunea DBSV/Ghidurile 
Solicitantului/M2 – Modernizarea fermelor” 
sau accesând linkul http://galdbsv.ro/m2/.  

Documente justificative 1. a)  
 STUDIUL DE FEZABILITATE însoțit de 
Proiectul de plantare avizat de Stațiunea 
Viticola (dacă este cazul)/ Memoriul 
Justificativ (pentru achiziții simple)   
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(pentru achiziţiile simple se vor completa doar 
punctele care vizează acest tip de investiţie)  
 STUDIUL DE FEZABILITATE însoţit de 
Proiectul de înfiinţare a plantației pomicole (în 
cazul înființării/ reconversiei plantațiilor) și 
avizat de ICDP Mărăcineni sau de staţiunile de 
cercetare – dezvoltare pomicole din zonă)/ 
Memoriul Justificativ (pentru achiziții simple). 
1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra 
construcţiei existente  
     c) 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. 
 
3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU: 
 
a) TERENUL AGRICOL 
 Pentru toate tipurile de culturi (excepție 
culturi pomicole și investiții în procesare, care 
sunt prezentate mai jos) - 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, 
perioada de arendare care trebuie să fie de cel 
puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii 
de finanțare şi/ sau contractul de concesiune 
care să certifice dreptul de folosinţă al terenului 
cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii 
Cererii de finanțare.  
 Pentru exploatațiile pomicole -  COPIE 
DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT 
LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE 
PROPRIETATE (a1) asupra terenului şi/ sau 
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tabel centralizator (a2) emis de Primărie 
semnat de persoanele autorizate conform legii, 
conținând sumarul contractelor de arendare cu 
suprafeţele pe care va fi realizată investiția 
luate în arendă, pe categorii de folosință, 
perioada de arendare şi/ sau contractul de 
concesiune, cu o valabilitate de minimum 15 
ani, excepție făcând pepinierele, culturile de 
căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde 
perioada minimă este de 10 ani, începând cu 
anul depunerii Cererii de Finanțare. 
 În cazul Societăţilor agricole se 
ataşează tabelul centralizator emis de catre 
Societatea agricolă care va cuprinde 
suprafeţele aduse în folosinţa societăţii, numele 
membrilor fermieri care le deţin în proprietate 
şi perioada pe care terenul a fost adus in 
folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 
10 ani, respectiv minimum 15 ani pentru 
exploatațiile pomicole, excepție făcând 
pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, 
coacăz și agriș unde perioada minimă este de 
10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de 
finanțare. 
 Copie din Registrul Agricol emis de 
Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile 
înaintea depunerii Cererii de finanțare în cazul 
solicitanților care prin intermediul proiectului 
vizează investiții pe terenuri în pregătire. 
 
b) IMOBILUL (clădirile şi/ sau terenurile) pe 
care sunt/ vor fi realizate investițiile:  
 Actul de proprietate asupra clădirii, 
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 finanţare, care să confere titularului inclusiv 
dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, 
după caz în acord cu precizările din Studiul de 
Fezabilitate, în conformitate cu prevederile 
Legii 50/1991 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, având în vedere tipul 
de investiţie propusă prin proiect;  
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 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 inclusiv dreptul de 
execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în 
acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, 
în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, având în vedere tipul de investiţie 
propusă prin proiect. 
 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. 
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 
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c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor 
solicitanţi. 
 
 PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru 
ecvideele cu rasă şi origine. 
  
4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru 
proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi 
sau modernizări). Certificatul de urbanism nu 
trebuie însoţit de avizele mentionate ca 
necesare fazei urmatoare de autorizare.  
5. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU 
PROIECT - ACEST DOCUMENT SE VA 
PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 
CONTRACTULUI.  
6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR 
PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 
CONTRACTULUI:  
6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE 
LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE 
şi sociale emise de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice și de primăriile pe raza 
cărora îşi au sediul social și puncte de lucru 
(numai în cazul în care solicitantul este 
proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este 
cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către 
bugetul consolidat. 
6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL 
REPREZENTANTULUI LEGAL care să 
ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni 
economico-financiare. Cazierul judiciar va fi 
solicitat de către AFIR, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul 
judiciar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
7.ACESTE DOCUMENTE SE VOR 
PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 
CONTRACTULUI:  
7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA 
PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 
colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat 
pe pagina de internet www.afir.info.  
7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP 
JUDEȚEAN, conform Protocolului de 
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colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe 
pagina de internet www.afir.info.  
8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR 
PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 
CONTRACTULUI: 
8.1. DOCUMENTE CARE DOVEDESC 
CAPACITATEA ŞI SURSA DE 
COFINANŢARE a investiţiei emise de o 
instituţie financiară (extras de cont si/ sau 
contract de credit)  
8.2. DOCUMENT DE LA 
BANCĂ/TREZORERIE cu datele de 
identificare ale acesteia și ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa 
instituției financiare, codul IBAN al contului în 
care se derulează operațiunile cu AFIR). 
9. PENTRU UNITĂȚILE CARE SE 
MODERNIZEAZĂ: 
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.  
9.2. NOTA DE CONSTATARE PRIVIND 
CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate 
unităţile în funcţiune - se va depune la 
momentul încheierii contractului  
Atenție! Data de emitere a Notelor de 
constatare trebuie sa fie cu cel mult un an 
înaintea depunerii Cererii de finanțare.  
10.  
a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ 
definitivă pronunţată pe baza actului de 
constituire și a statutului propriu în cazul 
Societăţilor agricole, însoțită de Statutul 
Societății agricole;  
b) STATUT pentru Societatea cooperativă 
agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005), 
Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii 
nr. 566/ 2004) cu modificările și completările 
ulterioare și Composesoratele, obștile și alte 
forme asociative de proprietate asupra 
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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 EMIS DE CĂTRE 
ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ 
PENTRU PRODUSELE 
AGROALIMENTARE (OIPA), din care să 
reiasă că solicitantul si, daca este cazul, terțele 
persoane cu care acesta incheie precontracte, 
are/au calitatea de membru al acesteia, 
document avizat de consiliul director.  
Se va lua în considerare atât documentul avizat 
de către Preşedintele Consiliului Director cât și 
de o altă persoană împuternicită de Consiliul 
Director conform prevederilor statutului.  
În acest caz, pe lângă documentul emis de 
OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este 
membru al acesteia, solicitantul trebuie sa 
prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de 
împuternicire a Preşedintelui Consiliului 
Director sau a unei alte persoane din cadrul 
Consiliului Director, conform prevederilor 
statutului, în vederea semnării acestor 
documente şi PRECONTRACTELE CU 
MEMBRII OIPA în vederea 
colectării/comercializării. 
d) 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;  
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11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII 
postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-
alimentar, veterinar, economie agrară, 
mecanică agricolă.  
11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A 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, 
agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 
mecanică agricolă.  
11.4 ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE A 
STUDIILOR ÎN DOMENIU, PÂNĂ LA 
ELIBERAREA DOCUMENTULUI 
DOVEDITOR, DAR NU MAI TÂRZIU DE 
ULTIMA PLATĂ 
11.5 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. 
 
Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru 
responsabilul legal (tânărul fermier care se 
instalează, fiind managerul exploataţiei) sau 
pentru angajatul care deţine funcţia de manager 
al exploataţiei agricole.  
 
În cel de-al doilea caz se vor prezenta şi 
documentele care să certifice poziția persoanei 
în societate:  
11.6 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL 
DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să 
ateste înregistrarea contractului individual de 
muncă. 
12.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A 
PRODUSELOR AGROALIMENTARE 
ECOLOGICE (produse finite) emis de un 
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organism de inspecţie şi certificare, conform 
prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice cu completările și 
modificările ulterioare (pentru modernizări în 
vederea obținerii unui produs existent). 
12.2 (pentru investitii în vederea obținerii unui 
produs nou):  
a) FISA DE INREGISTRARE CA 
PROCESATOR SI PRODUCATOR IN 
AGRICULTURA ECOLOGICA  
b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU 
UN ORGANISM CERTIFICAT DE 
INSPECTIE SI CERTIFICARE  
Pentru investiţiile noi sau modernizari ale 
activitatii existente cu producerea de produse 
noi ecologice, solicitanţii trebuie să 
demonstreze prin Studiul de Fezabilitate că 
materia primă colectată pentru obținerea 
produsului vizat este ecologică şi că, în urma 
procesarii se vor obține produse ecologice 
atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest 
lucru se va verifica la Cererile de plată şi în 
perioada de monitorizare. 
13. DOCUMENT care să demonstreze 
calitatea de membru al grupului aplicant pentru 
produsul alimentar care participă la sisteme din 
domeniul calității produselor agricole și 
alimentare recunoscute sau în curs de 
recunoaștere la nivel european.  
14. ATESTATUL DE PRODUS 
TRADIȚIONAL  
emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 
724/ 2013 privind atestarea produselor 
tradiţionale (pentru modernizări în vederea 
obținerii unui produs existent la depunere, 
pentru investiții în vederea obținerii unui 
produs nou la ultima plată).  
15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR 
OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE 
CONSACRATE ROMÂNEŞTI  
emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 
394/2014 privind atestarea produselor 
alimentare obținute conform rețetelor 
consacrate românești, (pentru modernizări în 
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vederea obținerii unui produs existent la 
depunere, pentru investiții în vederea obținerii 
unui produs nou la ultima plată).  
16. COPIE CERERE depunere documentație 
în vederea dobândirii dreptului de utilizare a 
menţiunii de calitate facultative "produs 
montan"-pentru produsele în curs de 
recunoaștere. 
17. DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA 
NEÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA FIRME 
ÎN DIFICULTATE  
 
Atenţie! Evaluarea Cererii de finanţare din 
punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării 
criteriilor de selecţie va include şi consultarea 
informaţiilor referitoare la solicitant şi la 
punctul de lucru, după caz, deţinute de 
instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, 
MADR, ONRC, etc). 
 
18. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND 
IRIGAŢIILE:  
18.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ 
NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A 
EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor noi sau  
AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / 
NOTIFICARE DE PUNERE ÎN 
FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului 
de irigaţii.  
18.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)  
18.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind 
acordul de branşare (dacă este cazul)  
18.4 Document privind acordul de branșare 
emis de entitatea care administrează sursa de 
apă (dacă este cazul)  
19.1 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  
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19.2 Documente solicitate producatorilor 
agricoli: factura fiscala de achizitii a 
semintelor, şi documentul oficial de certificare 
a lotului de samanta/ buletinul de analiza 
oficiala cu menţiunea „sămânţă admisă pentru 
însămânţare” sau „necesar propriu”/ 
documentul de calitate si conformitate al 
furnizorului/ orice alt document echivalent 
documentelor menţionate (ex: eticheta 
oficială).  
20. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU 
ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de 
Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de 
ameliorare, autorizate de ANZ  
21.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE 
ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ 
PENTRU PRODUSELE 
AGROALIMENTARE (OIPA), din care să 
reiasă că solicitantul si, daca este cazul, tertele 
persoane cu care acesta incheie precontracte, 
are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit 
de documentul de înfiinţare al OIPA (act 
constitutiv și statut), document avizat de 
consiliul director.  
Se va lua în considerare atât documentul avizat 
de către Preşedintele Consiliului Director cât și 
de o altă persoană împuternicită de Consiliul 
Director conform prevederilor statutului. 
În acest caz, pe lângă documentul emis de 
OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este 
membru al acesteia, solicitantul trebuie sa 
prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de 
împuternicire a Preşedintelui Consiliului 
Director sau a unei alte persoane din cadrul 
Consiliului Director, conform prevederilor 
statutului, în vederea semnării acestor 
documente.  
21.2 Document emis de Cooperativa/Grupul de 
producatori din care sa reiasa ca solicitantul si, 
dacă este cazul, tertele persoane cu care acesta 
incheie precontracte, are/au calitatea de 
membru a/al acesteia/acestuia, insotit – statutul 
Cooperativei.  
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21.3 Precontractele cu un membru/membrii 
al/ai Cooperativei/ Grupului de producători sau 
direct cu Cooperativa/Grupul de producători 
din care face parte în vederea procesării/ 
comercializării producției proprii.  
21.4 PRECONTRACTELE CU MEMBRII 
OIPA în vederea procesării/comercializării 
producției proprii.  
22. PRECONTRACTELE CU PERSOANE 
JURIDICE prin care se realizează 
comercializarea produselor proprii.  
23.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA 
PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN 
AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, 
ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE 
CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN 
ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI 
CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau 
în cazul modernizării exploatațiilor care obțin 
după implementarea proiectului, un produs 
ecologic)  
23.2 Certificat de conformitate a produselor 
agroalimentare ecologice emis de un organism 
de inspecţie şi certificare, conform prevederilor 
OUG 34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice cu completările și 
modificările ulterioare pentru aprobarea 
regulilor privind organizarea sistemului de 
inspecție și certificare în agricultura ecologică 
(pentru modernizări în vederea obținerii unui 
produs existent).  
24. Studiu OSPA județean privind nota de 
bonitare a terenurilor agricole în cazul 
exploatațiilor agricole din sectorul vegetal, 
însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea 
proiectului în potenţialul agricol  
25. Acord de principiu privind includerea 
generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul 
National de Antigrindina si de Crestere a 
Precipitatiilor (la depunere), emis de 
Autoritatea pentru Administrarea Sistemului 
National de Antigrindina si Crestere a 
Precipitatiilor.  
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26. Declarație privind prelucrarea datelor cu 
character personal (GAL și AFIR). 
27. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 
(SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care 
solicitantul le poate aduce în scopul susținerii 
proiectului: (de ex. copia autorizației de 
gospodărire a apelor a ANIF/entității care 
gestionează corpul de apă/ infrastructura de 
irigații la care se branșează solicitantul, etc.). 
 
Atenţie! 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). 

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

Conform formularului ”Fișa de verificare a 
încadrării proiectului – M2/2A”, respectiv a 
formularului ”E1.2L - Fișa de evaluare 
generală a proiectului – M2/2A”, publicate pe 
pagina web a GAL – www.galdbsv.ro, la 
rubrica ”Investiții SDL G.A.L. Microregiunea 
DBSV/Ghidurile Solicitantului/M2 – 
Modernizarea fermelor sau la următorul link 
http://galdbsv.ro/m2/. 
 
Condițiile de eligibilitate prevăzute în fișa 
măsurii cuprind: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în 
categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiţia trebuie să se realizeze în 
cadrul unei ferme cu o dimensiune economică 
de minim 8.000 SO (valoarea producţiei 
standard); 

 Solicitantul trebuie să demonstreze 
asigurarea cofinanțării investiției, 

 Viabilitatea economică a investiției 
trebuie să fie demonstrată în baza 
documentatiei tehnico-economice; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare 
a impactului preconizat asupra mediului dacă 
aceasta poate avea efecte negative asupra 
mediului; 
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 Investițiile necesare adaptării la 
standardele UE; 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul 
social în teritoriul GAL; 

 Investiţia realizată demonstrază 
utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru 
exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul 
de reşedinţă; 

 Investiţiile în centre de colectare a 
laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor 
UAT din teritoriul GAL. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul 
de Selecție a GAL 

Selecția proiectelor se face în conformitate cu 
prevederile Procedurii de evaluare și selecției 
a proiectelor din cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală, precum și a 
Regulamentului intern al Comitetului de 
selecție și al Comisiei de soluționare a 
contestațiilor, publicate pe pagina web a GAL, 
www.galdbsv.ro, la rubrica ”Selecție 
proiecte/Procedura de selecție”. 
 
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un 
Comitet de Selecţie, format din membrii GAL. 
În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul 
GAL, se va aplica regula „dublului cvorum", 
respectiv pentru validarea voturilor, este 
necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi 
cel puţin 50% din membrii Comitetului de 
selecție, din care, peste 50% să fie din mediul 
privat şi societate civilă. 
Pentru transparenţa procesului de selecţie a 
proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru 
efectuarea activităţilor de control şi 
monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi 
un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (CDRJ). 
 
Solicitanții/ la depunerea proiectului 
completează obligatoriu în Cererea de finanțare 
câmpul aferent punctajului estimativ (evaluare/ 
pre-scoring), secţiunea A „Date despre tipul de 
proiect şi beneficiar”, precum și în Planul de 
afaceri și secțiunea III – Descrierea criteriilor 
de selecție îndeplinite.  
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Evaluarea proiectelor se realizează pentru 
proiectele ce au un punctaj estimat (evaluare/ 
prescoring) mai mare sau egal decât pragul 
minim menționat în anunțul de lansare a 
sesiunii de depunere a proiectelor.  
 
Sprijinul financiar va fi canalizat către acele 
proiecte care corespund cu necesitățile 
identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele 
stabilite în SDL. 
 
Atenție! Proiectele al căror punctaj estimat de 
solicitanți va scădea în urma evaluării GAL 
sub pragul minim și proiectele încadrate greșit 
din punct de vedere al alocării financiare 
aferente unei măsuri vor fi declarate 
neconforme și nu vor mai intra în procesul de 
selecție. Solicitanții vor putea redepune 
proiectele o singură dată în cadrul aceleiași 
sesiuni de depunere. 
 
Atribuțiile Comitetului de Selecție și 
componența au fost elaborate având în vedere 
capitolul XI ,,Procedura de evaluare și selecție 
a proiectelor depuse în cadrul SDL” din 
Strategia de Dezvoltare Locală 2014 - 2020. 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, 
punctajul minim pentru selectarea unui 
proiect și criteriile de departajare ale 
proiectelor cu același punctaj, inclusiv 
metodologia de verificare a acestora 

CS GAL 1. Exploataţia agricolă cuprinde 
echipamente, măsuri şi metode de protecţie a 
mediului (15 puncte); 
CS GAL 2. Proiectul presupune crearea de 
locuri de muncă pe termen scurt, mediu sau 
lung la nivelul teritoriului (15 puncte); 
CS GAL 3. Proiectul prevede atestarea unui 
produs tradițional (5 puncte); 
CS GAL 4. Șeful exploatației agricole este un 
tânăr fermier (15 puncte); 
CS GAL 5. Prioritizarea fermelor de familie 
(20 puncte), 
CS GAL 6. Solicitantul are în proprietate 
exploataţia agricolă (15 puncte); 
CS GAL 7. Solicitantulul face parte dintr-o 
formă asociativă, recunoscută conform 
legislaţiei în vigoare (5 puncte); 
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CS GAL 8. Proiectul include activitati 
inovative (10 puncte). 
Atenție! Punctajul estimat (evaluare, 
prescoring) se va face pe propria răspundere a 
solicitantului. Punctajul minim pentru 
această măsură este de 20 puncte.  
 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea 
descrescătoare a punctajului de selecţie în 
cadrul alocării disponibile.  
 
Departajarea proiectelor cu același punctaj 
 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, 
departajarea acestora, se face în funcţie de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în 
euro, în ordine crescătoare. 
 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj și 
aceeași valoare eligibilă, departajarea acestora, 
se face în ordinea crescătoare a următoarei 
priorități:  
(1) Fermă de familie, 
(2) Principiul proprietății (exploatația este 
deținută în proprietate de către solicitant). 
 
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). 
 
Atenție! Evaluarea criteriilor de selecție se face 
numai în baza documentelor depuse odată cu 
Cererea de finanțare. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor 
procesului de selecție 

Conform prevederilor ”Procedurii de evaluare 
și selecție”, precum și ale „Regulamentului 
intern al Comitetului de selecție și al Comisiei 
de soluționare a contestațiilor ”, publicate pe 
pagina web a GAL, www.galdbsv.ro, la rubrica 
”Selecție proiecte/Procedura de selecție”, 
astfel: 
 După încheierea procesului de evaluare 

și selecție, CS va elabora și aproba un Raport 
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de Selecție Intermediar, care va fi publicat pe 
pagina web a GAL-ului. 
 În baza acestuia, GAL va transmite 

rezultatele selecției către solicitanți, în maxim 
2 zile lucrătoare. Beneficiarii care au fost 
notificați de către GAL că proiectele au fost 
declarate neeligibile pot depune contestații la 
sediul GAL. 
 Contestațiile pot fi depuse în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de la primirea 
notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare 
de la publicarea pe pagina web a GAL a 
Raportului Intermediar. 
 Contestațiile primite vor fi analizate de 

către CSC în termen de maxim 10 zile 
lucrătoare de la înregistrarea acestora la GAL, 
iar rezultatele vor fi transmise CS. CS va emite 
Raportul de selecție final, în care vor fi înscrise 
proiectele retrase, neeligibile, eligibile 
neselectate și eligibile selectate, valoarea 
acestora, numele solicitanților, iar pentru 
proiectele eligibile punctajul obținut pentru 
fiecare criteriu de selecție.  
În Raportul de Selecție Final, vor fi evidențiate 
proiectele declarate eligibile sau selectate în 
baza soluționării contestațiilor. GAL va 
publica pe pagina web Raportul de Selecție 
Final și va înștiința solicitanții, în maxim 2 zile 
lucrătoare, asupra rezultatelor procesului de 
evaluare și selecție prin notificări scrise. 

Date de contact pentru informații 
suplimentare 

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița 
Sud-Vest cu sediul: jud. Dâmbovița, oraș 
Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44. 
 
Tel: 0761/636.284; 0733/788.361; 
E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com; 
Website: www.galdbsv.ro. 
Program de lucru: 
Luni – Vineri: 09:30 -18:30 
 
*PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: 
LUNI  – VINERI: 10:00 – 17:00. 

Monitorizarea proiectelor Activitatea de monitorizare reprezintă 
activitatea de urmărire a progresului fizic şi 
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procedural înregistrat în implementarea 
proiectelor, de colectare a datelor şi 
informaţiilor necesare urmăririi stadiului 
implementării tehnice a proiectelor (realizare 
fizică şi rezultate). 
 
Durata de valabilitate a contractului de 
finanţare cuprinde durata de execuţie a 
contractului, la care se adaugă 5 ani de 
monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată 
de Autoritatea Contractantă. 

 
În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în 
infrastructură sau producţie, contribuţia 
publica se recuperează dacă, în termen de 10 
ani de la efectuarea plăţii finale către 
beneficiar, activitatea de producţie în cauză 
este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu 
excepţia situaţiei în care beneficiarul este un 
IMM, pentru care termenul de recuperare este 
de 7 ani. 

 
Activele corporale şi necorporale rezultate din 
implementarea proiectelor finanţate potrivit 
măsurilor/ submăsurilor PNDR 2014-2020, 
trebuie să fie incluse în categoria activelor 
proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate 
pentru activitatea care a beneficiat de finanţare 
nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la 
data efectuării ultimei plăţi. 

 
Contribuţia publică se recuperează dacă în 
termen de cinci ani, de la efectuarea plăţii 
finale către beneficiar, activele corporale și 
necorporale rezultate din implementarea 
proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul 
uneia din următoarele situaţii:  
a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi 
productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 
- 2020, sau nerespectarea criteriilor în baza 
cărora proiectul a fost declarat eligibil si 
selectat;  
b) o modificare a proprietăţii asupra unui 
element de infrastructură care dă un avantaj 
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nejustificat unei întreprinderi sau unui 
organism public;  
c) o modificare substanţială care afectează 
natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi 
care ar determina subminarea obiectivelor 
iniţiale ale acestuia;  
d) realizarea unei activități neeligibile în cadrul 
investiției finanțată din fonduri 
nerambursabile.  
 
Atenţie! Beneficiarul este obligat să nu 
înstrăineze sau/ şi să modifice substanțial 
investiţia realizată prin proiect pe perioada de 
valabilitate a Contractului de Finanţare. 

 


