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ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE ȘI DEPUNERE A PROIECTELOR 

 

MĂSURA M04 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL „Codrii 

Pașcanilor”  

CODUL MĂSURII : M04 / 2B 

 Varianta detaliată 

 Asociația Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor, cu sediul în comuna Moțca, 

județul Iași, anunță lansarea in perioada 04.06.2018 – 13.07.2018 a sesiunii de depunere a 

Cererilor de finanțare pentru măsura M04 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri în 

teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a 

teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor”. 

 Data lansarii apelului de selectie: 04.06.2018 

 Masura lansata prin apelul de selectie: M04 – Sprijin pentru instalarea 

tinerilor fermieri în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” 

 Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 

Proiectele se depun până la data de 13.07.2018 ora 12:00 la sediul GAL Codrii 

Pașcanilor, din comuna Moțca, județul Iași. 

 Beneficiari eligibili pentru măsura M04 - Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” sunt: 

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

ca unic șef al exploatației agricole; 

- persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 

2 din 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 și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 

*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; 

 

 Fondurile disponibile pentru măsura M04 sunt in valoare de 50.000 euro. 

 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect 

pentru masura M04 este de 50.000 euro.  
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 Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și este de:  

 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O.; 

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

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/cinci* ani de la încheierea deciziei de finanțare. 

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 5 

ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 

 
 Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii: 

Se vor utiliza Cererea de Finanțare și formularele standard ale Cererii de Finanțare 
adaptate de GAL Codrii Pașcanilor, pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de 
investiție în măsurile din SDL. Acestea pot fi accesate pe pagina de internet 
http://www.galcodriipascanilor.ro  

Modificarea formularului standard al Cererii de Finanțare (eliminarea, modificarea 
secțiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii 
de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. 

 
 Documente justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul: 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea 
proiectului sunt:  

1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei 

2. Documente proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă: 

a) 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, 
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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; 
şi/sau 

 Contractul de comodat/ contractul de închiriere/ documentul potrivit căruia 
suprafața de 

teren a fost dată temporar în administrare/ folosinţă, autentificat la notar; 

şi/sau 

 Document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune 

şi/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. 

ATENTIE! 

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

Exploatația zootehnică preluată de PFA, II sau IF își va păstra codul de exploatație „RO” 

alocat  persoanei  fizice,  iar  în  Baza  Națională  de  Date  se  va  modifica  doar  forma  de 
organizare din Persoană fizică înregistrată cu CNP în PFA, II sau IF  înregistrată la Registrul 
Comerțului. 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 2010 pentru implementarea procesului de 
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor , art. 1 (10) „mişcarea 
animalelor - creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o exploataţie, din 
oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal” coroborat cu art. 5 (1) punctul f 
„fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu formularele/documentele de mişcare 
şi este înregistrată în SNIIA” precum şi cu art. 11 (4) „Fiecare proprietar de exploataţie, 
proprietar  de  animale  sau  deţinător  al  acestora  are  obligaţia  de  a  notifica  medicului 
veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor; în acest 
scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea formularului de 
mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4”. 

 paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine; 

e) Documente solicitate pentru exploatatii 

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 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. 
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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); 
 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) 
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 unuia din documentele mai sus menționate. 

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

6.   Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului si Certificat 
Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului  conform legislaţiei în vigoare, 
document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanțare; 

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

8. Solicitantul  deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una 
dintre următoarele condiții: 
 

8.1. Studii medii/ superioare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară: 

 diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol, 

sau 

 diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol. 
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8.2. 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; 
 

8.3. 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: competențele în domeniile menționate 
vor fi dovedite prin prezentarea certificatului/  diplomei/  atestatului  de  absolvire  a  cursului  
sau  a  unui  document  echivalent acestora. În 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 

b)  Recunoaşterea  de  către  un  centru  de  evaluare  și  certificare  a  competențelor  
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite 
ca urmare a experienţei profesionale. 

8.4. 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, 
dar nu mai mult de ultima tranşă de plată. 

 În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea Cererii 
de Finanțare şi nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de 
absolvire a studiilor respective, însoţită de situaţia şcolară disponibilă,  sub condiţia 
prezentării diplomei în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz 
contrar, acesta va fi declarat neeligibil. 

 În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/ superioare, aceştia prezintă diploma/ 
document doveditor (inclusiv suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională 
atestate ANC care cuprind această informaţie) de absolvire a minim 8 clase. 

 Pentru demonstrarea Criteriului de Selecţie privind formarea profesională care conferă un 
nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va prezenta actul doveditor 
(certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat 
(recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice) prin care se certifică 
competențele profesionale de  minim  Nivel 1  de  calificare  în domeniul agricol,  agro-
alimentar, veterinar  sau economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la momentul 
acordării certificatului. 

9. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a 
materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor). 
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10. 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; 

11. Document de la bancă din care să rezulte următoarele: denumirea solicitantului, a 
unității bancare, adresa, codul IBAN. 

12. Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor certificate 

13. Declarația privind contribuția proiectului la obiectivele transversale mediu, climă și 
inovare; 

14. Document privind înscrierea în Registrul unic de identificare de la APIA al solicitantului 
care trebuie sa cuprindă codul unic de inregistrare si data atribuirii acestui cod. 

 15. Alte documente justificative (după caz). 

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

 

Toate formularele prezentate al căror format este elaborat de GAL pot fi consultate 
și descărcate direct de pe pagina de internet a GAL-ului. 

 

 Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca 
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca toate criteriile de conformitate si 
eligibilitate specificate in Ghidul Solicitantului pentru Masura M04, care poate fi consultat 
gratuit la sediul Asociatiei “GAL Codrii Pașcanilor”, comuna Moțca, judetul Iași, cat si pe 
pagina de web: http://www.galcodriipascanilor.ro. 

Solicitantul depune Cererea de Finantare cu anexele tehnice si administrative 
atasate, la Sediul GAL, in doua exemplare pe suport de hartie - un exemplar original (care se 
va restitui solicitantului dupa verificarea conformitatii) și un exemplar copie, insotite de cate 
un CD conținând dosarul scanat. In dosarul copie, pe documentele emise de alte autoritati se 
va aplica stampila “Conform cu originalul” si semnatura solicitantului. 

 
 Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate 

menționate în ultima versiune a Ghidului Solicitantului aferent acestei măsurii M04: 
 EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili; 
 EG2. Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă 

între 8.000 şi 50.000 S.O. (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil 
la momentul depunerii Cererii de finanțare);  

 EG3. Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 
 EG4 Solicitantul prin planul de afaceri demonstrează îmbunătățirea performanței 

generale a exploatației agricole; 
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 EG5 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de 
maximum cinci ani;  

 EG6. Investiția se va realiza în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”;  
 EG7. Solicitantul are domiciliul în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” sau în zona 

limitrofă acesteia; 
 EG8. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale; 
 EG9. Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 

luni de la data instalării;  
 EG10. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi 

întreprinderilor mici. 
 
Pentru conformitate, GAL va verifica: 

- Dosarul Cererii respecta cerintele de conformitate mentionate in cadrul Ghidului 
Solicitantului aferent masurii M04; 
- Dosarul Cererii de finantare este depus in 2 exemplare (tiparit si scanat pe CD), legat si 
sigilat, numerotat, opisat, cu toate documentele anexa la proiect aflate in termen de 
valabilitate si angajamentele asumate de catre solicitant; 
- Cererea de Finantare utilizata va fi varianta in vigoare, preluata de pe site-ul GAL, avand 
paginile de buget indicativ completate si semnatura solicitantului 

Pentru eligibilitate se vor verifica: 
- Eligibilitatea solicitantului, a actiunilor si a cheltuielilor prevazute in proiect; 
- Criteriile de eligibilitate; 
- Toate documentele anexate. 
 

 Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL 
GAL lanseaza pe plan local, prin publicare pe site-ul propriu, afisare la sediul GAL si 

folosind mijloacele de informare mass-media, apeluri de selectie a proiectelor, conform 
prioritatilor descrise in strategie. 

Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit 
de către organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din 
minimum 7 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va 
stabili de asemenea, un membru supleant. La selecţia proiectelor, 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.  

Membrii Comitetului de Selectie a Proiectelor nu pot fi concomitent membri în 
Consiliul Director. 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 
comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la 
întâlnirea comitetului respectiv.” 
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Comitetul de selecție al GAL „Codrii Pașcanilor” va notifica solicitantii asupra 
rezultatului selecției. 

Solicitantii pot depune contestații cu privire la rezultatul procesului de selecție la sediul 
GAL, în conformitate cu prevederile anunțului de lansare a apelului. 

In functie de relevanta proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numarul de 
proiecte 
depuse, de alocarea disponibila, Comitetul de Selectie va decide care sunt proiectele care 
vor fi selectate pentru finantare. 

Rezultatul sedintei Comitetului de Selectie va fi un Raport de Selectie, care dupa caz, 
poate fi intermediar sau final, iar in cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele 
retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele 
solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de 
selectie. 
 Dupa emiterea raportului, in urma sedintei Comitetului de Selectie a proiectelor, 
beneficiarii vor fi notificati cu privire la rezultatele selectiei, dandu-le posibilitatea celor 
nemultumiti de rezultatele selectiei sa depuna contestatie la sediul GAL in maxim 5 zile de la 
primirea notificarii si maxim 10 zile de la publicarea raportului de selectie intermediar. 
 Contestatiile depuse vor fi analizate de alte persoane decat cele implicate in procesul 
initial de evaluare , termenul de analizare al contestatiei fiind de maxim 7 zile lucratoare de 
la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu înca 
maxim 7 zile lucratoare, daca la nivelul GAL se considera necesar. 

Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor 
înființată la nivelul GAL, formata din minimum trei  membri ai G.A.L. dar cu o componenta 
diferită față de cea a Comitetului de Selecție și cea a Consiliului Director. 

Toate verificarile efectuate de catre angajatii GAL vor respecta principiul de verificare 
“4 ochi”. 

Criterii de selectie 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos menţionate, 
iar sistemul de punctare este următorul: 

Nr. 

crt. 
Principiul de Selecție 

Criteriul de Selecție / 

Documente verificate 

Punctaj 

 

CS1. 
Principiul nivelului de calificare 

în domeniul agricol 

CS 1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de 

studii superioare în domeniul agricol 
30 

CS 1.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale 

sau liceale în domeniul agricol 
20 

CS 1.3 Formare profesională care conferă un 

nivel de calificare superior nivelului minim 

obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, 

10 
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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 

Se verifică documentele: 

Doc. Copie după certificat/diplomă de studii in domeniul agricol 

sau 

Document care atesta nivelul de calificare în domeniul agricol de 

cel puţin Nivel 1 de calificare profesională.  

CS2. 

Principiul sectorului prioritar 

care   vizează   sectoarele:   

zootehnic  (bovine,  ovine  și  

caprine, apicultură)  și  vegetal  

(legumicultura,  inclusiv  

producere  de material saditor, 

producere de samânţă,  

pomicultura) 

A)  sectorul zootehnic (bovine, apicultură, 

ovine și caprine):  

Max 20 puncte 

1.   Bovine (sunt incluse şi bubalinele) 20 

2.   Ovine și caprine 15 

3.   Apicultură 10 

B) sectorul vegetal (legumicultura, inclusiv 

producția de material săditor, pomicultură și 

producția de semințe); 

Max 20 

1. 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/ 

sămânţă de legume; 

20 

2.   Producere   de   sămânță/   material   

săditor, inclusive pentru pepiniere pomicole 

şi viticole - exceptând cele pentru 

legumicultură 

15 

3.   Pomicultură, exceptând pepinierele 

pomicole 

10 

Se verifică documentele: 

Doc. 1. Planul de afaceri 

CS3. Principiul Potențialului agricol 

care vizează zonele cu potențial 

CS 3.1 Investiția se deruleaza in zona cu 

Potențialului agricol ridicat 
20 
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determinate în baza studiilor de 

specialitate 

CS 3.2 Investiția se deruleaza in zona cu 

Potențialului agricol mijlociu 
15 

CS 3.3 Investiția se deruleaza in zona cu 

Potențialului agricol scazut 
0 

Se verifică documentul: 

Anexe: Potentialul vegetal/zootehnic 

CS4. 
Principiul Numărului de locuri 

de muncă  create prin proiect 

CS 4.1 Solicitantul infiinteaza 2 locuri de 

munca 
30 

CS 4.2 Solicitantul infiinteaza 1 loc de munca 20 

CS 4.3 Solicitantul infiinteaza 0 locuri de 

munca 
0 

Se verifică documentele: 

Doc. 1. Planul de afaceri  

 TOTAL  100 

 

 
 Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea 

solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie) 
Anuntarea rezultatelor pentru Cererile de Finantare depuse in cadrul acestei sesiuni 

se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Asociatia Grupului de Acțiune 
Locală Codrii Pașcanilor si publicarea acestuia pe pagina de internet 
http://www.galcodriipascanilor.ro  

Solicitantii vor fi notificati in scris privind rezultatul evaluarilor si selectiei Cererilor de 
Finantare depuse, transmiterea fiind realizata cu confirmare de primire sau personal la 
sediul GAL cu semnatura de primire din partea reprezentantului legal . 
 

 Date de contact pentru informatii suplimentare: 
Direct la sediul Asociatiei Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor, Comuna Moțca, 
Strada: DN28A, judetul Iași; 
Tel.:  0786701498 / 0760259220 
Adresa de e-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com 
Pagina web a Asociatiei Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor: 
http://www.galcodriipascanilor.ro  
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