
           
 

AAPPEELL  DDEE  SSEELLEECCTTIIEE  MM33//22AA  

--vvaarriiaannttaa  ddeettaalliiaattaa--  

  

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M3/2A -1/17-02.10.2017 

Data publicării: 02.10.2017 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță lansarea primei sesiuni 

de cereri de proiecte pentru Măsura M3/2A -”Susținerea dezvoltării și diversificării 

activităților agricole”. 

 

I. Data lansării apelului de selecție: 02.10.2017 

 

II. Data limită de depunere a proiectelor: 24.11.2017 

 

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

Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile 

Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în 

intervalul orar 09,00 – 14,00. 

 

IV. Beneficiari eligibili:  

- Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cu activitatea în teritoriul 

GAL, care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă 

cu o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 250.000 € S.O. 

- Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 

346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu 

modificările și completările ulterioare), cooperativele și grupurile de producători care 

realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul 

produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene 

(TFUE), cu excepția produselor pescărești;  

- asociațiile crescătorilor de animale și cooperativele (societățile cooperative 

agricole și cooperativele agricole), constituite în baza legislației naționale în vigoare, 

care activează în teritoriul GAL, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească 

interesele propriilor membri.  

Această măsură se adresează și celor care au beneficiat direct de măsurile M6/3A –

fermierii și M7/3A –structurile asociative constituite (care sunt punctate și la criteriile de 

selecție), rezultând astfel complementaritatea măsurii M3/2A cu M6/3A și M7/3A. 

 

 

 



           
V. Fondul disponibil – alocat pentru această sesiune: 

-Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte este de 

332.849,77 euro  

-Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 

este 200.000 Euro 

Conform prevederilor din fișa tehnică a măsurii, aprobată de DGDR AM PNDR, 

intensitatea sprijinului public nerambursabil este de: 

 I.Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile și nu va depăşi: 

• în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 100.000 euro; 

• în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 200.000 euro;  

• în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatatiei agricole - maximum 200.000 euro;  

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte 

procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în 

cazul: 

• Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare ; 

• Proiectelor integrate; 

• Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

• Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

• Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; 

II. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin 

fără a depăși maximum 200.000 euro indiferent de tipul investiției; 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul: 

• Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și 

grupuri de producători) și a proiectelor integrate; 

• Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

• Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

• Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; 

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele 

sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor 

enumerate în Anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFEU) vor 

respecta intensităţile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013 

(specifice sM 4.2). 



           
Rata sprijinului public nerambursabil în cazul investițiilor în 

procesarea/marketingul produselor agricole va fi de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile și nu va depăși 200.000 euro. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va 

putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, în urmatorul caz: 

• Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.  

 

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

Versiunea editabilă a cererii de finanțare poate fi accesată de pe pagina de internet 

www.gal-dealurilesultanului.ro , secțiunea Măsuri de Finanțare/Măsura 

M3/2A. La aceeași adresă se găsesc toate formularele care însoțesc cererea de 

finanțare. 

Modificarea formularului standard al cererii de finanţare (eliminarea, modificarea 

secţiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la 

respingerea cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

 

VII. 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 elaborat de către GAL Dealurile Sultanului pentru Măsura 

M3/2A, sunt menționate în Capitolul 15 – Informații utile, 15.1. – Documente 

necesare la depunerea cererii de finanțare (numerotate conform poziției din 

cererea de finanțare), din cuprinsul Ghidului Solicitantului Măsurii M3/2A aflat 

postat pe www.gal-dealurilesultanului.ro  

 

VIII. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt precizate în: 

GE1.1L Fișa de verificare a conformităţii administrative a proiectului 

GE1.2L Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului 

GE1.3L Fișa de verificare pe teren a proiectului 

GE1.4L Fișa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului,  

anexe la Ghidul Solicitantului Măsurii M3/2A publicat pe site-ul www.gal-

dealurilesultanului.ro , secțiunea Măsuri de finanțare – Măsura M3/2A. 

 

IX. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Dealurile 

Sultanului 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este disponibilă pe 

pagina de internet a GAL Dealurile Sultanului, www.gal-dealurilesultanului.ro , 

secțiunea Proceduri. 

 

X. 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. 

http://www.gal-dealurilesultanului.ro/
http://www.gal-dealurilesultanului.ro/
http://www.gal-dealurilesultanului.ro/
http://www.gal-dealurilesultanului.ro/
http://www.gal-dealurilesultanului.ro/


           
 

Nr. 
crt. 

Principii și criterii de selecție Punctaj 

1. Proiectul prevede crearea de locuri de muncă 15p 

1.1.Proiecte care prevăd crearea a cel puțin 1 loc de muncă. 
 
Punctarea acestui criteriu se va face dacă în Studiul de Fezabilitate se 
menționează crearea prin proiect a cel puțin 1 loc de muncă. 

 
 
 

15p 

2. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de 
nivelul de educație și/sau calificare în domeniul agricol) 

 
Max. 10p 

2.1. Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu 

activitatea prevăzută prin proiect, în funcție de:  

- studii superioare (solicitantul este absolventul unei forme de 
învățământ din sistemul național de educație, în domeniul agricol 
(horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, 
management agricol, biotehnologii etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ 
economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economică în agricultură 
și dezvoltare rurală. Se va prezenta diploma/ documentul care să ateste 
absolvirea formei de învățământ corespunzătoare (atestat profesional, 
diplomă licență, diplomă master, diplomă doctorat, diplomă post-
doctorat etc.). Sunt admise și diplomele de studii care beneficiază de 
recunoaștere/ echivalare de către autoritatea competentă a Ministerului 
Educației conform legislației naționale în vigoare. În cazul în care 
solicitantul (absolvent al unei forme de învățământ superior care a 
absolvit în ultimele 12 luni) nu poate prezenta diploma în original, poate 
fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de 
foaia matricolă, sub condiţia prezentării diplomei în original până la 
ultima Cerere de plată. Pot fi punctați și absolvenții a cel puțin 2 ani de 
facultate în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, îmbunătățiri 
funciare, medicină veterinară, management agricol, biotehnologii etc.)/ 
agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie 
economică în agricultură și dezvoltare rurală care nu sunt absolvenți cu 
diplomă de studii superioare și care pot dovedi formarea profesională în 
raport cu proiectul prin intermediul foii matricole pentru anii absolviți.)   
 

- studii liceale sau postliceale (solicitantul este absolventul unei forme de 

învățământ din sistemul național de educație, în domeniul agricol 

(horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, 

management agricol, biotehnologii etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie 

agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economică în agricultură și dezvoltare 

rurală. Se va prezenta diploma/ documentul care să ateste absolvirea formei 

de învățământ corespunzătoare (diplomă de bacalaureat). Sunt admise și 

diplomele de studii care beneficiază de recunoaștere/ echivalare de către 

autoritatea competentă a Ministerului Educației conform legislației naționale 

în vigoare. În cazul în care solicitantul nu poate prezenta diploma în original, 

poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de 

foaia matricolă, sub condiţia prezentării diplomei în original până la ultima 

Cerere de plată.  

  

- școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel 

minim de calificare în domeniul agricol (solicitantul este absolventul unei 

forme de învățământ din sistemul național de educație, în domeniul agricol 

(horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, 

management agricol, biotehnologii etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie 

 
 
 

10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6p 



           
agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economică în agricultură și dezvoltare 

rurală. Se va prezenta diploma/ documentul care să ateste absolvirea formei 

de învățământ corespunzătoare (atestat profesional). Documentul care atestă 

formarea profesională a adulților, trebuie să fie obligatoriu un certificat de 

calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților 

recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări, un certificat de 

competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea 

să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări sau certificat de 

absolvire a cursului de calificare emis de ANCA.) 6 p  

 

Punctajul aferent criteriului de selectie îndeplinit se poate acorda  angajatului 

care are calitatea de manager/ administrator al exploatatiei (respectiv acea 

persoana din conducere care are atribuții directe de conducerea, organizarea, 

planificarea și controlul activităților de producție, specifice activității propuse 

prin proiect).  

Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate 
comercială – cod COR 242111, director societate comercială agricolă – 
cod COR 112031; șef fermă agricolă (agrozootehnică) – 131111; șef 
complex zootehnic – 131109 etc. 

3. Principiul potențialului agricol al zonei Max. 8p 

3.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat 

(conform notei de bonitare ICPA) 

 

3.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu 

(conform notei de bonitare ICPA) 

8p 
 
 

6p 

4. Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a asociațiilor de 
producători 

 
5p 

 4.1. Solicitanții sunt grupuri de producători sau cooperative agricole 5p 
 

5 Șeful exploatației agricole este un tânăr fermier 15p 

 5.1. Proiecte de investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de 

ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 

2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori 

solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305) respectiv, să se 

încadreze în una din următoarele categorii: 

  

 Persoană fizică autorizată (PFA) înființată conform OUG nr.44/2008 cu 

vârsta de până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare a 

proiectului și care deține competențele și calificările profesionale 

adecvate.  

 Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 al cărei titular 

are vârsta de până la 40 de ani inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare 

a proiectului şi deține competențele și calificările profesionale adecvate;  

 Întreprinderea familială (ÎF) înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 cu condiția ca 

tânărul fermier, solicitant al sprijinului cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv 

la data depunerii Cererii de finanțare, cu competențele și calificările 

profesionale adecvate să fie reprezentantul ÎF desemnat prin acordul de 

constiuire și să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea 

cotei majoritare din patrimoniul de afectațiune;  

 Societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică, care este și 

 
 

15p 



           
administratorul societăţii, cu vârsta de până la 40 ani inclusiv la data 

depunerii Cererii de finanțare care deține competențele și calificările 

profesionale adecvate.  

 Societate comercială (cu răspundere limitată cu mai mulți asociați cu 

condiția ca tânărul fermier, solicitant al sprijinului, să exercite controlul 

efectiv asupra exploatației prin deținerea pachetului majoritar al părţilor 

sociale și deţinerea funcţiei de administrator unic al societății comerciale 

respective şi să aibă competențele și calificările profesionale adecvate  

 

Pentru toate situațiile mai sus menționate, tânărul fermier trebuie să se fi 

stabilit (instalat) pentru prima dată ca șef al unei exploatații în exploatația 

agricolă vizată de proiect şi să nu fi trecut mai mult de cinci ani de la instalare 

până la depunerea Cererii de finanțare.  

 

Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul 

fermier, figurează în evidențele ONRC că a preluat controlul efectiv asupra 

exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/ 

majoritar și administrator unic al respectivei entități (oricare ar fi statutul 

juridic), respectiv titular PFA, ÎI/ reprezentant legal în cazul ÎF. Dacă data 

înregistrării în ONRC a tânărului fermier, diferă de data înregistrării 

exploataţiei la APIA pe numele solicitantului, termenul de 5 ani se va calcula 

începând cu cea mai recentă înregistrare dintre cele două, faţă de momentul 

depunerii.  

 

Dacă din verificarea în ONRC rezultă că persoana fizică a mai condus o formă 

juridică, respectiv, a deţinut funcţia de asociat/ acţionar majoritar şi funcţia 

de unic administrator/ titular PFA, ÎI/reprezentant legal în cazul ÎF cu 

activitate agricolă înscrisă la APIA, nu se mai consideră că îndeplinește 

condiția de tânăr fermier instalat pentru prima dată.  

Atenţie!  

Se va avea în vedere data la care exploataţia a fost înregistrată la APIA şi nu 

data la care solicitantul a obţinut RO-ul de la APIA.  

Clarificare cu privire la vârsta tânărului fermier!  

Din punct de vedere al vârstei, se încadrează în definiția tânărului fermier șef 

de exploatație, inclusiv tânărul fermier care depune o Cerere de finanțare cu o 

zi înainte de împlinirea vârstei de 41 de ani.  

 

6 Proiectul prevede acțiuni pentru comercializarea produselor agricole 10p 

 6.1.Proiecte care au ca scop investiții pentru comercializarea producției 
proprii. 
Comercializarea se poate realiza astfel: 

1. în mod direct de către fermier către consumatorul final, sau  

2. prin vânzarea produsului procesat la nivel de fermă, către alți fermieri 

procesatori, restaurante, pensiuni, vânzătorii cu amănuntul, dovedită prin 

intermediul unor precontracte/ contracte încheiate direct cu aceștia.  

3. sau printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus. 

 
 
 
 
 

10p 

7 Proiecte care prevăd înființarea și/sau modernizarea unităților de 
procesare și comercializare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale 

11p 

 7.1. Proiecte care au ca scop realizarea unor investiții în înființarea 
și/sau modernizarea unităților de procesare și comercializare pentru 
lapte/carne/legume/fructe/cereale 

11p 



           
8 Proiecte care prevăd înființări de centre de colectare a laptelui și de 

unitați de sacrificare (abatoare), fixe sau mobile, pentru 
bovine/ovine/caprine/porcine 

 
11p 

 8.1. Proiecte care au ca scop realizarea unor investiții în înființarea de 
centre de colectare a laptelui și de unități de sacrificare (abatoare), fixe 
sau mobile, pentru bovine/ovine/caprine/porcine 

11p 

9 Alte criterii în acord cu specificul teritoriului: Principiul dimensiunii 
exploatației 

Max 15p 

 1. Exploatația agricolă având dimensiunea economică între ≥4.000 – 
≤12.000 SO (valoarea producției standard); 

2. Exploatația agricolă având dimensiunea economică între ≥12.000 – 
≤50.000 SO (valoarea producției standard); 

3. Exploatația agricolă având dimensiunea economică între ≥50.000 – 
≤250.000 SO (valoarea producției standard). 

15p 
 

10p 
 

5p 
 
 

TOTAL 100 p 

 

PUNCTAJ MINIM – pentru această măsură este de 15 puncte. 

 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în 

cadrul alocării disponibile pentru apelul lansat de GAL, iar pentru proiectele cu același 

punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de valoarea eligibilă a 

proiectelor corelată cu disponibilul rămas nealocat. 

Metodologia de verificare a criteriilor de selecție se regasește publicată in fișa GE1.4L 

Fișa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului, cu metodologia de verificare 

aferentă, disponibila pe pagina de internet a GAL Dealurile Sultanului, www.gal-

dealurilesultanului.ro. 

 

XI. Data și modul de anunțare a rezultatului procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) 

Perioada de evaluare a proiectelor la GAL Dealurile Sultanului nu va depăși 45 de zile, 

urmând ca, după acest termen, în maxim 15 zile, să se reunească Comitetul de Selecție 

pentru elaborarea Raportului Selecție (Intermediar/Final). 

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie realizat de angajații GAL, Comitetul 

de Selecţie va emite un Raport de Selecţie (Final/Intermediar), 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. Raportul de Selecţie va fi publicat pe pagina web a GAL 

www.gal-dealurilesultanului.ro . În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecţiei 

către solicitanţi.     

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost 

declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL.  

http://www.gal-dealurilesultanului.ro/
http://www.gal-dealurilesultanului.ro/
http://www.gal-dealurilesultanului.ro/


           
Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a 

Raportului. 

Termenul de analiza a unei contestaţii depuse pentru o măsură este de 30 zile de la 

depunerea contestaţiei. 

Comisia de Solutionare a Contestaţiilor întocmeşte un raport de contestaţii, pentru 

fiecare măsură în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor si care va fi semnat de 

către membrii Comisiei şi va fi înaintat Comitetului de Selecţie al GAL. 

 În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie 

(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. În Raportul de Selecţie vor fi 

evidenţiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor. 

GAL va publica pe pagina web proprie www.gal-dealurilesultanului.ro Raportul de 

Selecţie şi va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie. 

 

XII. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Pentru o obține informații detaliate ne puteți contacta de luni până vineri, de la 

8,30-16,30, la sediul GAL Dealurile Sultanului din Comuna Vișinești, nr. 77, județul 

Dâmbovița sau prin telefon la 0245.662.654/0787.508.655 sau prin e-mail la 

office@gal-dealurilesultanului.ro  

 

XIII. Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre 

monitorizarea plăților): 

Odată cu depunerea proiectului, prin semnarea declarației pe propria răspundere, 

beneficiarul își ia angajamentul că: 

 va informa GAL cu privire la sumele autorizate si rambursate in cadrul proiectului, 

pentru toate cererile de plata aferente proiectului, dupa primirea de la AFIR a Notificarii 

cu privire la confirmarea plații, in termen de maximum 5 zile. 

 va furniza Asociatiei Grupul de Actiune Locala Dealurile Sultanului orice document 

sau informatie in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de 

monitorizare aferenti proiectului. 
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