
-Anunț detaliat lansare apel depunere proiecte-

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiect: M7/6A/1

Data publicării:25.09.2017

Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CRASNEI ȘI BARCĂULUI anunță lansarea,
în perioada 25.09.2017-27.10.2017, a primei sesiuni din 2017 de depunere a
Cererilor de finanțare pentru Măsura 6/ 2B- ”Dezvoltarea competitivității prin
sprijinul tinerilor fermieri din teritoriul G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului”.

I. Data lansării apelului de selecție: 25.09.2017

II. Data limită de depunere a proiectelor: 27.10.2017

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se depun la Biroul G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului, din Comuna Crasna,
Județul Sălaj. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada 25.09.2017-27.10.2017,
de luni până vineri în intervalul orar 09:00-14:00.

Data limită de primire a proiectelor este: 27.10.2017, ora 14:00.

Dosarele Cererilor de Finanțare se depun personal de către responsabilul legal, așa
cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de către un împuternicit
al responsabilului legal, prin procura legalizată, în original. Proiectele primite prin
orice alte mijloace decât cele menționate mai sus vor fi returnate, fără a intra în
procesul de evaluare.
Depunerea proiectelor este continuă, până la sfârșitul sesiunii sau  până la atingerea
sumei de 200% a fondurilor alocate pentru această măsură. Depunerea continuă a
proiectelor în cadrul sesiunii aferente submăsurii se oprește atunci când valoarea
publică totală a proiectelor depuse ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii.

IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin
Măsura 6/ 2B sunt:

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu
modificările și completările ulterioare);

 Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu
modificările și completările ulterioare);



 Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu
modificările și completările ulterioare);

Atenție! În cadrul sub-măsurii 6/2B, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Finanțările sunt accesibile doar pentru investiții propuse pe teritoriul Grupului de
Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului, format din 13 comune: Agrij, Balc,
Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Halmășd, Măeriște, Meseșenii de Jos, Nușfalău,
Pericei, Valcău de Jos, Vârșolț.

V. Fondul disponibil- alocat în această sesiune:

Contribuția publică totală a măsurii este de 111.097,71 EURO
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci
ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de: 25.000
de euro.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă
forfetară în două tranșe, astfel:

- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea

corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru
exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

VI. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții:

Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din
măsurile SDL, se va utiliza Cererea de Finanțare și formularele standard ale Cererii
de Finanțare adaptate de G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului care pot fi accesate pe
internet www.crasnabarcau.ro , secțiunea Apeluri de selecție.
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanțare (eliminarea, modificarea
secțiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate aduce la
respingerea Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.

VII. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare:
 Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației
 Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă:
 Documente solicitate pentru terenul agricol:
 Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol

conform legislaţiei în vigoare
 Tabel centralizator - emis de Primărie



 Contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanțare
 Contractul de comodat/ contractul de închiriere/documentul potrivit

căruia suprafața de teren a fost dată temporar în administrare/folosinţă
 Document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune
 Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei
 În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi,

documentele solicitate sunt următoarele:
 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);

 Pentru construcții provizorii, 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);
- documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției
dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.

 În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și în cazul
clădirilor deja existente, sunt acceptate toate tipurile de documente
invocate în secțiunea dedicată documentelor acceptate pentru
construcții, după cum urmează:
- documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie,
servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de
donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire,
hotărâre judecătorească) sau drept de creanţă asupra construcției
dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.
De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a
bunurilor mobile se numește închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole
poartă denumirea de arendare (conform Codului Civil – Legea 287/2009,
cu modificările şi completările ulterioare).

 Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine: extras
din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia
Veterinară



 Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primării
 Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie din Registrul agricol emis

de Primării actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de
finanțare

 Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între
solicitant și deținătorul platformei/ Copia Adeverinței emisă de Primăria
Comunei

 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:

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi
întreprinderi familiale:

 Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod
14.13.01.13)

Si/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.

 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (PFA,
titular II, membru IF)

 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului
conform legislaţiei în vigoare, document obligatoriu de prezentat la
depunerea Cererii de Finanțare;

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

 Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară:
o Diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol

sau
 diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul

agricol
 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



 Competenţe în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară
dobândite prin participarea la programe de inițiere/
instruire/specializare

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

 Pentru demonstrarea criteriului de selecţie privind formarea
profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului
minim obligatoriu solicitat

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

 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

 Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către
GAL Valea Crasnei și Barcăului toate plăţile aferente proiectului
selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar

 Declarație prin care beneficiarul își dă acordul ca experții din
cadrul GAL Valea Crasnei și Barcăului să realizeze activitatea de
verificare și monitorizare, pe toată perioada de realizare și
implementare a proiectului

 Alte documente (după caz)

Aceste documente se vor prezenta la momentul încheierii contractului:

 Cazier judiciar al reprezentantului legal
 Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscal
 Document emis de ANSVSA, prin care se certifică înregistrarea exploatație

comercială de tip A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010
 Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de

identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea,
adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu
AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea
proiectului.



VIII. Cerințele de conformitate și eligibilitate:

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească toate criteriile de conformitate
și eligibilitate specificate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 7/6A, care pot
fi consultat gratuit la sediul Asociației Grup de Acțiune Locală Valea Crasnei și
Barcăului, cu sediul în Comuna Crasna, nr. 13, Județul Sălaj, cât și pe pagina de
web: www.crasnabarcău.ro .

Solicitantul depune Cererea de Finanțare cu anexele tehnice și administrative
atașate, la secretariatul G.A.L. în trei exemplare (un original și două copii), pe
suport de hârtie, însoțite de un CD, conținând dosarul scanat. În cele două dosare
copie, pe documentele emise de alte autorități se va aplica ștampila ”Conform
cu originalul” și semnătura solicitantului.

Controlul conformității constă în verificarea Cererii de Finanțare: dacă este
corect completată, prezentată pe suport de hârtie, și în format electronic și dacă
anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un
original şi două copii, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul).

ELIGIBILITATEA SPRIJINULUI:
Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru
instalarea tânărului fermier într-o exploataţie agricolă, pe baza Planului de afaceri.
Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, respectând condiţiile prevăzute în
prezentul Ghid şi Fişa tehnică a M6/2B, inclusiv capitalul de lucru, achiziţia de teren
sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau
privind potenţialul agricol (dacă e cazul) precum şi activităţile relevante pentru
implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de
natura acestora.
NB! În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni
care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second- hand.
În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia
referitoare la existența platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul
depunerii Cererii de finanțare, Planul de afaceri va prevede obligatoriu
obiective/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform codului de
bune practici. Ca urmare, în Planul de afaceri vor fi prevăzute în mod obligatoriu
amenajări de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd (sau descrierea
acestora în cazul în care deja există) destinate evitării infiltrării în pânza freatică
a compuşilor pe bază de nitriţi şi nitraţi. Cerința ce va fi verificată în momentul



finalizării implementării Planului de afaceri prin prezentarea NOTEI DE CONSTATARE
PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU emisa de Garda de Mediu. Nerealizarea acestei
condiţii majore va atrage după sine recuperarea întregului sprijin acordat.
N.B.! În cuprinsul Planului de afaceri se vor detalia elementele minime necesare
asigurării conformităţii cu normele de mediu privind gestionarea platformelor de
gunoi de grajd, iar calculele se vor efectua în baza metodologiei şi a legislaţiei
aplicabile anexate (Anexa nr. 8), sau se va face dovada existenţei acestora,
respectiv se vor detalia în Planul de afaceri (secţiunea aferentă descrierii
situaţiei curente) amenajările existente care să fie în conformitate cu cerinţele
documentaţiei de implementare pentru M6/2B. şi din prezentul Ghid al
solicitantului, având în vedere următoarele:
Pentru calculul stabilirii capacitații maxime de stocare a gunoiului de grajd (Anexa
nr. 8), este necesar ca fiecare beneficiar al cărui plan de afaceri vizează creşterea
animalelor, să calculeze şi să prevadă capacitatea de stocare aferentă gunoiului de
grajd. Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice in calculatorul
de capacitate a platformei de gunoi fila ”producție de gunoi”.
În ceea ce privește calculul standardului privind cantitatea maximă de îngrășăminte
cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin
introducerea datelor specifice in calculatorul privind cantitatea maxima de
ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila „AMN” . Excepţie de la
calculul privind cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe
terenul agricol, fac tinerii fermieri care fac dovada încheierii unui contract cu o
platformă de gunoi de grajd autorizată comunală / a unui agent economic sau cei
care vor prezenta adeverință emisă de Primăria comunei în rază căreia se află
platforma comunală de gunoi de grajd autorizată.

N.B.! Zonele în care pot fi introduse datele specifice sunt marcate cu gri.
În cazul tinerilor fermieri care au încheiat un contract cu o platformă comunală de
grajd, aceștia vor prezenta, în cadrul Planului de afaceri, modul în care se asigură
capacitatea de stocare temporară a gunoiul de grajd, în cadrul exploatației, până
la momentul colectării acesteia.

În cazul în care solicitantul îşi propune ca obiectiv în Planul de afaceri
înființarea/ adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd, pentru
terenul pe care se construiește platforma, iar aceasta are caracter de construcție
definitivă, solicitantul trebuie să prezinte, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 50/ 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:



- la depunerea Cererii de finanțare: copia documentului care să certifice dreptul
real principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de
creanță asupra construcției, dacă solicitantul are deja terenul pe care se va
construi/există platforma;
- la a doua tranșă de plată: copia documentului care să certifice dreptul real
principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de creanță
asupra terenului și copia Autorizației de construire, dacă solicitantul prevede în
Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, cumpărarea
terenului pe care va construi platforma.
Pentru terenul pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de
grajd, la a doua tranşă de sprijin se verifică, atât construcţia propriu-zisă, cât şi
documentul care să certifice dreptul real principal de folosinţă, în funcţie de tipul
de construcţie (definitivă sau provizorie) a platformei pentru gunoi de grajd şi
autorizaţia de construire, în cazul în care Legea nr. 50/1991 impune aceste
conformități.
Conformitatea cu normele de mediu privind platformele pentru gestionarea
gunoiului de grajd, precum şi respectarea elementelor mai sus menţionate, vor fi
validate la solicitarea tranşei a doua de plată.
N.B.! Îndeplinirea obiectivelor minime obligatorii aplicabile exploataţiei agricole
şi realizarea acţiunilor propuse pentru atingerea acestora, stabilite de beneficiar
în Planul de afaceri, constituie CONDIŢIE DE ELIGIBILITATE pentru acordarea
celei de-a doua tranşe de plată.
De asemenea, pentru exploataţiile care vizează creşterea animalelor, solicitantul
are obligația de a respecta condițiile minime privind bunăstarea animalelor/
păsărilor prevăzute de legislația națională în vigoare, referitoare la adăposturi,
hrană, apă, etc.
Planul de afaceri va menţiona obligatoriu: titlul proiectului, data întocmirii acestuia
şi cursul de schimb EURO/ RON al Băncii Central Europene valabil la data elaborării
acestuia.
Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9
luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate si a activităţilor prevăzute în Planul
de afaceri se va efectua cel mult până la împlinirea a trei* ani (*cinci ani pentru
exploataţiile pomicole) de la data aprobării deciziei individuale de acordare a
sprijinului de instalare a tânărului fermier.



În cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate menţionate în fişa tehnică a M6/2B,
precum şi a celor obligatorii pentru implementarea corectă a Planului de afaceri,
sprijinul acordat la prima tranşă de plată va fi recuperat integral şi nu va mai fi
plătită a doua tranşă de plată;

În cazul nerespectării celorlalte obiective (suplimentare – minimum 3) asumate de
către beneficiar prin Planul de afaceri, plata va fi realizată proporţional cu gradul
de îndeplinire a obiectivelor asumate. In funcţie de gradul de afectare, gravitatea
faptelor, etc, după caz, vor fi recuperate partial sumele deja acordate, respectiv
proportional cu obiectivele nerealizate din Planul de afaceri afectate de neregulă,
care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate.
Aşadar, pentru neîndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru implementarea corectă
a Planului de afaceri (conform secţiunii „implementarea corectă a Planului de
afaceri”) se procedează la recuperarea integrală a sprijinului acordat şi nu se mai
acordă a doua tranşă de plată, iar în cazul obiectivelor suplimentare propuse de
către beneficiar prin Planul de Afaceri, se aplică recuperarea proporţională a
sprijinului.
Totalitatea obiectivelor obligatorii şi suplimentare propuse de către beneficiar din
Planul de afaceri reprezintă 100% din totalul sumei de sprijin şi vor avea procente
egale. Prin urmare, în cazul neîndeplinirii obiectivelor suplimentare din Planul de
afaceri, sprijinul se va recupera în acord cu ponderea aferentă obiectivelor propuse
de beneficiar şi nerealizate, din prima tranşă de sprijin, şi/ sau din cea de-a doua
tranşă de sprijin, în funcţie de valoarea sumei care necesită a fi recuperată din
valoarea totală a sprijinului.
Foarte important! Solicitanţii acestei măsuri, sub forma de organizare eligibilă
pentru accesarea M6/2B, au obligaţia de a-şi înscrie TOATE suprafeţele agricole
deţinute în Registrul Unic de Identificare la APIA/ Registrul Agricol, în perioada
de depunere stabilită conform legislaţiei naţionale, odată cu depunerea cererii
unice de plată pe suprafaţă şi de a-şi înregistra toate animalele înainte de data
de referinţă la ANSVSA/ DSVSA/ Medic Veterinar/ANZ/ Registrul Agricol, fără a
reduce dimensiunea economică a exploatației cu mai mult de 15 % cu excepția
pepinierelor unde marja de fluctuație poate fi mai mare și cu păstrarea dimensiunii
minime eligibile, pe perioada de implementare, trei* ani (*cinci ani pentru
exploataţiile pomicole) şi monitorizare a proiectului (trei ani).
Dimensiunea se va calcula în funcție de data deschiderii sesiunii de depunere, pe
baza înregistrărilor din anul anterior depunerii cerererii sau după caz, din ultima
perioadă (campanie) de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafaţă



în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere, stabilita
conform legislatiei nationale şi/sau a ultimei înregistrări/actualizări în Registrul
Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 de zile
calendaristice faţă de data depunerii Cererii de finanțare.
N.B.! În cazul în care, în sistemul electronic APIA nu se pot vizualiza înregistrările
efectuate de solicitant în timpul campaniei de depunere a cererilor unice de plată
APIA, acesta poate depune o adeverinţă de la APIA din care să reiasă toate datele
necesare îndeplinirii condiţiilor eligibilitate şi criteriilor de selecţie care implică
înscrieri la APIA.
Data de referinţă, respectiv anul 0 din Planul de afaceri reprezintă: ultima
înregistrare/actualizare în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA înainte cu
cel mult 30 de zile calendaristice faţă de data depunerii Cererii de finanțare.
N.B.! În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia registrului agricol cu
situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol
însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.
La cea de-a doua tranşă de plată se va verifica extrasul de la ANSVSA/ DSVSA/
Circumscripţia veterinară şi/ sau Registrul Unic de Identificare de la APIA şi se va
prezenta de către beneficiar copia Registrului Agricol pe anul în curs, pe baza
cărora se va verifica păstrarea dimensiunii exploataţiei (SO).
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea
Cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului
cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de
maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea,
dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație,
sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.
Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a proiectului se va păstra sectorul
dominant pentru care proiectul a fost selectat şi contractat.
Dimensiunea economică a exploatației agricole prevăzută la depunerea Cererii
de finanțare poate crește pe durata de execuție păstrându-se sectorul dominant
pentru care proiectul a fost selectat şi contractat.
Demarcarea cu Programul Naţional Apicol (PNA) şi Programul Național de Sprijin
al sectorului Vitivinicol (PNS)
Conform prevederilor PNDR 2014-2020, cu privire la evitarea dublei finanțări din
Capitolul 14 „Informații privind complementaritatea’’, nu pot fi finanțate atât din
PNDR cât şi din PNA respectiv PNS aceleaşi tipuri de acţiuni, însă este permisă
accesarea simultană a PNDR cu cele două programe.
Astfel:



Acțiunile eligibile prin Programul Național de Sprijin al sectorului Vitivinicol
(PNS) în vigoare (www.madr.ro) nu sunt eligibile prin PNDR şi nu pot fi cuprinse în
obiectivele din planul de afaceri.
În ceea ce priveşte demarcarea cu Programul Naţional Apicol (PNA) în vigoare
(www.madr.ro), solicitanţii PNDR şi PNA pot accesa simultan sprijin prin ambele
programe cu condiţia ca acţiunile sprijinite şi/sau planificate şi propuse spre
finanțare de apicultor prin PNA să nu fie solicitate de acesta şi prin PNDR 2014-
2020 (obiectivele din Planul de Afaceri) şi viceversa.
Condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar
lista cheltuielilor solicitate spre decontare de apicultor prin PNA (atât PNA 2014-
2016, cât şi PNA 2017-2019) nu este eligibilă prin PNDR 2014-2020, prin urmare
nu se poate regăsi ca obiectiv în planul de afaceri depus la momentul cererii de
finanţare.
Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează M6/2B din PNDR
pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA 2014/2016 şi/sau 2017-2019.
Mai multe detalii se pot regăsi în modelul-cadru al planului de afaceri aferent
prezentului Ghid.

 Implementarea proiectului trebuie să fie realizată pe teritoriul GAL Valea
Crasnei și Barcăului

IX. Procedura de selecție:

Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie
al proiectelor (CSP), format din membrii parteneriatului. CSP reprezintă
organismul tehnic cu responsabilităţi privind evaluarea și selectarea pentru
finanţare a proiectelor depuse la GAL Valea Crasnei și Barcăului, în conformitate
cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului reprezentant de
G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului pentru perioada 2016- 2023.
Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selectare în
termen de maxim 90 de zile de la data încheierii Apelului de selecție, urmând ca
Raportul de Selecţie să se posteze pe site-ul Asociaţiei. În aceeaşi dată, pe site-
ul Asociaţiei, precum şi la sediul acesteia va fi disponibil un comunicat de
presă/anunţ privind finalizarea selecției proiectelor, termenul de depunere a
contestaţiilor, precum şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii.

X. Criteriile de selecție:

Pentru această măsură pragul minim este de 65 puncte şi reprezintă pragul
sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.



Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție
menționate mai jos. Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor
criterii de selecţie:

Criteriu
selecție

Criterii de selecție pentru Măsura M5/6A –
Investiții în activități non-agricole

Punctaj

CS1. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri,
care va fi stabilit în funcție de producția comercializată în procent de
minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată

Maxim 25
puncte

1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție
comercializată sau activități prestate într-un procent mai mare
de de 20% și până la 30%  din valoarea primei tranșe de plată.
Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de
afaceri.

15 puncte

2. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție
comercializată sau activități prestate într-un procent mai mare
de 30% și până la 40% din valoarea primei tranșe de plată.
Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de
afaceri.

25 puncte

CS2. În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul
de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a
gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată pe
baza previziunilor din planul de afaceri);

5 puncte

CS3. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă 45 puncte

Proiecte care creează 1 loc de muncă. Locul de muncă se va verifica la
depunerea dosarului pentru a doua transa si va fi mentinut pe toata perioada

45 puncte

CS4. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol Max 25

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol 25

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 20

3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului
minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de
calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de
cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la
momentul acordării certificatului de calificare profesională.

15



TOTAL 100 puncte

NOTĂ: Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100).
PUNCTAJ MINIM – pentru această Măsură este de 65 puncte.

Evaluatorii desemnați vor verifica punctajul în baza criteriilor de selecție sus
menționate conform Cererilor de Finanțare și Anexelor depuse de către potențialii
beneficiari, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a
Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, care se
regăsește pe site-ul www.crasnabarcau.ro .
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcție
de următoarele priorități:

1. Proiecte care vizează acțiuni inovative
2. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă ca urmare a implementării

lor
3. Vor fi prioritizate proiectele care în planul de afaceri descriu detaliat

caraterul inovativ al proiectului.

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

G.A.L. va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției;
transmiterea se realizează cu confirmare de primire sau va fi predată personal - cu
semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar.
În cazul proiectelor neselectate 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 de depunere și soluționare a
contestațiilor.

XII. Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obține la numărul de telefon:
0260-636.066/0786-227-223  sau pe adresa de e-mail: info@crasnabarcau.ro , dar
şi la sediul Grupului de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului, de luni până
vineri între orele 08:00 - 16:00, unde puteţi solicita în mod gratuit informații
despre măsură și ghidul măsurii.



XIII. Alte informații:

Beneficiarul va depune la secretariatul G.A.L. 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 aditionale ale contractului (deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie
la Notificarile 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 G.A.L., dacă este cazul.


