
    
 

 
 

 
Contract de Finanțare Subsecvent Nr.1 – C19401107011621818323/14.12.2016 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în 

condițiile PNDR 2014-2020 din cadrul Sub - Măsurii 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 

 

 

Anunț detaliat lansare apel depunere proiecte  

MĂSURA 01/2A - Investiții în domeniul agricol 

Data publicării: 25.10.2018 

 

Data lansării apelului de selecție: 01.11.2018 

 

Data limită de depunere a proiectelor: pânǎ la epuizarea fondurilor alocate, durata minimă a sesiunii 

este de 30 zile calendaristice. 

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Depunerea proiectelor pentru M01/2A „Investiții în domeniul agricol” se va face la sediul Grupului de Acțiune 

Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI din Oraş TÂRGU BUJOR, Str. General Eremia Grigorescu nr. 105, 

clădirea Primăriei Oraşului Târgu Bujor, Camera nr. 5, Județul Galați de luni până vineri în intervalul orar 17:00 – 21:00: 

pânǎ la epuizarea fondurilor alocate. 
 

Fonduri disponibile pentru Măsura M01/2A „Investiții în domeniul agricol”: 94.577 Euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii M01/2A 
„Investiții în domeniul agricol” este de 60.000 Euro. 

 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M01/2A – 1/2018  
Grupul de Acțiune Locală GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 anunță lansarea celei de a doua sesiune continuă cu 

evaluare lunară de depunere a Cererilor de Finanțare pentru Măsura M01/2A „Investiții în domeniul agricol” în 

perioada 01.11.2018 – pânǎ la epuizarea fondurilor alocate, durata minimă a sesiunii este de 30 zile 

calendaristice. 

Beneficiari eligibili:  
 
Societăți comerciale; 
Fermieri/Asociații agricole și structuri asociative cu activitate desfășurată pe teritoriul GAL-ului de minim 6 luni la 
data depunerii aplicației cu excepția persoanelor fizice neautorizate;; 
Grup de producători/asociații înființate la data depunerii Cererii de finanțare; 
Tineri fermieri; cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 
Persoane fizice autorizate cu activitate de minimum 6 luni pe teritoriul GAL-ului. 
 
Beneficiari indirecți: 
 
Deținătorii de terenuri  
Crescătorii de animale 
Apicultori 
Mediul de afaceri local 
Persoane inactive 
Șomeri 
Membrii grupuri vulnerabile. 
 

Modalitatea de desfășurare a sesiunilor este: deschisă permanent, cu depunere continuă și evaluare 
periodică lunară până la epuizarea fondurilor. 
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Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate în doua exemplare pe suport 

de hârtie (1 original și 1 copie) şi 2 exemplare în format electronic (prin scanare) la compartimentul tehnic al GAL înaintea 
expirării datei limită de depunere a proiectelor. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, 
cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. 
 

Modelul Cererii de Finanțare utilizată de solicitanți va fi cel disponibil pe site-ul www.galeg1863.ro –→ Măsuri –→ 
Anexe, la momentul lansării apelului de selecție (Anexa 1 format editabil). 
 
 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în 

conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului Solicitantului:  

-  STUDIUL DE FEZABILITATE însotit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea Viticola sau Memoriu justificativ; 

- SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), 

precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară; 

- DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAȚIILOR DE VIȚĂ DE VIE PENTRU 

STRUGURI DE MASĂ EXISTENTE/PLANTAȚIILOR NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR PLANTAȚII:  COPIE DUPĂ 

DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE asupra terenului şi/ sau tabel 

centralizator emis de Primărie; 

- CONTRACTUL DE CONCESIUNE VA FI ÎNSOŢIT DE ADRESA EMISĂ DE CONCEDENT; 

- ÎN CAZUL SOCIETĂŢILOR AGRICOLE SE ATAŞEAZĂ TABELUL CENTRALIZATOR EMIS DE CATRE SOCIETATEA 

AGRICOLĂ; 

- DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate 

investiţiile ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT 

ÎNCHEIAT LA NOTAR, EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST 

FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU; 

- DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUTE ÎN PROPRIETATE: EXTRAS DIN REGISTRUL 

EXPLOATATIEI si PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine. Pentru exploataţiile agricole care deţin 

păsari și albine - ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE; 

- CERTIFICAT DE URBANISM; 

- DOCUMENTE care SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI: 

- DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT; 

- DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o instituţie 
financiară (extras de cont și/ sau contract de credit); 

- 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); 

- CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE; 

- CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL; 

- DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA; 

- DOCUMENT EMIS DE  DSP JUDEȚEAN; 

 - AUTORIZAŢIE SANITARĂ; 

 

 

http://www.galeg1863.ro/
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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.  

HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul 
Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;   

STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă 

DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE 

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; 

DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 
mecanică agricolă.  

DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea 
profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale 

EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR; 

ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:  

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. 

AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul). 

DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul). 

Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul).  

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.    

DOCUMENTE SOLICITATE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI 

CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale crescătorilor sau 

Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ   

DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZAȚIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE 

(OIPA)  

PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției proprii.  

PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii.  

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). 

 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  
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pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru 

modernizări în vederea obținerii unui produs existent).   

 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; 

 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 Național de Antigrindină și 

Creștere a Precipitațiilor.  

Document emis de Cooperativă/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.  

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.    

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 )  

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Aceste documente sunt detaliate în Ghidul solicitantului la Secțiunea 15, Capitolul 15.1. 
 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească Solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora 
 

Cerințele de conformitate și metodologia de verificare a acestora se găsesc în F1GAL - FIȘA DE VERIFICARE 

A CONFORMITĂȚII Măsura 01/2A – „Investiții în domeniul agricol” postată pe site –ul www. g a le g 18 63 . r o  :  

Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR  

Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI  

Verificarea conformității constă în verificarea: 

- dacă este corect completată;  

- dacă este numerotată, ștampilată etc; 

- dacă este prezentată atât în format tipărit cât şi în format electronic;  

- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în forma solicitată, precum şi valabilitatea acestora 

(dacă este cazul).  

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare, care sunt descoperite de 

experţii GAL, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor informaţii 

prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu 

este considerată eroare de formă. 

Aceeaşi Cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte. 

După verificare pot exista două variante: 

- Cererea de finanțare este declarată neconformă; 

- Cererea de finanţare este declarată conformă; 
Dacă un solicitant renunță, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de finanţare conformă, acesta nu o mai 

poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor. Verificarea conformității se face în ziua depunerii Cererii 
de finanțare. 

Cererile de finanţare conforme vor trece la etapa de verificare a eligibității. 
 

http://www.galeg1863.ro/
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 Dosarul Cererii de Finanţare este întocmit în 2 exemplare (1 original și 1 copie – format letric și scanat), opisat, 

numerotat, semnat, ștampilat, legat și sigilat cu toate documentele anexă la proiect aflate în termen de valabilitate și 
angajamentele asumate de către solicitant. 

 Cererea de Finanțare utilizată va fi varianta în vigoare, preluată de pe site-ul www. ga l eg 1 86 3 . ro , având 
paginile de buget indicativ completate și semnate de solicitant. 

Se emite fișa de conformitate a cererii în aceeași zi, solicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de 
luare la cunoștință pe Fișa de conformitate.  

Pentru proiectele conforme se deschide dosarul administrativ și pista de audit a proiectului. 
Conformitatea face referire la existența și corectitudinea documentelor justificative așa cum sunt ele prezentate 

în Ghidul solicitantului.  
 

Cerințele de eligibilitate și metodologia de verificare a acestora se găsesc în Fișa de verificare a 
eligibilității Măsura 01/2A –„Investiții în domeniul agricol” postată pe site-ul www.galeg1863.ro și constau: 

 
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 
Documente prezentate:  

 Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului; 
 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu  în cazul 

Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 
 STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă și Cooperativa agricolă; 
 Document de înfiinţare a Institutelor de Cercetare – dezvoltare, precum și a centrelor, staţiunilor şi 

unităților de cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol. 
 

EG2 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL. 
Documente prezentate:  

 Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului; 
 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu  în cazul 

Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 
 STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă și Cooperativa agricolă; 
 Document de înfiinţare a Institutelor de Cercetare – dezvoltare, precum și a centrelor, staţiunilor şi 

unităților de cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol. 
 
EG3 Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de GAL Eremia Grigorescu 1863 

Galați. 
Documente prezentate:  

 Studiu de fezabilitate; 
 Documentele de deținere a spațiului/terenului, unde/pe care se va realiza achiziția. 
 

EG4 Nu are contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni și/sau 24 luni, după caz. 
Document prezentat:  

 Declarație pe propria răspundere – secțiunea F din Cererea de finanțare. 

 
EG5 Nu se află într-o situație litigioasă cu AFIR. 
Document prezentat:  

 Declarație pe propria răspundere – secțiunea F din Cererea de finanțare. 

 
EG6 Solicitantul intra în categoria:  

- Societăți comerciale; 
- Fermieri/Asociații agricole și structuri asociative cu activitate desfășurată pe teritoriul GAL-ului de minim 6 luni la 
data depunerii aplicației cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 
- Grup de producători/asociații înființate la data depunerii cererii de finanțare; 
- Tineri fermieri cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 
- Persoane fizice autorizate cu activitate de minimum 6 luni pe teritoriul GAL-ului.    

http://www.galeg1863.ro/
http://www.galeg1863.ro/
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Documente prezentate:  

 Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului; 
 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu  în cazul 

Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 
 STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă și Cooperativa agricolă; 
 Document de înfiinţare a Institutelor de Cercetare – dezvoltare, precum și a centrelor, staţiunilor şi 

unităților de cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol. 
 
EG 7 Viabilitatea economică a investiției este demonstrată prin documentația tehnico-economică suport. 
Documente prezentate:  

 Studiu de fezabilitate; 
 Situaţiile financiare (bilanț –formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) sau 

Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat 
activitate anterior depunerii proiectului; 

 Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi 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); 

 Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale se vor prezenta Situaţiile financiare din 
unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul 
operational sa fie pozitiv. 
 
EG8 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 4.000 SO* 

(valoarea producţiei standard); 
Documente prezentate:  

 Studiu de fezabilitate; 
 Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate asupra terenului şi/ sau tabel 

centralizator emis de Primărie, 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; 

 Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate (Extras din Registrul Exploatatiei emis de 

ANSVSA/DSVSA), pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - Adeverinţă eliberată de medicul 

veterinar de circumscripţie și Pasaportul emis de ANZ pentru cabaline cu rasa și origine. 

 
EG9 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin măsură. 
Documente prezentate:  

 Studiu de fezabilitate; 
 Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  
 Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:  
 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult 

un an înaintea depunerii Cererii de finanţare pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează 
conform legislației în vigoare; 

 Extrasul de carte funciară; 
 Certificat de urbanism; 
 Declaraţia F; 
 Codul bunelor practici agricole ; 
 Fișa măsurii din SDL’ 

 
EG 10 Investițiile în înființarea și/sau modernizarea instalațiilor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv 

facilități de stocare a apei la nivel de fermă; investițiile în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, 
cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de caldură, geotermală) în cadrul fermei; 
investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termală, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ 
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produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din 
afara fermei), nu este obligatoriu să reprezinte  

 
 
componente secundare în cadrul unui proiect de investiții, cu condiția ca în cazul ultimelor două tipuri 

energia obținută să fie destinată exclusiv consumului propriu al fermei (nu va genera profit). 
Document prezentat:  

 Studiu de fezabilitate. 
 
EG11 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției. 
Document prezentat:  

 Declarație pe propria răspundere – secțiunea F din Cererea de finanțare. 

 
EG12 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 menționată în cap. 8.1 
Documente prezentate:  

 Declarație pe propria răspundere – secțiunea F din Cererea de finanțare; 

 Documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat la depunerea Cererii de finanțare. 
 
EG 13 În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I 

la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. 
Documente prezentate:  

 Studiu de fezabilitate; 
 Anexa I la Tratat. 

 
  EG14 Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte prevederi 

legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară. 

Document prezentat:  
 Studiu de fezabilitate. 

 

Fișa de verificare eligibilității Măsura 01/2A –„Investiții în domeniul agricol” postată pe site-ul 
www. g a le g 18 6 3 . r o .  
 
 Rezultatul privind eligibilitatea se emite în maxim 15 de zile lucrătoare de la data semnării conformității, în 
contextul în care nu se solicită informații suplimentare. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI îşi rezervă dreptul de a solicita 
documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este 
necesar. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a Fișei de eligibilitatea se 
poate prelungi cu maximum 5 zile de la data întocmirea fișei de conformitate.  

 
Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi transmis în maximum 5 zile de la primirea 

Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea. 
 
Termenul pentru emiterea Fișei de verificare a eligibilității întocmită de GAL este de mximum 15 zile calendaristice 

de la data semnării Fișei de conformitate de către solicitant. În cazul solicitării de informații suplimentare, aceste termen 
poate fi prelungit cu cel mult 5 zile. 

Dacă experții evaluatori consideră necesar, pot solicita informații suplimentare solicitanților utilizând Fișa de solicitare 
informații suplimentare, iar aceștia au obligația sa răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în sens contrar Cererea de 
finanțare va fi declarată neeligibilă. 

Clarificările admise vor face parte integrantă din cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat.  
Dacă se consideră necesar, experții evaluatori pot efectua vizite în teren în scopul asigurării că datele și informațiile 

cuprinse în anexele tehnice și administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus. Concluzia 
privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va 
da numai după verificarea pe teren.  

http://www.galeg1863.ro/
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În cazul în care se va proceda la verificarea în teren a proiectului, solicitantul va fi notificat cu privire la 
acest aspect si i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren. 

În urma verificării eligibilității, pot exista următoarele situaţii:  
 
-  proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;  
-  proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție; 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE APLICATĂ DE COMITETUL DE SELECȚIE AL GAL EREMIA 
GRIGORESCU 1863 GALAȚI 

Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei, este reprezentat de Comitetul de 

Selecţie a Proiectelor. În procesul de selectare a membrilor din comitetul de selectare a proiectelor s-a ţinut cont de 

reprezentarea echilibrată a sectoarelor public-privat și O.N.G. În alegerea membrilor s-a avut în vedere 

reprezentativitatea mai mare a sectoarelor civil și privat. 

Comitetul de selecție va fi alcătuit din 10 persoane (reprezentanți ai autorităţilor și organizaţiilor care fac 

parte din parteneriat. Se va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor partenerilor, utilizând 

principiul reprezentării prin rotaţie. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membri 

comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 

comitetului respectiv. În ceea ce privește selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor, va fi necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puțin 50 % din parteneri, din 

care peste 50 % să fie din mediul privat și societate civilă.. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților 

stabilite în SDL GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 

În funcție de relevanța proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte depuse, de alocarea 

disponibilă, Comitetul de Selecție va decide care sunt proiectele care vor fi selectate pentru finanțare. Rezultatul ședintei 

Comitetului de Selecție va fi un Raport de Selecție, care după caz, poate fi intermediar sau final, iar în cadrul acestui 

raport vor fi consemnate proiectele retrase, neeligibile, eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar 

pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Pentru transparența procesului de selecție a 

proiectelor, la aceste selecții va lua parte și reprezentanți al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din cadrul 

Compartimentulului de Dezvoltare Rurală Judetean. 

Pentru realizarea selecției proiectelor se analizează dacă valoarea publică totală, exprimată în euro, a proiectelor 

eligibile ce întrunesc punctajul minim, este situată sub sau peste valoarea totală alocată măsurii, în cadrul respectivei 

sesiuni de depunere. În funcție de situațiile prezentate, Comitetul  de selecție poate aproba următoarele rapoarte de 

selecție: 

Raportul  de selecție intermediar 

În situația în care valoarea publică totală a proiectelor eligibile depuse și care întrunesc punctajul minim este mai 

mare decât suma disponibilă  alocată măsurii, Comitetul de Selecție va întocmi, după încheierea procesului de evaluare a 

tuturor proiectelor depuse, Raportul de selecție intermediar. Acest raport se publică pe site-ul GAL și se transmit 

solicitanților,  în maxim 3 zile lucrătoare, concluziile privind rezultatul procesului de evaluare și selecție a proiectului.  În 

cazul în care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care 

nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este 

eligibil, Notificarea de eligibilitate va menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil și punctajul obținut pentru fiecare 

criteriu  de selecție. Solicitanții care au fost notificați de către GAL că proiectele acestora au fost declarate neeligibile pot 

depune contestații. Notificările vor conține motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se vor menționa criteriile 

de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de 

depunere și soluționare a contestațiilor. 

Cererile de finanțare neeligibile vor fi păstrate maximum 60 zile până la finalizarea contestațiilor din sesiunea 

respectivă, ulterior vor fi returnate solicitanților. 
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Solicitanții  care au fost notificaţi de către GAL cu privire la faptul că proiectele acestora nu au fost 

selectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în termen de 5 zile lucrătoare de la data primiri notificării, sau în maxim 10 

zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe pagina de web a asociației.  

 

 

 

Contestaţiile primite vor fi analizate de Comisia de Contestaţii înfiinţată la nivelul GAL în termen de 5 zile 

lucrătoare Vor fi considerate contestaţii şi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea 

proiectului depus și/sau punctarea unui/unor criterii de selecţie. 

În urma verificării contestaţiilor depuse, Comisia de Contestaţii va emite un Raport de soluționare a contestaţiilor 

ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor.  Perioada de elaborare și publicare pe site-ul GAL a Raportului de 

soluționare a contestațiilor este de 15 zile lucrătoare de la data finalizării contestațiilor. Tot în maxim două zile lucrătoare 

solitanții vor fi notificați asupra rezultatelor contestațiilor depuse la GAL.  

Raportul de contestaţii se înaintează Comitetului de Selecție în vederea întocmirii Raportului final de Selecție. 

Raportul  de Selecție Final 

Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul de Selecție Final în 

care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.  

GAL poate exclude etapa privind elaborarea și publicarea Raportului de Selecție Intermediar și perioada de 

primire a contestațiilor și va elabora Raportul de Selecție Final, doar în cazul în care nu există proiecte neeligibile sau 

proiecte eligibile și neselectate, când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit puctajul minim este 

mai mică sau egală cu valoarea totală alocată măsurii din cadrul apelului de selecție, neexistând condiții care să conducă 

la contestarea procesului de evaluare și selecție. În acest caz, Comitetul de selecție va aproba pentru finanțare  toate 

proiectele  eligibile care au întrunit punctajul minim aferent măsurii.  

Perioada de elaborare a Raportului de Selecție Intermediar/Final este de maxim 10 zile lucrătoare de la data 

finalizării activităților de evaluare și selectie de către experții GAL pentru  proiectele depuse în cadrul unui apel. Raportul 

de Selecţie Final se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea acestuia de către Comitetul de Selecţie a 

Proiectelor si avizarea lui de catre CDRJ. 

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL se retrage și 

rămâne astfel o sumă disponibilă, aceasta sumă poate fi alocată unui alt solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost 

selectat de către GAL. De asemenea, în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat 

neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant 

declarat eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel.  

Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul intermediar de 

selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării Raportului de Selecție final sau GAL poate emite o 

Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor 

fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra 

Raportului Intermediar de Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării 

Notei. GAL are obligația de a atașa această Notă la documentele emise de GAL care însoțesc proiectele selectate 

depuse la AFIR, precum și de a transmite o copie scanată a acesteia către CDRJ spre informare. 

Dacă pe o anumită măsură/componentă a măsurii s-au constituit sume disponibile provenite în urma rezilierii 

contractelor de finanțare/din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca urmare a 

neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte eligibile și selectate 

la nivelul GAL, sume rezultate din realocări financiare, și în Raportul de selecție există proiecte eligibile fără finanțare (în 

așteptare) ca urmare a ultimei sesiuni lansate, acestea pot fi finanțate în baza unui Raport de Selecție Suplimentar, ce va 

conține inclusiv statutul tuturor proiectelor depuse, cu evidențierea proiectelor selectate ulterior emiterii Raportului de 

selecție Emiterea Raportului de selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului 
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de Selecție (avizarea de către CDRJ și asigurarea transparenței) și va cuprinde mențiuni privind sursa de 

finanțare și proiectele selectate. Elaborarea și aprobarea Raportului de selecție suplimentar se va realiza în aceleași 

condiții ca și pentru Raportul de selecție. 

Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului de selecție se convoacă Comitetul de Selecție al GAL. Toţi 

membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor sunt obligaţi să semneze pe propria  

răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați. Dacă unul dintre proiectele depuse 

pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de selecție, sau unui solicitant înrudit sau care are raporturi de 

interes cu acesta persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

În realizarea selecției GAL Eremia Grigorescu 1863 Galati va avea în vedere promovarea egalității dintre bărbați 

și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexual. 

Procedura de selecție a proiectelor, criteriile de selecție, punctajele de selecție, criteriile de departajare și pragul 

minim sunt realizate la inițiativa GAL si aprobate de către Adunarea Generală sau Consiliul Director al GAL, conform 

prevederilor statutare. Selecția proiectelor se va realiza de către GAL, pe baza unei evaluări documentate, care va 

demonstra temeinicia și imparțialitatea deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criteriile de selecție în conformitate cu 

prevederile fisei măsurii din SDL al GAL.  

Perioada de depunere a proiectelor este precizată în anunțul detaliat al apelului de selecție care poate fi 

consultat pe site-ul GAL www.galeg1863.ro 

Procesul de selecție al proiectelor și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit „Procedurii de 

evaluare selectare proiecte”, elaborat de GAL, publicat pe site-ul www.galeg1863.ro 

Comitetul de selecție al GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați, este alcătuit din 10 membri ai parteneriatului. 

Pentru fiecare membru al comitetului există un membru supleant. La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, 

precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile reprezintă 85,72%. din parteneriatul local. Dacă unul din proiectele depuse 

pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept 

de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

Comitetul de soluționare a contestațiilor este alcătuit din 3 membri ai parteneriatului GAL, alții decât membrii 

Comitetului de selecție, stabiliți prin decizia Consiliului Director. 

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. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție conform sistemului de punctare. Pentru 

proiectele aferente acestei măsuri, selecția se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face astfel: 
Criteriul de departajare 1: la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare nerambursabilă mai mică; 

       Criteriul de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare nerambursabilă solicitată, identică, se va 

utiliza regula “primul venit, primul servit”. 

 

 

Nr.crt. Criterii de selecție Punctaj 

1 Proiecte depuse de grupuri de producători/asociații 20 pct. 

2 Proiecte care vizează creșterea eficienței energetice cu minim 20% 10 pct. 

3 
Proiecte care vizează crearea de noi locuri de muncă: 

Maxim 40 

pct. 

-minim 2 noi locuri de muncă 40 pct; 
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- un loc nou de muncă 20 pct. 

4 

Proiecte care vizează potențialul agricol al zonei GAL Eremia Grigorescu 1863 

Galați: 

Maxim 20 

pct. 

- proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat – 20 pct; 20 pct. 

- proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu – 10 pct; 10 pct. 

5 
Proiecte care vizează angajarea a minimum 1 persoana provenită din grupuri 

vulnerabile 
10 pct. 

  

Pentru această măsură punctajul minim este de 40 puncte şi reprezintă pragul sub care nici un proiect nu 

poate intra la finanţare. 

F3GAL - FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE metodologia de verificare a acestora este 

publicată pe site-ul www.galeg1863.ro 

 

Modalitatea de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu de selecție este conform Formularului F3  

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu cererea de Finanțare. 

 

CS1: Proiecte depuse de grupuri de producători/ asociații  (20p) 

(20 pct daca DA și 0 pct dacă NU) 

Se va acorda punctajul pentru proiectele depuse de grupuri de producători/ asociații. 

Verificarea se va face în baza documentelor statutare (anexe la Cererea de finanțare) depuse de solicitant. 

 

CS2: Proiecte care vizeaza cresterea  eficienței energetice cu minim 20%  (10p) 

(10 pct daca DA și 0 pct dacă NU) 

Verificarea se va face în baza Studiului de Fezabilitate la momentul depunerii Cererii de finanțare dacă proiectul 

prevede echipamente/utilaje ce duc la creșterea eficienței energetice. 

CS3: Proiecte care  vizează  crearea de noi locuri de munca ( 40 pct) 

Se va acorda punctajul pentru proiectele care vizeaza creerea de locuri de munca astfel : 

0 puncte pentru proiecte care nu creeaza nici un loc de muncă, 20 puncte pentru proiecte ce vizează crearea a 

minimum 1 loc de muncă nou creat, respectiv 40 puncte pentru proiecte ce vizează crearea a minimum 2 locuri de muncă 

nou create. 

Punctarea acestui criteriu de selecție se va face dacă beneficiarul prevede în proiect crearea de noi locuri de 

muncă pe baza verificării SF/MJ din cadrul proiectului. 

 

CS4: Proiecte care vizează potențialul agricol al zonei GAL Eremia Grigorescu 1863, Galați (20 pct.) 

Se vor acorda 10 puncte proiectelor care se implementează intr-o zonă cu potențial agricol mijlociu, respectiv 20 

de puncte proiectele care se implementează intr-o zonă cu potențial agricol ridicat. 

 Verificarea se va face conform Încadrarii în tipul de potențial conform Anexei 14 - Studiu privind zonarea 

potentialului de productie agricol cu privire la zonarea potențialului de producție agricol. 

În cazul proiectelor depuse de cooperative care vizează și exploatațiile membrilor, criteriul se va scora în acord cu cultura 

predominantă punctată și se analizează potențialul agricol al UAT pe care se află suprafața majoritară a culturii 

predominante din total suprafață cultură predominantă. Terenul pe care se află cultura majoritară poate fi deținut de cel 

putin un membru fermier sau de forma asociativă. 

http://www.galeg1863.ro/
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CS5: Proiecte care vizează angajarea a minimum 1 persoana provenită din grupuri vulnerabile (10p) 

(10  pct daca DA și 0 pct dacă NU) 

 

 

Vor fi punctate proiectele care prin Studiul de fezabilitate prevăd crearea de locuri de muncă pentru persoane 

provenite din grupuri vulnerabile/defavorizate/minorități locale cu precădere rromi, respectiv: 

 

 Grupuri vulnerabile si persoane defavorizate: părinți unici susținători ai familiilor monoparentale/  persoane în 

vârstă  aflate în căutarea unui loc de muncă (persoane care au împlinit vârsta de 65 de ani)/ persoane cu 

dizabilități/ femei/ tineri fără experiență în muncă/ tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecție 

a copilului/ şomeri peste 45 de ani/ persoane condamnate la măsuri neprivative de libertate/ persoane eliberate 

din detenție; 

 Minorități locale cu precădere rromi (Grupuri vulnerabile și persoane defavorizate au fost stabilite in concordanță 

cu HG nr. 829/2002, anexă, secțiunea I, cap. V, Program de implementare a obiectivelor strategice, obiectivul 

strategic 2: Eliminarea situațiilor de excluziune socială  severă şi promovarea incluziunii 18 sociale, obiectivul 2.5. 

Creşterea oportunităților de ocupare). 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 
Raportului de Selecție) 

După publicarea Raportului de Selecție pe site www.galeg1863.ro, GAL va transmite solicitanților notificări 

asupra rezultatului evaluării și selecției in termen de 3 zile; transmiterea se realizează cu confirmare de primire sau va 
fi predată personal - cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar. Notificările 
transmise solicitanților vor conține motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor 
menționa Criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - 
precum și perioada si locul de depunere și soluționare a contestațiilor. 

 
Datele de contact ale GAL 
 Solicitanții pot obține informații detaliate referitoare la desfăşurarea sesiunii la numărul de telefon: 0745 525 942 

sau pe adresa de e-mail: galeg1863gl@gmail.com dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 
1863 GALAȚI, sediul în Oraş Târgu Bujor, Str. General Eremia Grigorescu nr. 105, clădirea Primăriei Oraşului Târgu Bujor, 
Camera nr. 5, jud. Galaţi, Tel. 0236 340 339, de luni până vineri între orele 17:00 - 21:00, unde puteţi solicita în mod 
gratuit informații despre măsură și ghidul măsurii. 

 
Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților).  
Beneficiarul  va  depune  la  secretariatul  GAL  declaraţia  pe  propria  răspundere  prin  care  se angajează să 

transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la Contractul (decizia) de finanțare cu 
AFIR, Copie la Modificări/acte adiționale ale contractului (deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie la Notificările de plata 
aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către mine, în calitate de beneficiar al proiectului.De asemenea, pe durata de 

valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza  către  GAL  orice  document  sau  

informaţie  în  măsură  să  ajute  la  colectarea  datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va 
accepta vizite pe teren ale proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 

http://www.galeg1863.ro/

