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Grupul de Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud – Vest lanseaza 

Apelul de selectie proiecte pe anul 2019 pentru 

Masura M3 „SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN CADRUL GAL 

DOBROGEA SUD-VEST” Sesiunea Nr.2 

IN PERIOADA MARTIE 2019 - APRILIE 2019 

 

Data lansarii apelului de selectie: 15.03.2019   

Data limita de depunere a proiectelor: 15.04.2019 

* In cazul in care proiectele depuse depasesc 120% din valoarea totala alocata 

in cadrul prezentului apel de selectie, sesiunea se va inchide inainte de data 

limita de depunere, dar nu mai devreme de 5 zile de la data lansarii.  

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:  

Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39, Comuna Adamclisi, Judetul Constanta în 

intervalul 08:00 - 16:00. Se vor depune 1  exemplar original, 1 exemplar copie, 1 

exemplar pe suport CD (conform cu originalul); 

Fondul disponibil pentru aceasta sesiune:  

Fondurile publice (contributia FEADR si nationala) disponibile pentru Masura M3 in 

aceasta sesiune sunt de:               53.855 euro 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea 

unui proiect este de:  

- pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO             40.000 euro 

- pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO            50.000 euro

     

 



 
Valoarea totala maxima eligibila a unui proiect poate fi de:  

- pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 SO   40.000 euro 

- pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO  50.000 euro 

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi:    100 %. 

 

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

(versiune editabila) se va regasi pe site-ul www.galdobrogeasv.ro 

DATA SI MODUL de anuntare a rezultatelor procesului de selectie 

(notificarea solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie). 

Dupa incheierea primei etape de verificare si selectie a proiectelor, GAL 

Dobrogea Sud – Vest va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selectie 

Intermediar si il va afisa la sediul GAL-ului si sediile unitatilor administrativ-teritoriale 

ale localitatilor de pe teritoriul GAL.  

GAL Dobrogea Sud – Vest va transmite solicitantilor notificari asupra 

rezultatului evaluarii si selectiei; transmiterea se realizeaza cu confirmare de primire 

sau vor fi predate personal - cu semnatura de primire din partea reprezentantului 

legal al potentialului beneficiar. 

Notificarile transmise solicitantilor vor contine motivele pentru care proiectele 

nu au fost eligibile si/sau selectate – se vor mentiona criteriile de eligibilitate care nu 

au fost indeplinite sau punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie - precum si 

perioada de depunere si solutionare a contestatiilor. Contestatiile primite vor fi 

analizate de GAL in baza unei proceduri interne proprii. 

Solicitantii ale caror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate 

eligibile si neselectate, pot depune contestatii la sediul GAL Dobrogea Sud – Vest in 

maximum 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maximum 10 zile 

lucratoare de la data publicarii Raportului de Selectie Intermediar pe pagina de web a 

GAL. 

http://www.galdobrogeasv.ro/


 
Contestatiile primite vor fi analizate de GAL Dobrogea Sud – Vestin baza unei 

proceduri interne proprii (Regulament de functionare Comitet de Selectie si Comisie 

de Contestatii). 

Dupa incheierea procesului de solutionare a contestatiilor (daca este cazul), in 

termen de 5 zile Comitetul de Selectie va intocmi un Raport de selectie final in care 

vor fi inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate 

si se va publica pe pagina www.galdobrogeasv.ro si va instiinta asupra rezultatelor 

procesului de evaluare si selectie. 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE  

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 

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. 

 şi/sau 

➢ Document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune 

              și/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 

http://www.galdobrogeasv.ro/


 
finanțare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 

mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 

 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 cazul în care apar diferenţe de localizare între documentele ce atestă 

dreptul de folosire a terenurilor şi înregistrările din IACS, certificarea localizării 

suprafețelor de teren se va realiza în conformitate cu înregistrările din APIA.  

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: 

-  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 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). 

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 depuneri 

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: 

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. 

e1) - Pentru exploatațiile vegetale: copie după formularul integral al  Registrului 

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 după formularul integral al  

Registrului 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; 

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); 

și/sau 

➢ 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)  



 
 și/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. 

Sau 

➢ Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

datorate de persoanele fizice, Formularul 212 

 

ATENŢIE 

În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de 

finanțare, nu este cazul depunerii niciunuia din documentele mai sus 

menționate. 

 

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat 

unic/asociat majoritar/administrator);  

6. Certificatul de înregistrare 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/superioare1 în domeniul agricol/veterinar/economie agrară: 

o diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol  

sau  

o diplomă de absolvire  studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 

 

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 

                                                
1 prin studii superioare se intelege includerea studiilor postuniversitare precum: masterat si doctorat in 

domeniul agricol. 



 
număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională 

(Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri 

până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 

ianuarie 2016): competențele în domeniile menționate vor fi dovedite prin 

prezentarea certificatului/diplomei/atestatului de absolvire a cursului sau a unui 

document echivalent acestora se acceptă şi certificatele de calificare eliberate de 

ANCA: In 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 si 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 33 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. 

I. În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/superioare, aceştia prezintă 

diploma/ document doveditor (inclusiv adeverinţă de absolvire şi/sau 

suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională atestate ANC 

care cuprind această informaţie) de absolvire a minim 8 clase. 

II. 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 Naţionale) sau 

certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, prin care se certifică 

competențele profesionale de minim Nivel 1 de calificare (Nivelul I de calificare 

presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 

2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016) 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); 



 
10. Alte documente justificative: Certificat Unic de Inregistrare, Certificat 

constatator emis de ONRC si altele, după caz.  

 

CERINTELE DE CONFORMITATE pe care trebuie sa le indeplineasca 

solicitantul: 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare aceasta cerere de finantare in 

baza aceluiasi Raport de Selectie <nr.../data> al GAL Constanta Centru? 

Expertul verifica daca Cererea de finantare a mai fost depusasi daca da, de cate ori 

a fost depusa fiind insotita de acelasi Raport de selectie. Daca a mai fost depusa de 

doua ori in baza aceluiasi Raport de selectie, Cererea de finantare nu va fi acceptata 

pentru verificare si va fi declarata neconforma. 

2. Dosarul Cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le 

contine sunt numerotate şi ştampilate de către solicitant? 

Se verifica daca Dosarul Cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le 

contine sunt numerotate şi ştampilate de solicitant. 

3. Opisul si Referintele din Cererea de finantare corespund cu numarul 

paginii la care se afla documentele din Dosar? 

Se verifica daca este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele 

din Cererea de Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele 

din Dosarul Cererii de Finanţare 

4. Cererea de finantare este competata si semnata de solicitant? 

Se verifica daca Cererea de finantare este completata de solicitant astfel: 

 

PREZENTARE GENERALA 

 

➢ Nume prenume/ Denumire solicitant:  

- Se verifica daca numele solicitantului corespunde celui mentionat in documentele 

anexate, dupa caz.   

➢ Titlu proiect:  

- Se verifica daca este completat titlul proiectului. 

➢ Descrierea succinta a proiectului:  



 
- Expertul verifica daca solicitantul a completat acest punct. 

➢ Amplasarea proiectului:  

- Expertul verifica daca sunt completate casutele corespunzatoare obiectivelor 

investitiei si sunt selectate regiunea, judetul, comuna, satul si daca acestea 

corespund cu cele mentionate in documentele justificative corespunzatoare. 

➢ Tipul zonei 

- Expertul verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare privind categoria 

tipul zonei.  

- Expertul verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare privind 

accesarerea programului PNA 2014-2016, respectiv PNA 2017-2019, dupa caz 

achizitiile finantate prin PNA 2014-2020 sau ce se intentioneaza a se achizitiona prin 

PNA 2017-2019; 

➢ Total punctaj pentru criteriile de selectie indeplinite 

- Expertul verifica daca solicitantul a introdus punctajul pe care il atinge, cu detalierea 

criteriilor de selectie; 

- Expertul verifica daca solicitantul a completat casutele corespunzatoare denumirii 

consultantului si proiectantului si casutele corespunzatoarele CUI-ului si a nr. De 

inreg. ONRC ale fiecarei societati. 

 

INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL 

 

- codul de inregistrare fiscala: expertul verifica daca acesta corespunde celui 

mentionat in lista de documente. 

- statutul juridic al solicitantului: expertul verifica daca acesta corespunde celui 

mentionat in  lista de documente. 

- codurile CAEN ale actiitatilor finantate prin proiect: expertul  verifica daca acesta 

corespunde celui mentionat in  lista de documente. 

- codul unic de inregistrare APIA: expertul verifica daca solicitantul a completat codul 

APIA si anul atribuirii codului. 

- codul Registru Naţional al Exploataţiilor ANSVSA: expertul verifica daca solicitantul 

a completat codul ANSVSA si anul atribuirii codului. 



 
- sediul social: expertul verifica daca adresa sediului social corespunde celei 

mentionate in documentele justificative corespunzatoare. 

- numele reprezentantului legal, functia acestuia in cadrul organizatiei, precum si 

specimenul de semnatura: Se verifica concordanta cu specificatiile din 

documentele anexate si daca este completat specimenul de semnatura. 

- informatii referitoare la persoana responsabila legal de proiect: date de 

identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verificadaca  

informatiile din cererea de finantare corespund cu cele din actul de 

identitate al reprezentantului legal; domiciliul stabil al reprezentantului 

legal de proiect: expertul verifica daca toate informatiile mentionate in 

aceasta sectiune corespund celor care figureazain actul de identitate al 

reprezentantului legal. 

- informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR: denumirea 

bancii/trezoreriei; adresa bancii/trezoreriei, cod IBAN, titularul contului: 

expertul verifica daca coordonatele furnizate corespund solicitantului. 

Toate informatiile trebuie sa concorde cu cele mentionate in 

documentele anexate. Contul se exprima in moneda: LEI. 

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii si cele 

impuse de tipul masurii? 

- Expertul verifica daca sunt bifate casutele. 

6. Solicitantul a atasat la Cererea de finantare toate documentele anexa 

obligatorii din lista? 

- Expertul verifica daca solicitantul a atasat toate documentele obligatorii mentionate 

in cadrul listei documentelor anexate corespunzatoare modelului de Cerere de 

finantare utilizat. 

7. Copia electronica a Cererii de Finantare corespunde cu dosarul original 

pe suport de hartie? 

- Expertul verifica concordanta pe suport electronic cu originalul.  

8. Copia scanata a documentelor atasate Cererii de finantare este 

prezentata alaturi de forma electronica a Cererii de finantare? 

- Se verifica daca pe CD exista fisierele scanate conform listei documentelor. 



 
9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

- Expertul verifica daca este completat bugetul indicativ, pe coloanele 

corespunzatoare cheltuielilor eligibile si neeligibile si ca operatiunile previzionate sunt 

mentionate in coloanele prevazute in acest scop. Daca informatiile nu sunt precizate, 

Cererea de finantare este declarata neconforma. 

Metodologia pentru verificarea eligibilitatii solicitantului este detaliata in 

cadrul Fisei de evaluare a proiectului aferenta masurii M3. Fisa de evaluare a 

proiectului este anexa la Cererea de finantare si este disponibila pe site-ul 

www.galdobrogeasv.ro 

Procedura de selectie  

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul GAL 

Dobrogea Sud – Vest va fi realizata de catre un Comitet de Selectie stabilit de catre 

organele de decizie (Consiliul Director), format din minim 7 membrii ai parteneriatului.  

Selectia proiectelor se va face aplicand regula de „dublu cvorum”, respectiv 

pentru validarea voturilor, in momentul selectiei vor fi prezenti cel putin 50% din 

membrii Comitetului de Selectie. Pentru transparenta procesului de selectie a 

proiectelor si pentru efectuarea activitatilor de control si monitorizare, la aceste 

selectii va lua parte si minim un reprezentat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale de la nivelul judetean. 

GAL poate sa solicite beneficiarului, clarificari referitoare la indeplinirea 

conditiilor de conformitate, eligibilitate si selectie, daca este cazul. Nu se vor lua in 

considerare clarificarile de natura sa completeze / modifice datele initiale ale 

proiectului depus. Angajatii GAL implicati in procesul de evaluare al proiectelor pot 

realiza vizita pe teren in vederea verificarii eligibilitatii. Dupa incheierea procesului de 

evaluare si selectie, Comitetul de Selectie va emite un Raport de Selectie 

Intermediar. Raportul de selectie intermediar va fi publicat pe site-ul propriu al GAL, 

in baza acestuia, beneficiarii vor fi notificati de catre GAL. Cei care nu au fost 

selectati pot depune contestatii la sediul GAL, in termen de maximum 5 zile 

lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la 

publicarea Raportului pe site-ul propriu al GAL. 

http://www.galdobrogeasv.ro/


 
Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a 

Contestatiilor infiintata la nivelul GAL, care va fi compusa din alte persoane fata de 

cele care fac parte din Comitetul de Selectie. Comisia va elabora un Raport de 

Contestatii, semnat de catre membrii acesteia si va fi inaintat Comitetului de Selectie 

GAL. 

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele minime de conformitate si 

eligibilitate mentionate in Fisa Masurii si in Ghidul Solicitantului aferent M3. Pentru a 

putea fi selectat, proiectul trebuie sa atinga sau sa depaseasca punctajul minim 

prevazut in prezentul apel. 

Comitetul de selectie al proiectelor este format din membrii titulari in numar 

total de 7 parteneri, fiecare membru al comitetului de selectie avand un supleant. 

Astfel intre membrii parteneriatului se afla urmatoarele entitati: 

- 2 autoritati publice locale; 

- 1 ONG reprezentant al Minoritatilor Etnice; 

- 11 organizatii private 

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele minime de 

conformitate si eligibilitate mentionate in Fisa Masurii si in Ghidul Solicitantului 

aferent masurii M3. Pentru a fi selectat pentru finantare proiectul trebuie sa 

depaseasca punctajul minim prevazut, conform criteriilor de selectie stabilite. 

 

Criteriile de selectie si punctajele aferente 

1. Comasarea exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor 
preluate integral; 

2. Nivelul de calificare în domeniul agricol; 
3. Perioada de timp de la instalare  

4. Crearea unui numar cat mai mare de noi locuri de munca 

5. Sectorul prioritar care vizează: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, 

ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material 

săditor, pomicultură și producția de seminţe) 

 

 



 

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1 
Comasarea exploatațiilor, având în vedere numărul 

exploatațiilor preluate integral 
20 p 

1.1 
 

Solicitantul preia integral două exploatații agricole 
20 p 

1.2 
 

Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație 
agricolă  

10 p 

2 Nivelul de calificare în domeniul agricol  20 p 

2.1 
Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în 

domeniul agricol 
20 p 

2.2 
Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în 

domeniul agricol 
19 p 

2.3 

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.  

18 p 

3 Perioada de timp de la instalare 20 p 

3.1 
Daca exploatatia agricola este inregistrata pe numele 

solicitantului de mai mult de 12 luni 
20 p 

3.2 
Daca exploatatia agricola este inregistrata exista pe 

numele solicitantului de mai putin de 12 luni 
10 p 

4 

Crearea unui numar cat mai mare de noi locuri de 
munca 

Investitia conduce la crearea de noi locuri de munca 
astfel:   

20 p 

4.1 Noi locuri de munca ≥ 3 20 p 

4.2 Noi locuri de munca = 2 10 p 

5 

Sectorul prioritar care vizează: sectorul zootehnic 
(bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal 
(legumicultura, inclusiv producţia de material 
săditor, pomicultură și producția de seminţe) 

 

20 p 

Sector vegetal 20 p 

5.1 Legumicultură 20 p 

5.2 Plante oleaginoase 19 p 

5.3 Cereale 18 p 

Sector zootehnic 20 p 

5.1 Bovine 20 p 

5.2 Ovine și caprine 19 p 

5.3 Apicultura 18 p 
 



 
CRITERIILE DE DEPARTAJARE: 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie in cadrul alocarii disponibile conform Apelului de Selectie. În cazul 

proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor 

priorităţi: 

(1) soiuri autohtone / rase autohtone * 

(2) sectorul prioritar. 

* Cade in sarcina solicitantului mentionarea in cadrul planului de afaceri a 

angajamentului de a dezvolta la nivelul exploatatiei soiuri autohtone / rase autohtone. 

Precizam faptul ca acest criteriu nu se puncteaza, scopul acestuia fiind de a departaja 

proiectele cu punctaje egale. 

 

Metodologia de verificare a criteriilor de selectie este detaliata in Fisa de 

evaluare a proiectului aferenta masurii M3. Fisa de evaluare generala a proiectului se 

afla pe site-ul www.galdobrogeasv.ro, fiind anexa la Cererea de Finantare. 

Punctajul fiecarui criteriu de selectie a fost stabilit cu aprobarea Consiliului 

Director. 

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie 

(notificarea solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie) 

Dupa incheierea primei etape de verificare si selectie a proiectelor, GAL 

Dobrogea Sud- Vest va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selectie 

Intermediar si va instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si 

selectie. Beneficiarii ai caror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestatii la 

sediul GAL Dobrogea Sud-Vest.  

Dupa incheierea procesului de solutionare a contestatiilor (daca este cazul), in 

termen de 5 zile Comitetul de Selectie va intocmi un Raport de selectie in care vor fi 

inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate si eligibile selectate. 

Dupa afisarea Raportului de selectie Final, Asociatia Grup de Actiune Locala 

Dobrogea Sud-Vest va depune proiectele in termen de 10 zile lucratoare la structurile 

AFIR, in functie de tipul proiectului, la OJFIR, respectiv CRFIR. 

 

Anuntarea rezultatelor 

• Anuntarea rezultatelor evaluarilor pentru cererile de finantare depuse in cadrul 

acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre 

http://www.galdobrogeasv.ro/


 
Comitetul de selectie, primirea contestatiilor si solutionarea acestora, 

elaborarea si publicarea Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor 

prin intermediul paginii de internet www.galdobrogeasv.ro 

• Anuntarea rezultatelor finale se va realiza prin intermediul paginii de internet 

www.galdobrogeasv.ro pe site, precum si notificarea in scris a castigatorilor, 

imediat dupa rezolvarea contestatiilor, dar nu mai tarziu de 15 zile 

calendaristice de la incheierea termenului de depunere a contestatiilor. 

 

 

Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate 

 GAL Dobrogea Sud- Vest 

Adresa: Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39,  

Comuna Adamclisi, Judetul Constanta 

Tel: 0762/278.684 

Program:luni – vineri, interval orar 08.00 – 16.00 

E-mail: www.dobrogeasudvest@yahoo.ro 

Site: www.galdobrogeasv.ro 

 

http://www.galdobrogeasv.ro/
http://www.galdobrogeasv.ro/
http://www.dobrogeasudvest@yahoo.ro

