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“ INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”  

Ghidul solicitantului este un material de informare 

tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului  

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

şi constituie un suport informativ complex pentru 

întocmirea proiectului conform cerințelor specifice 

ale PNDR 2014-2020. Acest document nu este 

opozabil actelor normative naţionale şi europene. 

Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru 

pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de 

investiții, precum și modalitatea de selecție, 

aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. 

De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de 

investiții pentru care se acordă fonduri 

nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile 

pe care trebuie să le prezentați, modelul Cererii de 

Finanțare, al Studiului de fezabilitate, ale 

Contractului de finanțare, precum și alte informații 

utile realizării proiectului şi completării corecte a 

documentelor. Ghidul solicitantului, precum şi 

documentele anexate pot suferi rectificări din 

cauza actualizărilor legislative naţionale şi 

europene sau procedurale – varianta actualizată 

este publicată pe pagina de internet 

www.galconstantasud.ro   
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CAPITOLUL I - DEFINITII SI ABREVIERI  

1.1 Definiții  

SOLICITANT – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individual/ 

întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 

BENEFICIAR – persoană juridică/ persoană fizică autorizată / întreprindere  

individual/întreprindere familială care a încheiat un Contract de Finanțare cu AFIR 

pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

CEDENT – agricultorul care cedează integral o exploatație agricolă înregistrată în 

Registrul Unic de Identificare de la APIA și/ sau în Registrul Exploatațiilor de la 

ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară prin acte de proprietate și/ sau arendă/ 

concesiune unui alt agricultor.  

CESIONAR – agricultorul căruia i se transferă exploatația agricolă înregistrată în 

Registrul unic de identificare de la APIA/ ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară 

prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune  

CEREREA DE FINANȚARE – reprezintă solicitarea depusă de potențialul beneficiar în 

vederea obținerii finanțării nerambursabile;  
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SPRIJIN NERAMBURSABIL – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin 

contribuția Uniunii Europene şi a Guvernului României  

ELIGIBIL – reprezintă îndeplinirea condițiilor şi criteriilor minime de către un solicitant 

așa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare şi  

Contractul de finanțare pentru FEADR;  

EVALUARE – acțiune procedurală prin care documentația pentru care se solicită 

finanțare este analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor minime pentru 

acordarea sprijinului şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării;  

FIŞA MĂSURII – Secțiune din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 care 

descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele Măsurii, aria de 

aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar 

şi tipul sprijinului;  

SUBMĂSURA – defineşte aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanţarea 

proiectelor(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile). 

EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (FERMĂ) – unitate tehnico-economică de sine stătătoare, 

cu o gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor 

agricole și/ sau creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole 

în bune condiții agricole și de mediu  .Exploatația poate fi compusă din una sau mai 

multe unități de producţie situate pe teritoriul României, gestionate de un fermier și 

utilizate pentru activităţi agricole;  

DIMENSIUNE ECONOMICĂ (S.O.) – se determină pe baza producției standard totale a 

exploatației agricole, exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile 

Regulamentului CE nr. 1242 /2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru 

exploatații agricole;  

DREPTUL DE CREANȚĂ – reprezintă, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu 

modificările şi completările ulterioare, dreptul asupra construcţiei şi/ sau terenului 

care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii 

competente, autorizaţia de construire/ desfiinţare şi este dobândit prin: concesiune, 

comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de 

comodat/ locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi 

acordul expres al proprietarului de drept;  

  

DECIZIA DE FINANTARE – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR şi 

beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de 

execuție, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se 
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acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul 

atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014 –2020;  

DERULAREA PROIECTULUI – reprezintă totalitatea activităților efectuate de 

beneficiarul FEADR de la semnarea Deciziei de Finanțare până la finalul perioadei de 

monitorizare a proiectului ;  

IMPLEMENTARE PROIECT – reprezintă totalitatea activităților efectuate de 

beneficiarul FEADR de la semnarea Contractului/ Deciziei de Finanțare până la data 

depunerii ultimei tranșe de plată  

REPREZENTANT LEGAL– reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive 

ale entității juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care 

proiectul este selectat);  

DURATA DE EXECUȚIE a proiectului aferent Deciziei de Finanțare (implementare 

proiect) -reprezintă perioada de maxim 3/ 5 ani (pentru sectorul pomicol) de la data 

aprobării Deciziei de Finanțare şi include termenul de 90 de zile calendaristice de la 

data înregistrării cererii pentru tranşa a doua de sprijin, aferente plăţii acestei tranşe; 

DURATA DE MONITORIZARE a proiectului aferent Deciziei de Finanțare – reprezintă 

perioada de 3 ani calculată de la data efectuării plăţii tranșei a doua de sprijin  

GRUP DE ACTIUNE LOCALA (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din 

reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai 

societăţii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

ABORDARE ,,botoom up ,, (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în 

procesul de planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de dezvoltare 

a zonei;  

  

1.2 Abrevieri   

  

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de 

finanțare  creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole 

Comune;  

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va 

putea fi accesat FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală 

ale Uniunii Europene;  

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
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AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală;  

AFIR  -Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonata 

cordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.  

  

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică 

la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); CRFIR – Centrul 

Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică AFIR de la 

nivelul regiunilor de dezvoltare;   

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;  

SIN – Serviciul Investiții Non-agricole din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și  

Investiții Non-agricole - AFIR;  

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-

agricole - AFIR;  

DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;  

SIB – Serviciul Infrastructură de Bază din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de  

Acces – AFIR;  

SIA - Serviciul Infrastructură de Acces din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de 

Acces – AFIR;  

DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;  

SP – Serviciul Pomicultură din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR;  

SAF - Serviciul Active Fizice din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR;  

DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;  

SPD - Serviciul Plăți Directe din cadrul Direcției Directe și Instrumente Financiare   

  

  

CAPITOLUL II - PREVEDERI GENERALE  

  

2.1 Contribuţia măsurii M2/2B – Instalarea tinerilor fermieri  

Măsura „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează, conform Regulamentului nr. (CE) 

1305/2013, art.19, în 2B ”Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați 

corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor”, precum şi domeniul de 

intervenţie secundar.  
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Măsura contribuie la prioritatea P2: Creșterea viabilității fermelor si a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole  

inovatoare si a gestionarii durabile a pădurilor si P6: Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei si a dezvoltării economice in zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg.  

(UE) nr.1305/2013.  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg (UE) nr. 1305/2013, articolul 5: 

inovare si protecția mediului, respectiv punctul (1) încurajarea transferului de 

cunoștințe in rândul tinerilor in vederea inovării agriculturii si punctul (5) promovarea 

utilizării eficiente a resurselor si sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

reduse de carbon si reziliența la schimbările climatice in sectoarele agricol si 

alimentar.  

2.2 Obiectivele specifice măsurii  

  

M2/2B  „Instalarea tinerilor fermieri” are ca scop:  

 instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca șefi/ manageri ai unei               

exploatații agricole;    

 îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, 

precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea 

animalelor și siguranţa la locul de muncă;  

  

 submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în 

România cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai 

exploatației;  

  

 creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate 

agricolă ca şefi/ manageri de exploatație;  
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 încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, 

ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.  

  

Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), „Sprijinul 

acordat în cadrul acestei Măsuri constă în: (a) ajutor la înființarea 

întreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri;” Tânărul fermier reprezintă, conform 

art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi 

înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deține 

competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru 

prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”. 

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru 

instalarea tânărului fermier. Astfel, prin îndeplinirea obiectivelor propuse în 

Planul de Afaceri, se consideră că tânărul fermier s-a instalat şi sprijinul acordat 

prin FEADR şi-a atins obiectivul strategic.  

  

Încadrarea Cererii de finanțare se va realiza pe domeniul de intervenţie (DI) 2B, care 

vizează facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, 

în special, a reînnoirii generațiilor, acordând sprijin tinerilor fermieri pregătiți adecvat, 

care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă în calitate de șefi ai 

exploataţiei.  

  

2.3 Contribuția publică totală a măsurii  

Asociația Grup de Acțiune Locala Constanta Sud dispune conform Planului de Finanțare 

aferent Strategiei de Dezvoltare Locala de 1.666.279,88 Euro, suma pentru toate 

masurile finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Constanta Sud.  

Contribuția publică totală aferentă Măsurii M2/2B -,,Instalarea tinerilor fermieri’’ 

este de 200.000 Euro.   
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2.4  Sume aplicabile si rata sprijinului   
  

Sprijinul public nerambursabil se va acorda pentru o perioada de maxim trei / cinci ani 

sub forma de prima forfetara si va fi de 40.000 de euro, :  

• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 29.999 SO.  

• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO;  

- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;   

- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării 

corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la semnarea 

deciziei de finanțare.  
  
  

2.5  Legislația națională si europeana aplicabila măsurii  
  

 Legislația națională in domeniul activităţilor agricole prevăzute in prezentul 

Ghid al Solicitantului pentru participarea la selecția SDL.  

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de 

coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european 

pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispoziții 

generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri 

maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului si 

completările ulterioare;   
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 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului 

European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din  

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului, cu modificările si completările 

ulterioare;  

 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si 

al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de introducere a unor 

dispoziții tranzitorii, cu modificările ulterioare;  

 Ordonanța 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

masurilor programului național de dezvoltare rurala cofinanțate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat.  

 Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, 

aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 375/2002,Ordonanta 

Guvernuluinr.76/2004, cu modificările si completările ulterioare.  

 Ordonanța de urgenta nr 44/ 2008 privind desfășurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si 

întreprinderile familiale cu modificările si completările ulterioare;  

 Ordonanța Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar fiscal cu 

modificările si completările ulterioare.  

  

2.6  Aria de aplicabilitate a măsurii  
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Aria de aplicabilitate a Măsurii M2/2B – „Instalarea tinerilor fermieri” este spațiul rural 

aferent teritoriului GAL Constanta Sud.  

Spațiul rural eligibil  

 Teritoriul acoperit de Asociația Grup de Acțiune Locala Constanta Sud este constituit 

din 8 UAT-uri aferente spațiului rural astfel:  

 Comuna Agigea si satele aparținătoare Lazu, Sanatoriu Agigea, Stațiunea 

Zoologica si Marina Agigea  

 Comuna Topraisar si satele aparținătoare Movilita, Biruința, Potârnichea  

 Comuna Mereni si satele aparținătoare Osmancea, Ciobănită si Miriștea  

 Comuna Bărăganu si satul aparținător Lanurile  

 Comuna Amzacea si satele aparținătoare Casicea si General Scărișoreanu  

 Comuna Comana si satele aparținătoare Pelinu si Tătaru  

 Comuna Chirnogeni si satele aparținătoare Credința si Plopeni  

 Oraș Negru Voda si satele aparținătoare Darabani, Vâlcele si Grăniceru   
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CAPITOLUL III PREZENTAREA MASURII   

  

3.1  Justificarea si corelarea cu analiza SWOT  

Așa cum reiese din analiza SWOT a teritoriului acoperit de GAL Constanța Sud, sectorul 

agricol se confruntă cu un grad ridicat de îmbătrânire în rândul proprietarilor de 

exploatații agricole. Tendința de îmbătrânire a șefilor de exploatații generează un 

impact negativ asupra nivelului de dezvoltare, modernizare și implicit competitivitate 

a exploatațiilor agricole.   

Acest aspect este fundamentat în baza înregistrărilor Recensământului Agricol 2010-

2011, potrivit căruia, din totalul de 10.410 persoane care au lucrat în agricultură, se 

remarcă predominant persoanele de 65 ani și peste (2328 persoane), urmate 

îndeaproape de persoane cu vârsta cuprinsă între 55-64 ani (2187 persoane) și 

persoane cu vârsta cuprinsă între 35-44 ani (2103 persoane).   

Fermele gestionate de fermierii în vârstă, prezintă de cele mai multe ori o slabă 

orientare spre piață, o slabă adoptare a tehnicilor și tehnologiilor moderne dar și o 

deschidere limitată spre diversificare, survenind astfel un decalaj crescut în raport cu 

posibilitatea de creștere a competitivității. În ceea ce privește administratorii de 

ferme, conform datelor INS, un procent de 44% din totalul administratorilor dețin 

doar experiență practică agricolă (47administratori), 35% dețin pregătire agricolă 

completă  (37administratori) și  21%  au  pregătire  agricolă  de 

 bază  (22 administratori),aspect ce conduce la necesitarea instruirii 

fermierilor din zonă.  

Pe baza acestui deziderat și ținând seama de efectivul de animale din teritoriul GAL 

Constanța Sud este necesară prioritizarea instalării tânărului fermier în următoarele 

sub-sectoare: apicol, ovine şi caprine, deoarece sunt sectoare care au în continuare 

potențial de creștere.   

La nivelul teritoriului GAL Constanța Sud, exploatațiile cu efective de animale, pe 

principalele specii se prezintă astfel: 3937 exploatații de păsări, 1541 exploatații de 

porcine, 759 exploatații mixte de ovine și caprine, 558 exploatații bovine și 82 

exploatații apicole. Sectorul bovine necesită susținere accentuată, dat fiind declinul cu 

care se confruntă, conform analizei socio-economice  a teritoriului GAL Constanța Sud 

din care rezultă şi nevoia de sprijin pentru sectorul vegetal în special legume, inclusiv 

material semincer şi săditor.   
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Teritoriul acoperit de GAL Constanța Sud, fiind o zonă tradițională pentru creșterea 

oilor și caprelor, numărul de ovine (12.944 capete) și caprine (7056 capete),crescute 

în exploatații mixte, depășește numărul bovinelor (3733 capete) și al porcinelor(5002 

capete), deși numărul exploatațiilor în care ele cresc este inferior (759 exploatații 

mixte ovine-caprine, în raport cu 2099 exploatații de bovine-porcine). Dintre 

exploatațiile vegetale, 3571 sunt cultivate cu cereale pentru boabe, 909 sunt cultivate 

cu plante de nutreț, 456 sunt cultivate cu plante oleaginoase, 293 sunt cultivate cu 

plante leguminoase pentru boabe, respectiv doar 69 exploatații sunt cultivate cu 

cartofi. Există de asemenea  exploatații cultivate cu legume, pepeni și căpșuni astfel: 

239 exploatații-în câmp, 121 exploatații în grădini și 26 exploatații în sere și solarii.  

Majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere economică redusă 

şi sunt orientate, cu preponderență spre autoconsum, motiv pentru care logica de 

intervenție a acestei măsuri este de a veni în sprijinul tinerilor fermieri spre a-și 

promova produsele pe piața liberă.   

Logica de intervenție a măsurii precum și contribuția acesteia la ariile de intervenție și 

la obiectivele transversale de mediu, climă și inovare rezidă în nevoia stringentă de 

retehnologizare la nivelul execuției lucrărilor agricole în vederea atenuării și adaptării 

la schimbările climatice prin utilizarea de resurse regenerabile și prin scăderea 

emisiilor de dioxid de carbon prin folosirea unor utilaje peformante, de ultima 

generație; aspecte ce vor fi concretizate numai prin reîntinerirea generațiilor de 

fermieri, cu un nivel adecvat de cunoștințe în sectorul agricol. Toate aceste aspecte 

vor genera un management sustenabil prin îmbunătățirea performanței globale a 

exploatațiilor, concretizate prin creșterea vizibilă a productivității.  

Deşi calitatea terenului agricol a imprimat teritoriului GAL Constanța Sud un caracter 

agrar, în urma analizei SWOT, au fost identificate o serie de probleme stringente:  

 Dependența de sectorul agricol, cea mai mare parte a comunității desfășurând 

activități în domeniul agricol  

 Dotarea tehnică insuficientă și necorespunzătoare a exploatațiilor agricole  

 Infrastructură educațională deficitară, caracterizată prin abandon școlar ridicat și 

nivel de calificare scăzut în rândul managerilor de exploatații agricole.  

 Proces continuu de depopulare a satelor, din pricina exodului tinerilor spre orașe   

În teritoriul acoperit de GAL Constanța Sud predomină exploatațiile agricole 

fărâmițate, de suprafețe mici, gestionate de fermieri în vârstă și caracterizate printr-

un nivel de dotare tehnică insuficientă, neadaptată la cerințele pieței, motiv pentru 

care nivelul de dezvoltare a exploatațiilor agricole în acest caz este imposibil de atins.   
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În baza acestor considerente, se impune accelerarea restructurării şi modernizării 

exploataţiilor agricole, prin încurajarea tinerei generații de a prelua exploatațiile 

agricole, prevenindu-se astfel abandonul terenurilor agricole, având în vedere 

importanţa economică, ecologică şi socială a acestora, pentru asigurarea și menținerea 

vieții atât pentru generațiile prezente cât și pentru generațiile viitoare.   

Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013: i) favorizarea competitivității 

agriculturii  

  

 3.1.1  Obiective specifice ale măsurii:  

 Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate 

agricolă ca şefi/conducători de exploatație,   

 Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi 

sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia 

mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;   

 Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, 

în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.  

Măsură contribuie la prioritatea P2: Creșterea viabilităţii fermelor şi a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor și P6: Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg. 

(UE) nr.1305/2013.  

Măsura corespunde obiectivelor art.19- 1a) ajutor la înființarea  întreprinderii pentru 

tineri fermieri. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție DI 2B Facilitarea intrării 

în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii 

generațiilor.  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg (UE) nr. 1305/2013, articolul 5: 

inovare și protecția mediului, respectiv punctul (1) încurajarea transferului de 

cunoștințe în rândul tinerilor în vederea inovării agriculturii.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M2 este complementară cu M1- Înființare 

și modernizare exploatații agricole, cu M3 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi non-

agricole, respectiv M4 – Investiții în afaceri non-agricole,întrucât beneficiarii 

direcți/indirecți ai acesteia se regăsesc și în celelalte măsuri, respectandu-se astfel 

criteriul de selecție CS 4.2 privind complementarietatea intervențiilor propuse.  
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Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2 este sinergică cu M1 Înființare și modernizare 

exploatații agricole deoarece ambele măsuri vizează dezvoltarea sectorului agricol prin  

introducerea de tehnologii inovative în exploatațiile de pe teritoriul GAL  

Constanța Sud, contribuind astfel la aceeași prioritate de dezvoltare rurală: P2 - 

Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor. Această măsură este încadrată pe domeniul principal 2B și rezultă 

dintr-o strategie de tip WT care minimizează slăbiciunile zonei în vederea evitării 

amenințărilor externe.  

  

3.2  Categoriile de beneficiari eligibili  

  

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile:  

  

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această 

submăsură sunt:  

 Tineri fermieri (conform art.2 din Reg (UE) nr. 1305/2013, care se instalează 

ca unic șef al exploatației agricole pentru prima dată),   

 Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este 

definit în art.2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un 

control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la 

gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și 

deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.    

  

NOTA BENE (N.B.)! Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr  
fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel 
mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii  
  

Cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și  care 
se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al  respectivei 
exploatații.  

Exploatația trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

 Exploatația are o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 – 50.000 SO;  
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 Exploatația este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;  
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 Exploatația este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în 

Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA.  

   

  

 N.B.! Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume  propriu, 
conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la  

Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la  

ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea  sprijinului 
pentru instalarea tinerilor fermieri.  

    

Categoriile de solicitanți eligibili în cadrul M2 „ Instalarea tinerilor fermieri”, în funcție 

de forma de organizare sunt:  

• persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile 

Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare:  

• individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);  ca 

întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);  ca întreprinzător 

titular al unei întreprinderi familiale (IF).  

• asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, 

înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

• asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi 

cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi 

membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.  

  

 N.B.! Asociatul majoritar (50%+1) care participă la capitalul şi managementul persoanei 

juridice va îndeplini calitatea de tânăr fermier în conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 
 

1305/2013 și va respecta dispozițiile aplicabile atât tânărului fermier care se stabilește  

în calitate de unic șef al exploatației, cât și tânărului fermier care exercită controlul 

efectiv asupra persoanei juridice în conformitate cu prevederile din R(UE) nr. 807/2014,  

  

art. 2.  
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  În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, tânărul fermier care urmează a se 

GHIDUL SOLICITANTULUI - M2 INSTALAREA TINERILOR FERMIERI   instala, trebuie să 

deţină cel puţin 50%+1 din acţiuni, exercitând control efectiv pe ASOCIAȚIA GRUP DE 

ACȚIUNE LOCALĂ CONSTANȚA SUD  
  Email: galconstantasud@yahoo.ro; website: www.galconstantasud.ro  termen lung asupra 

persoanei juridice pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, 

respectiv de maximum 6 ani/8* ani (*în cazul exploataţiilor pomicole3).  

     

  

Conform Legii nr. 346 din 14 iulie 2004, cu completările şi modificările ulterioare,  

privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin 

întreprindere se înţelege: orice formă de organizare a unei activităţi economice, 

autorizată potrivit legilor în vigoare să realizeze activităţi de producţie, şi comerţ, în 

scopul obţinerii de venituri, în condiții de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate 

de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai 

unei întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare, care desfăşoară activități economice.  

  

  

   ATENTIE!!  
Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic/ asociat majoritar şi administrator) poate  

  
primi sprijin prin această măsură.  

  
În cadrul unei familii, doar unul din membri (soţ-soţie) poate să beneficieze de sprijin pentru 

instalare. De asemenea, în situaţia preluării exploataţiei de la soţ/ soţie nu se acordă punctaj  
la selecție pentru preluare integrală. Aceste condiții vor fi verificate și în cadrul Cererilor de 

finanțare depuse prin intermediul Grupului de Acțiune Locală Constanta Sud. Contractele care  
conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie sa fie încheiate în numele  

  
solicitantului şi valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare.  

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 

http://www.galconstantasud.ro/
http://www.galconstantasud.ro/
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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. În cazul  

  

  

Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în 

categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:  

• microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 

anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;  

• întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de 

afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, 

echivalent în lei.   

3.2.1  Pregătirea profesionala a tânărului fermier  

Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii 

Cererii de Finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, şi să 

dețină competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre 

următoarele condiții:  

 Studii medii/ superioare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară;(studiile 

superioare se refera la studiile postuniversitare(masterale, doctorale)  

 Competențe în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin 

participarea la programe de instruire/inițiere/ specializare care nu necesita un 

document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr 

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

 Recunoaşterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a 

competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale; ( in cazul 

participării la programe de instruire ,referință la domeniul agricol include 

domeniile veterinar si economie agrara)  

 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.   

 Fermierul trebuie să deţină sau să îşi ia angajamentul de a dobândi competenţe şi 

calificări profesionale în raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o 

desfăşoare  (de exemplu: beneficiarul care înfiinţează o exploatație zootehnică, 
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trebuie să urmeze un curs de instruire în domeniul zootehnic), în maximum 33 de 

luni începând de la data deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu mai 

mult de ultima tranşă de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze 

condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în 

programul de dezvoltare rurală.   

 În cazul solicitanţilor care se angajează că vor dobândi competențele profesionale 

adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării 

deciziei individuale de acordare a ajutorului, se prezintă angajamentul de a 

efectua cursurile necesare dobândirii competențelor 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 târziu de data depunerii ultimei tranşe de 

plată.   

 În ceea ce priveşte pregătirea profesională liceală/ universitară/ postuniversitară 

în domeniul agricol,  în  cazul  în  care  ramura  de pregătire nu este în domeniul 

vizat de proiect, studiile se vor completa cu un curs de instruire în domeniul vizat 

de proiect.  

 Pentru eligibilitatea solicitantului, este obligatoriu să se prezinte diploma sau 

documentul justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 

clase). Prin document justificativ se înţelege orice document legal valabil, inclusiv 

suplimentul justificativ al certificatelor de formare profesională autorizate de ANC 

care cuprinde această informaţie.   

 
N.B.! Îndeplinirea obiectivelor minime obligatorii aplicabile exploataţiei agricole şi  a 

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.  

  

  

3.2.2  Planul de Afaceri  

Planul de Afaceri trebuie sa respecte obligatoriu următoarele condiții:  

 Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole ,datele solicitantului 

aria de cuprindere a activității, forma juridica a solicitantului, abilitați 

profesionale;  
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 Sprijinul se acordă în vederea facilitării instalării tânărului fermier într-o 

exploatație agricolă, pe baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile 

propuse în Planul de Afaceri, respectând condiţiile prevăzute în prezentul 

Ghid şi Fişa Tehnică a măsurii M2/2B, inclusiv capitalul de lucru, achiziţia 

de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru 

sectorul pomicol, sau privind potențialul agricol (dacă e cazul) precum şi 

activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri 

aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.  

 Prezentarea etapelor si obiectivelor propuse pentru dezvoltarea 

exploatației agricole ex( obiectivul general ,planificarea implementării 

acestora ,riscurile de implementare, standarde si norme europene legate 

de protecția muncii si de mediu si norme sanitar veterinare, in cazul 

exploatațiilor agricole care vizează creșterea animalelor dar si planul de 

amenajare si gestionare a gunoiului de grajd ,conform normelor de 

mediu;  

 Pentru terenul pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului 

de grajd trebuie sa se prezinte la a doua transa de sprijin ,atât construcția 

propriu-zisa cat si documentul care sa certifice dreptul real de folosința 

in funcție de tipul de construcție( definitiva ,sau provizorie)a platformei 

de gunoi si autorizația de construcție in cazul in care Legea 50 impune 

aceste conformități.  

 Conformitatea cu normele de mediu privind gestionarea platformelor de 

gunoi de grajd, precum şi respectarea elementelor mai sus menționate, 

vor fi validate la solicitarea ultimei tranșe de plată;  

 Planul de afaceri trebuie să includă creșterea performanțelor economice 

ale exploatației, fără a se impune comercializarea producției proprii  

 în procent de minimum 20% din valoarea tranșei de plată;   

 în cazul în care tânărul fermier care se instalează, va fi încadrat într-o 

activitate salarizată, în termen de maximum  9 luni de la data semnării 

Contractului de Finanțare,  locul  de  muncă  al  acestuia (sediul  social/  

punctul  de  lucru  al angajatorului) trebuie sa fie în aceeaşi UAT sau zona 

limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia (în cazul în care 

condiţia nu este deja respectată);  

 Sediul social al beneficiarului va fi localizat în aceeaşi UAT în care este 

înregistrată exploataţia;  

 Solicitantul trebuie sa mențină criteriile de eligibilitate, pentru care 

proiectul a fost selectat pe toata perioada de implementare si 

monitorizare;  
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 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.   

   

  

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 M2/2B „ Instalarea tinerilor fermieri „ 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 în 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 în calculatorul privind cantitatea 

maxima de îngrășăminte 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.  

 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.   
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 În cazul nerespectării elementelor obligatorii de la punctul A, sumele acordate 

vor fi recuperate integral, iar cea de-a doua tranşă nu va mai fi acordată.   

 Planul de Afaceri trebuie să prevadă cel puţin 3 obiective suplimentare  

propuse de solicitant în vederea dezvoltării exploataţiei vizate pentru sprijin.    

În cazul nerespectării obiectivelor suplimentare, aferente punctului B, sumele 

acordate vor fi recuperate (după caz) proporţional cu ponderea obiectivelor 

neîndeplinite sau nu va mai fi acordată a doua tranşă/va fi acordată parţial.  

Totalitatea obiectivelor (obligatorii împreună cu cele suplimentare) reprezintă 100%. 

Proporţionalitatea se aplică la întreaga sumă de sprijin, iar fiecare obiectiv (obligatoriu 

şi suplimentar) va fi considerat ca având o pondere egală pentru calcularea recuperării 

proporţionale a sprijinului.  

  

  

3.2.3  Mecanisme de evitare a conflictului de interse:  

  

Conform legislaţiei comunitare si naţionale in vigoare ,conflictul de interes poate fi 

definit ca acea situație sau împrejurare in care interesul personal, direct ori indirect  al 

responsabilului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta 

independenta si imparțialitatea sa in luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp  si cu 

obiectivitate  a îndatoririlor care ii revin in exercitarea funcției deținute.  

In vederea evitării si prevenirii conflictului de interese, GAL Constanta Sud va elabora 

proceduri de selectie,evaluare si monitorizare  obiective si transparente in 

conformitate cu regulile stipulate in OUG 66/2011 pentru prevenirea ,constatarea si 

sancționarea neregulilor privind conflictul de interese ce poate surveni in utilizarea 

fondurilor europene si / sau a fondurilor publice naţionale.    

Mecanismele de evitare a posibilelor conflicte ce interese  vor include regulile 

generale in materie de conflict de interese ,stabilite in legislația națională si vor 

respecta cel puțin următoarele principii:  

• Obiectivitate  si integritate  in  procesul de evaluare  si selecție, prin 

proceduri nediscriminatorii si transparente;  

• Asumarea obligației de respectare  si promovare a egalității dintre 

bărbați si femei sau a oricărei discriminări pe criterii de sex ,origine 
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rasiala, etnica religie sau convingeri ,handicap, vârstă sau orientare 

sexuala;  

• Corectitudine si imparțialitate in procesul de evaluare, selecție si 

monitorizare.  

3.3  Condiții minime obligatorii de eligibilitate pentru acordarea  

sprijinului  

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului pentru a putea primi sprijin in 

cadrul măsurii M2/2B solicitantul sprijinului trebuie sa îndeplinească următoarele 

condiții:  

 Să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;  

 Deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

8.000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul 

valabil la momentul depunerii Cererii de Finanțare);  

 Solicitantul trebuie să dețină competențe și aptitudini profesionale, 

îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:   

 Studii medii/superioare in domeniul agrciol/veterinar/economie agrara  

 Cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe 

de instruire sau adeverința prin care se atesta faptul ca solicitantul este 

înscris in cadrul unui program de formare profesionala, pana la 

eliberarea documentului doveditor;  

 Beneficiarul trebuie să aibă domiciliul și sediul social al exploatației într-

una din cele 8 unități administrativ teritoriale din cadrul GAL Constanța 

Sud  

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, așadar investiția va respecta legislația în vigoare (menționată la 

capitolul Trimiteri la alte acte legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară.  

In funcție de tipul de platforma ales respectiv, construcție provizorie sau permanenta 

conform legii 50 /1991,terenul pe care se va amenaja platforma de gunoi de grajd se 

poate afla in proprietatea solicitantului sau poate prezenta documentul care atesta 

dreptul de folosința al acestuia.  

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face in sistem:  
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• Individual (gospodăresc), caz în care solicitantul trebuie  să aibă/  

prevadă platforme individuale conform  prevederilor  Codului  de  

bune  practici agricole   pentru   protecția   apelor   împotriva poluării 

cu nitrați din surse agricole, cu mențiunea că nu sunt acceptate ca 

platforme individuale: grămezile  de  compost  cu  pat  de  paie  sau 

întăritură de pământ și grămezile de compost pe folii de plastic.  

           și /sau  

• Comunal - adaptate ţinând cont de existenţa unei platforme 

comunale.  

În cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele limitrofe există o platformă autorizată 

de gunoi de grajd comunală/ a unui agent economic, solicitanții au obligația de a 

construi o amenajare minimă pentru depozitarea gunoiului de grajd, până la preluarea 

acesteia de către Platforma Comunală/ agentul economic autorizat şi de a atașa la 

Cererea de Finanțare:   

• Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant 

și deținătorul platformei   

         sau   

• Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se 

regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta 

va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului.   

Toate aceste elemente trebuie să fie descrise detaliat în Planul de Afaceri şi vor fi 

verificate pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată. Pentru a face dovada 

existenței platformei de gunoi grajd, la a doua tranșa de plată, se va prezenta, dacă 

este cazul,  copia Autorizației de construire în baza Legii  50/1991, cu modificările și 

completările ulterioare. În cazul în care la momentul depunerii Cererii de Finanțare se 

face dovada existenței platformei de gunoi de grajd, la solicitarea celei de-a doua 

tranşe de plată nu mai este necesară prezentarea Autorizației de Construire (excepție 

fac cazurile în care a fost necesară extinderea acesteia pentru a acoperi capacitatea 

ca urmare a creșterii numărului de animale).   

Fermier activ reprezintă ,,persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice 

sau juridice ,indiferent de statutul pe care un astfel de grup si membrii săi îl dețin in 

temeiul legislaţiei naţionale, care desfăşoară activități agricole gestionate de un 

fermier si situate pe  teritoriul României definit conform Legislaţiei: Ordonanța de 

Urgenta nr.3 din 2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplica  in 
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agricultura in perioada 2015 -2020 si pentru  modificarea art.2 din Legea  nr. 36 / 1991 

privind societățile agricole si alte forme de asociere in agricultura, care nu poate fi 

regăsită ca Anexa nr.9 la prezentul ghid,, pentru exploatațiile pomicole şi cele care 

vizează viticultura.  

 În cazul înfiinţării şi reconversiei plantaţiilor pomicole, vor  

fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în 

Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul naţional legislativ de 

implementare (STP), exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii şi pepinierele, care 

pot fi înființate pe tot teritoriul național. Se aplică nota de favorabilitate, conform 

metodologiei de calcul din cadrul Anexei 10 la prezentul Ghid al Solicitantului (GS) 

aferente   Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul naţional legislativ de 

implementare (STP). Aceasta nu se aplică în cazul altor activităţi în afara acţiunilor de 

plantare.   

 Astfel, sunt eligibile pentru sprijin proiectele pomicole  

implementate în UAT-urile care au nota de favorabilitate potenţată ≥2.00. În cazul 

UAT-urilor care au nota de favorabilitate potenţată(cu valori  sub 2.00,  așa  cum  sunt  

stabilite  în  Anexa  nr. 10  aferentă  STP),  pot  fi  eligibile amplasamentele din cadrul 

UAT-ului respectiv, dacă solicitantul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP 

Mărăcineni, efectuat prin metodologia studiului privind  

zonarea speciilor pomicole,  conform  căruia  se  demonstrează  că  amplasamentul  

respectiv  are  o  notă  de favorabilitate naturală sau potențată ≥2,00.  

 In cazul exploataţiilor care presupun înfiinţare şi/sau  

reconversia  plantaţiilor  pomicole, materialul fructifer utilizat/de înmulțire trebuie să 

fie din categoria biologică certificat,  sau dintr-o categorie  superioară - acest 

document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plată) şi 

vor respecta condiţiile prevăzute prin prezentul Ghid şi Fişa Tehnică a măsurii M2/2B.   

 Solicitantul va indica în Planul de Afaceri pentru  

furnizorul care îi va emite materialul săditor, certificat pentru îndeplinirea Criteriului 

de Selecţie  

 În cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile 

de  

struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatațiile de viţă de vie pentru vin din arealele 

viticole nominalizate prin OMADR  397/2003  pentru  aprobarea  Nominalizării  

arealelor  viticole  şi  încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre  

viticole, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 11 la Ghidul 

Solicitantului).  
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Foarte important!!!   
  
În cazul proiectelor care vizează acţiuni de plantare şi/ sau defrişare, la momentul 

acordării celei de-a doua tranşe de plată, se va prezenta autorizația de plantare/ 

autorizația de defrișare, documente conform legislaţiei în vigoare.   

  

În cazul producătorilor de seminţe şi material săditor, la momentul depunerii Cererii 

de Finanțare se va prezenta autorizația pentru producerea, prelucrarea și 

comercializarea semințelor certificate și a materialului săditor, documente conform 

legislaţiei în vigoare.  

  

 Pentru a putea primi sprijin in cadrul măsurii M2/2B,  

solicitantul sprijinului trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:   

 sa  se  incadreze  in  categoria 

 microintreprinderilor  si  

intreprinderilor mici;  

 deține o exploatație agricola cu dimensiunea economica  

cuprinsa intre 8.000 si 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul 

valabil la momentul depunerii Cererii de Finanțare);   

 Solicitantul  trebuie  sa  dețină  competente  si 

 aptitudini  

profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții: -   

 studii  medii/superioare  in  domeniul  

agricol/veterinar/economie agrara;    

 cunoștințe in domeniul agricol dobândite prin participarea la  

programe de instruire sau adeverința prin care se atesta faptul ca solicitantul este 

înscris in cadrul unui program de formare profesionala, pana la eliberarea 

documentului doveditor; 26 Ghidul Solicitantului – Măsura M2/2B   

 Beneficiarul trebuie sa aibă domiciliul si sediul social al  

exploatației intr-una din cele 8 unități administrativ teritoriale din GAL Constanta Sud; 

In cazul in care exploatația agricola vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va 

prevede in mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform 

normelor de mediu, așadar investiția va respecta legislația in vigoare (menționată la 

capitolul Trimiteri la alte acte legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar si de siguranță alimentar  
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 Definiție !  

  

 Zona limitrofa reprezintă,, zona delimitata de comunele sau orașele cu care comuna  
este învecinată exploatația ,are granițe comune, in același județ/ sau in județele  
vecine, inclusiv cel mai apropiat oraș ( conform harta rutiera) de UAT –ul in care este  
înregistrată exploatația.  

  

3.4  Cheltuieli eligibile si neeligibile  
  

Acțiuni eligibile:  

  
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care se desfăşoară pe teritoriul GAL și care 

sunt în concordanță cu planul de afaceri, respectiv cu reglementările în vigoare, 

respectiv art.45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;   

• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 – art. 45 privind investițiile, art. 46 

privind investițiile in irigații, art. 60 privind eligibilitatea cheltuielilor, in mod 

specific prevederile cu privire la eligibilitate cheltuielilor in cazul unor dezastre 

naturale, art. 61 privind eligibile;  

• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr 

1305/2013 – art. 13 privind investițiile;  

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 – art.6 privind conformitatea cu  dreptul 

Uniunii si legislația națională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 

(art. 37 privind instrumentele financiare, art. 42 privind eligibilitatea 

cheltuielilor la închidere) si Cap. III al Titlului VII al R. 1303/2013 (art.65 privind 

eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67 .  

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locala trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.   

In cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile 

eligibile si suprafețele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta 

STP. Nu se supun zonării din anexa aferenta STP culturile in spatii protejate si 

pepinierele.  

Se accepta finanțarea altor specii, care nu sunt cuprinse in Anexa, in baza unei analize 

locale a unui institut certificat, care sa ateste potențialul speciei respective într-o 

anumita zona.  

Acțiuni neeligibile:  
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Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.  

Achiziţia de clădiri și autovehicule;  

• Cheltuielile de consultanță, onorariile pentru arhitecți, ingineri onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv 

studiile de fezabilitate;           

• Achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand  

• Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale  

 Construcția și modernizarea locuinței;  

  

CAPITOLUL IV - ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE 

PENTRU MASURA M2/2B ,,INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”  

4.1.  Lansarea apelurilor de selecție   

In vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan local 

apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise in strategie. Acestea vor 

fi publicate/afișate:  

- pe site-ul GAL: www.galconstantasud.ro   

- la sediul GAL: Adresa: Str Ecluzei, nr. 1, corp B, etaj 2, camera B 2.1, Localitatea  

Agigea, Județul Constanta  

- la sediile primăriilor din cele 8 UAT-uri partenere GAL   

- prin mijloace de informare mass-media locale/regionale/naţionale   

4.1.1  Depunerea proiectelor  

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Constanta Sud :   

Adresa: Str Ecluzei, nr. 1, corp B, etaj 2, camera B 2.1, Localitatea Agigea, Județul  

Constanta in intervalul ora 09:00 – 17:00  

Perioada de depunere, din momentul deschiderii sesiunii, 30 de zile cu posibilitate de 

prelungire.   

Punctajul minim pe care trebuie sa-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat este 

de 25 de punctaj.  

  

http://www.galconstantasud.ro/
http://www.galconstantasud.ro/
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4.1.2  Selecția proiectelor  

Punctajul minim admis la finanțare pentru măsura M2/2B – „Instalarea tinerilor 

fermieri” – sesiunea nr.1 – anul 2017 este de 25 puncte  si reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanțare.  

Evaluarea proiectelor depuse se va face de către angajații Asociației Grup de Acțiune 

Locala Constanta Sud si s-au luat in calcul 2 luni de zile pentru fiecare apel de selecție. 

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea 

prevederilor SDL, vor verifica conformitatea si eligibilitatea proiectelor si vor acorda 

punctaje aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe 

evaluări documentate, in baza unor fise de verificare elaborate la nivelul GAL, datate 

si semnate de experții evaluatori.  

Toate evaluările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare ”4 

ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți.  

In urma evaluării proiectelor depuse la Asociația Grup de Acțiune Locala Constanta 

Sud, angajații Gal vor ierarhiza proiectele in funcție de rezultatul evaluării si anume:  

Proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate.   

Procedura de evaluare si de selecție a proiectelor depuse in cadrul GAL Constanta Sud 

va fi realizata de către un Comitet de Selecție stabilit de către organele de decizie 

(Adunarea Generala a Asociaților si Consiliul Director), format din minimum 5 

membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru titular se va stabili cate un membru 

supleant.  

Selecția proiectelor se va face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, in momentul selecției vor fi prezenți cel puțin 50% din membrii 

Comitetului de Selecție. Pentru transparenta procesului de selecție a proiectelor si 

pentru efectuarea activităţilor de control si monitorizare, la aceste selecții va lua parte 

si minim un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale de la nivel 
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județean. GAL Constanța Sud va lansa apeluri de selecţie ale proiectelor, pe plan local, 

folosind mijloacele de informare mass-media cu acoperire locală, postare pe site-ul 

propriu, afişare la sediul GAL şi la sediile consiliilor locale ale localităţilor - partenere 

în GAL, asigurându-se astfel transparenţa procesului de selecţie. GAL Constanța Sud îşi 

va elabora o procedură de selecţie proprie care va descrie procesul de evaluare şi 

selecţie a proiectelor, inclusiv procedura de soluţionarea a contestaţiilor. Aceste 

proceduri vor fi aprobate de Adunarea Generală a GAL/Comitetul Director al GAL, iar 

pentru transparenţă vor fi postate pe pagina de web a GAL, www.galconstantasud.ro.   

Apelul de selecţie va fi lansat cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită 

de depunere a proiectelor în așa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient 

pentru pregătirea şi depunerea acestora și va conţine minim următoarele informaţii: 

data lansării apelului de selecţie; data limită de depunere a proiectelor; locul şi 

intervalul orar în care se pot depune proiectele; fondul disponibil alocat, suma maximă 

nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect; date de contact. 

Apelul de selectie are ca durata 30 de zile cu posibilitatea de prelungire. Depunerea 

proiectelor pe Măsura M2/2B se va face în sesiuni succesive, ce vor fi deschise minim 

30 de zile calendaristice, conform Calendarului estimativ de lansare a sesiunilor afişat 

pe site-ul GAL, pana la epuizarea fondurilor. Depunerea proiectelor in cadrul sesiunii 

se opreste inainte de termenul limita atunci cand valoarea totala a proiectelor depuse 

ajunge la 200% din nivelul alocarii sesiunii, cu exceptia primelor 5 zile calendaristice 

ale sesiunii, cand oprirea depunerilor de proiecte nu este permisa, indiferent de 

valoarea proiectelor depuse.  

GAL poate sa solicite beneficiarului, clarificări referitoare la îndeplinirea condițiilor de 

conformitate, eligibilitate si selecție, daca este cazul. Nu se vor lua in considerare 

clarificările de natura sa completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. 

Angajații GAL implicați in procesul de evaluare al proiectelor pot realiza vizita pe teren 

http://www.galconstantasud.ro/
http://www.galconstantasud.ro/
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in vederea verificării eligibilității, iar in acest scop vor completa Fisa de verificare pe 

teren. Efectuarea vizitei pe teren nu este obligatoriu de realizat de către GAL, aceasta 

va fi efectuata de către experții din cadrul AFIR, la momentul verificării eligibilității 

cererilor de finanțare depuse la OJFIR. După încheierea procesului de evaluare si 

selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport de Selecție Intermediar, in care vor 

fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, 

valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul 

obținut. Raportul de Selecție va fi semnat si aprobat de către toți membrii prezenți ai 

Comitetului de Selecție. De asemenea, Raportul de Selecție va prezenta semnătura 

reprezentantului MADR care participa ca observator la procesul de selecție. Avizarea 

Raportului de Selecție de către reprezentantul MADR reprezintă garanția faptului ca 

procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător si s-au respectat 

condițiile de transparenta asigurate de către GAL Constanta Sud. Raportul de Selecție 

Intermediar va fi publicat pe site-ul propriu al GAL. In baza acestuia, beneficiarii vor fi 

notificați de către GAL. Cei care nu au fost selectați pot depune contestații la sediul 

GAL, in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau in maximum 

10 zile lucrătoare de la publicarea Raportului pe site-ul propriu al GAL.  

Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare a 

Contestațiilor înființata la nivelul GAL, care va fi compusa din alte persoane fata de 

cele care fac parte din Comitetul de Selecție. Componenta Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor va fi stabilita si aprobata de către organul de conducere GAL si va 

respecta ponderile privind participarea public – privata aplicate pentru constituirea 

Comitetului de Selecție. Comisia va elabora un Raport de Contestații,  semnat de către 

membrii acesteia si va fi înaintat Comitetului de Selecție GAL.   

GAL va publica pe site-ul propriu Raportul de Contestații.   
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In momentul depunerii la OJFIR, proiectele selectate vor fi însoțite de fisele de 

verificare si Raportul de selecție emise de GAL însoțit de copii ale declarațiilor privind 

evitarea conflictului de interese.   

      Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. In situația 

in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni, se 

situează peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita 

sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de 

selecție, in baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de 

selecție:  

Nr.crt                                   Criterii de selecție  Punctaj  

  

  

PS1  

Principiul dimensiunii exploatației agricole  

  

       

20  1. Exploatațiile cuprinse intre 8.000 – 29.999 SO  

 

 2. Exploatațiile cuprinse intre 30.000 – 50.000 SO  15  

  

  

  

  

  

  

  

PS2  

Principiul  sectorului  prioritar  care  vizează  sectoarele:  zootehnic 
(porcine, bovine, ovine  si  caprine)  si  vegetal  
(legumicultura,  inclusiv  producere  de material săditor, cereale, plante 

oleaginoase)  

  

    

       

  

20  

A) Sector vegetal  

1.  Legumicultura (se refera atât la legumele in câmp cat si la cele in 

spatii protejate, inclusiv ciupercăriile din spatiile climatizate), inclusiv 

producere de material săditor/ sămânța de legume;  

2.  Oleaginoase  15  

3. Cereale  10  

B) Sector zootehnic  

1.  Bovine (sunt incluse si bubalinele)  

20  
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2. Ovine si caprine  15  

3. Porcine  10  

Pentru acordarea punctajului de selecție se va tine cont de ponderea 
culturilor sau speciilor de animale in cadrul calculului SO care trebuie sa fie 
dominanta in total SO exploatație. Se vor acorda 20 de puncte pentru o 
exploatație legumicola (inclusiv in cazul producerii  de material săditor si/ 
sau material semincer pentru culturile de legume) In cazul exploatațiilor 
mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (aceasta 
reprezentând componenta majoritara măsurata in SO din total exploatație), 
analiza SO a grupei de cultura/ animale se va face comparativ cu totalul SO 
al sectorului vegetal/ zootehnic, nu cu total SO al exploatației. N.B.!  
Beneficiarul  va  trebui  sa-si  mențină  ca  prioritara,  pe toata  perioada  de  
monitorizare  a proiectului, grupa mare de cultura/ animale pentru care a 
primit punctaj.  

In cazul exploatațiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul 

vegetal/ zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritara 

măsurata in SO din total exploatație), analiza SO a grupei de cultura/ 

animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/ zootehnic, 

nu cu total SO al exploatației.   

  

  

  

Principiul  comasării  exploatațiilor  având  in  vedere  numărul   

exploatațiilor preluate integral      

 

  

  

  

  

1.  Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole         

15     

2.  Solicitantul preia integral doua exploatații agricole  10  

      3.  Solicitantul preia integral cel puțin o exploatație agricola   5  
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PS3  

Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecție, preluarea 
exploatațiilor se realizează unitar, cu toate suprafețele si animalele, așa cum 
apar înregistrate la APIA si /sau la ANSVSA si in Registrul agricol. Ca urmare, 
cedentul nu trebuie sa mai fie înregistrat in Registrul unic de identificare de 
la APIA si /sau in Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ 
Circumscripție Veterinara si Registrul Agricol. Nu este obligatorie preluarea 
curții si a anexelor gospodăriei cedentului.  

N.B.! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: extras 

din Registrul unic de identificare  de  la  APIA  si /sau  Registrul exploatațiilor  

de  la  ANSVSA/  DSVSA/  Circumscripție Veterinara si Registrul Agricol 

pentru cedent/ cedenți, din care sa reiasă situația acestora înainte si după 

momentul preluării exploatației/ exploatațiilor agricole.  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

PS4  

Principiul nivelului de calificare in domeniul agricola  al 

managerului exploatației  agricole  

  

      

       

  

25  
1.  Solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul 

agricol  

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

3.  Formare profesionala care conferă un nivel de calificare superior 
nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate si anume, prin studii/ 
curs de calificare  in  domeniul  agricol,  agro-alimentar,  veterinar  sau  
economie agrara de cel puțin Nivel 1 de calificare profesionala, conform 
legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare 
profesionala.  

  

  

  

10  

Absolvirea de studii superioare se dovedește cu diploma de licența/ 

master/ doctorat, iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale se 

dovedește cu diploma de bacalaureat. Pentru demonstrarea criteriului de 

selecție si acordarea punctajului minim se va prezenta, pe lângă 

documentul care certifica absolvirea celor 8 clase, un act doveditor 

(diploma, certificat de calificare) eliberat de un formator de formare 

profesionala acreditat  (recunoscut de Ministerul Educației si Cercetării  

Științifice)  prin  care  se  certifica  competentele  profesionale  de  cel  

puțin  Nivel 1  de calificare profesionala (instruirea/  

      

 



  

 

    
  GHIDUL SOLICITANTULUI - M2 INSTALAREA TINERILOR FERMIERI  39  

  ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ CONSTANȚA SUD  
  Email: galconstantasud@yahoo.ro; website: www.galconstantasud.ro   
  

  

  

 calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare profesionala are o durata de  
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minim 360 ore, conform prevederilor legale in vigoare.  
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     Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate   
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PS5  in baza studiilor de specialitate         
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  1. Proiectul este implementat într-o zona cu potențial ridicat  

(conform notei de bonitare ICPA)  

  

15  

2.  Proiectul este implementat într-o zona cu potențial mediu  

(conform notei de bonitare ICPA)  

10  

N.B.! Încadrarea in tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform anexei nr. 

6 la prezentul Ghid  se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor 

din UAT unde figurează cultura predominanta existenta/ înființata 

(raportat la total valoare SO). In cazul in care apar discrepante intre 

valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT si capacitatea de 

producție a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA 

poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului 

utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare 

a notei de bonitare din Anexa 6. Studiul OSPA județean privind nota de 

bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de aviz ICPA. Daca exploatația 

este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel 

de sistem, atunci se va încadra in potențialul agricol conform notei de 

bonitare aferenta culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 6. 

A se avea in vedere precizările din legenda aferenta Anexei nr. 6 prin care 

se face corelarea dintre culoare si potențial (ridicat = culoarea verde, 

mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut si nu se 

acorda punctaj). Pentru spatiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va 

acorda punctajul aferent zonelor cu potențial agricol ridicat.  
 N.B.! In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foaia de lucru 

„vegetal” din Anexa 6, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „asimilări 

culturi” pentru încadrarea pe potențial  

  

  

PS6  

  

Principiul apartenentei la o asociație care reprezintă interesele tinerilor 

fermieri.  

     

5  

    

  TOTAL  100  
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Atenție! Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria    

răspundere a solicitantului. Punctajul minim pentru aceasta submăsură este de 

25 puncte.  

 N.B.!  Toate activitățile pe care solicitantul se angajează sa le efectueze in cadrul 

Planului de Afaceri si pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții 

obligatorii pentru menținerea sprijinului si pe toata perioada Contractului de 

Finanțare (perioada de implementare si monitorizare a proiectului).   

  

4.2  Valoarea sprijinului nerambursabil  

  

Sprijinul public nerambursabil se va acorda pentru o perioada de maxim trei /cinci ani 

sub forma de prima forfetara si va fi de:  

 40.000 de euro pentru exploatațiile intre 8.000 SO si 29.999 SO  

 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO;  

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua 

transe, astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare;   

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării 

corecte a planului   de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea 

deciziei de finanțare  

  

Atenție! In conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/ 

2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat in mod artificial condițiile necesare 

pentru a beneficia de finanțare in cadrul masurilor PNDR 2014-2020. In cazul 

constatării unor astfel de situații, in orice etapa de derulare a proiectului, acesta 

este declarat neeligibil si se procedează la recuperarea sprijinului financiar, daca s-

au efectuat plăți.    
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4.3  Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finanțare  

Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare însoțita de Planul de  

Afaceri si documentele justificative anexate. Formularul standard al Cererii de  

Finanțare este prezentat in Anexa 1 si Planul de Afaceri in Anexa nr. 2, la prezentul 

Ghid si sunt disponibile in format electronic, la adresa www.galconstantasud.ro 

secțiunea dedicata M 2/2B „Instalarea tinerilor fermieri”.   

Foarte important! Pentru exploatațiile care vizează creşterea animalelor, 

solicitanții trebuie să dețină în exploatația agricolă construcții zootehnice 

adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor însoţite de documentația 

doveditoare.   

  

Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform 

modelului standard disponibil pe site-ul GAL la momentul lansării apelului de selecție 

(format editabil). Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, 

renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decât cea 

specificata etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare.   

Cererea de Finanțare se va redacta pe calculator, in limba romana si trebuie însoțita 

de anexele prevăzute in modelul standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte 

integranta din aceasta. Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii 

Cererii de Finanțare vor fi cele precizate in modelul-cadru.     

Compartimentul tehnic al GAL asigura suportul necesar solicitanților pentru 

completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia 

trebuie sa le îndeplinească. Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare in 

conformitate cu Ghidul de Implementare aparține solicitantului.   

Cererea de Finanțare trebuie completata intru-un mod clar si coerent pentru a înlesni 

procesul de evaluare al acesteia. In acest sens, se vor furniza numai informațiile 

necesare si relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, 

avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia si in ce măsura proiectul 

contribuie la realizarea obiectivelor PNDR si al M2/2B. Documentele justificative 

necesare la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi bifate căsuțele 

corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de 

http://www.galconstantasud.ro/
http://www.galconstantasud.ro/
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Finanțare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MASURII 

M2/2B, din  coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANTARE, iar pentru cele 

obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecție, vor fi  bifate căsuțele 

corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA 

MOMENTUL CONTRACTARII  

  

Atenție! Numai Cererea de Finanțare si documentele justificative completate după 

modelul standard prezentat, sunt eligibile pentru finanțare in cadrul măsurii M2/2B.  

  

Formularul standard al Cererii de Finanțare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid 

si este disponibil, in format editabil, la adresa www.galconstantasud.ro.  Cererea de 

Finanțare trebuie însoțita de anexele tehnice si administrative conform listei 

documentelor prevăzute in modelul standard.   

Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei si a valorii sprijinului de instalare in 

Cererea de Finanțare, se completează tabelul cu Structura culturilor si calculul SO. In 

aceasta secțiune a Cererii de Finanțare se înscrie toata baza de producție (suprafețe, 

animale, păsări ) pentru care solicitantul are documente de proprietate si/ sau arenda 

/ concesionare sau alte documente in conformitate cu cele solicitate in capitolul 4.1 si 

care sunt înregistrate in Registrul Unic de Identificare de la APIA, si/ sau in Registrul 

Exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinara si in Registrul Agricol 

înainte de solicitarea sprijinului.  

  

N.B.! Speciile de plante si de animale care nu se regăsesc in domeniile privind calculul 

SO (Structura culturilor si Structura producției zootehnice), nu sunt eligibile pentru 

calculul dimensiunii exploatației agricole.  

  

Încadrarea plantelor de cultura si a animalelor in tabelul privind calculul SO se 

realizează conform Regulamentului (CE) nr. 1444/2002 si a Catalogului Oficial al 

soiurilor si plantelor de cultura din Romania, aflate pe site la adresa 

www.galconstantasud.ro.  Coeficienții  SO  2010    sunt   

 calculați    de compartimentul RICA, Industrie Alimentara, MADR, iar 
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pentru stabilirea dimensiunii economice a exploatațiilor agricole se va tine cont de 

următorul algoritm:       

 Pentru pui, găini ouatoare, alte păsări  valoarea SO se refera la 100 capete;  

 Pentru ciupercării valoarea SO se refera la 100 mp/ an (detalii privind modalitatea 

de calcul se regăsesc in cadrul Cererii de Finanțare);  Pentru familii de albine 

valoarea SO este calculata pe stup.  

La momentul depunerii Cererii de Finanțare, solicitantul se va angaja sa înregistreze 

exploatația deținută ca exploatație comerciala de tip A, iar la data aprobării de către 

AFIR a deciziei pentru acordarea sprijinului, exploatația zootehnica trebuie sa fie 

înregistrată de către ANSVSA (conform Ordinului Președintelui ANSVSA nr. 16 din 16 

martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 

înregistrare/ autorizare sanitar-veterinara a unităților/ centrelor de colectare/ 

exploatațiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sănătății si al 

bunăstării animalelor, a unităților implicate in depozitarea si neutralizarea 

subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a 

produselor procesate, cu modificările si completările ulterioare), cu prezentarea 

documentului care certifica înregistrarea exploatației zootehnice de tip A.    

Definiție!  

 Exploatație comerciala de tip A reprezintă o exploatație de animale deținută de persoane 

fizice autorizate/ întreprinderi individuale/ întreprinderi familiale sau persoane juridice 

organizate in condițiile legii, înregistrate si autorizate de Oficiul Registrului Comerțului, 

înregistrată in Sistemul național de identificare si înregistrare a animalelor, care îndeplinește 

condițiile prevăzute in anexa nr. 50 la Ordinul ANSVSA nr. 16 si este înregistrată sanitar-

veterinar.  

  

Solicitantul, fermierul, are obligația declarării la APIA a tuturor parcelelor agricole 

eligibile si neeligibile pe care le utilizează, nedeclararea întregii suprafețe utilizate 

atrăgând după sine sancțiuni (art. 16 din Regulamentul CE nr. 640/2014 cu modificările 

si completările ulterioare).    

  

  

Foarte important!  
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 In situația in care suprafața declarata in Registrul Unic de Identificare APIA este 

mai mare decât cea din Registrul Agricol, proiectul este NEELIGIBIL, suprafețele 

si culturile declarate la APIA trebuie sa fie identice cu suprafețele si culturile 

completate de solicitant in Cererea de Finanțare.   

 In dimensiunea economica a exploatației agricole, culturile si animalele care 

asigura consumul uman si hrana animalelor trebuie sa reprezinte peste 75% din 

total SO, atât in anul 0 (conform definiției din prezentul Ghid al Solicitantului) cat 

si la solicitarea acordării celei de a doua transe de plata (pe toata perioada de 

implementare si monitorizare a proiectului).     

 SO-ul format din porumb zaharat si/sau pepeni (cumulativ sau separat) nu poate 

depăși 50% din total SO exploatație.   

 Cabalinele si produsele acestora nu sunt destinate consumului uman, ci acestea 

deservesc munca in exploatație  

 Ciupercăriile înființate in beciurile caselor, respectiv terenuri non-agricole care nu 

pot figura in sistemul electronic de identificare a parcelelor agricole APIA, nu sunt 

eligibile pentru sprijin.  

 Solicitanții care dețin exploatații agricole zootehnice  nu au obligația sa dețină baze 

de producție vegetala;  

 In cazul exploatațiilor afectate de calamități naturale, iar la vizita pe teren se 

constata calamitarea exploatației, solicitantul va prezenta document justificativ 

de confirmare a situației, in conformitate cu legislația in vigoare.   

Definiție!  

 Anul „0” din Planul de Afaceri reprezintă anul care include ultima perioada de depunere a 

cererii unice de plata pe suprafața la APIA (depusa conform legislaţiei naţionale) si ultimele 

înregistrări efectuate in Registrul Exploatațiilor ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinara 

înaintea datei de referință. In cazul calculului SO conform punctului 1, precizat mai jos, se 

poate folosi si extrasul utilizatorului anterior (cedentul) de terenuri agricole (exploatație 

agricola).   

  

  

Calculul SO in funcție de perioada de desfășurare a sesiunii de proiecte se realizează 

astfel:    
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1. Pentru sesiunile de proiecte derulate in perioada 01 ianuarie – si pana la data 

deschiderii sesiunilor de înregistrare a cererilor de plata pe suprafața (APIA) se 

consulta si listează înregistrările din IACS - APIA din anul anterior;  

2. Pentru sesiunile de proiecte derulate după începerea sesiunilor de înregistrare 

a cererilor de plata pe suprafața (APIA) se consulta si listează   

3. înregistrările din IACS - APIA din anul curent depunerii Cererilor de Finanțare.    

  

Așadar, rezultatul calcului dimensiunii exploatației agricole la data depunerii Cererii 

de Finanțare coincide cu anul „0” din Planul de Afaceri. Anul ,,0” se realizează pe baza 

înregistrărilor din ultima perioada de depunere (înregistrare) a cererii unice de plata 

pe suprafața in Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere 

stabilita conform legislaţiei naţionale si/ sau in Registrul exploatațiilor ANSVSA/ 

DSVSA/ Circumscripția Veterinara conform situației existente in ferma zootehnica la 

momentul depunerii Cererii de Finanțare, in nume propriu si/ sau al  

 

  

  

ULTIMA PERIOADA de depunere (înregistrare) a cererii unice de plata pe suprafața in 

registrul unic de identificare de la APIA, este anul in care au fost înregistrate suprafețe 

cedentului   

N .B. !   La stabilirea dimensiunii exploataţiei agricole se ia în calcul  

întreaga bază de producţie: suprafeţe şi culturi, anim ale şi pasări pe  
specii şi categorii, utilizând tabelul privind calculul SO al exploataţiei.     
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de teren la APIA, in numele formei de organizare a solicitantului (PFA, II, IF, SRL), 

începând cu anul 2015.  

Cererea de Finanțare   

Dosarele Cererilor de Finanțare vor fi depuse de către solicitanți la sediul Asociației  

Grup de Acțiune Locala Constanta Sud situa in Comuna Agigea , Str Ecluzei nr 1 , corp 

B etaj 2 camera B 2.1 , județul Constanta  

Programul de funcționare, respectiv orele in care solicitanții vor putea depune 

proiectele, este de luni pana vineri de la 09 : 00 – 17 : 00.  

Perioada de depunere a proiectelor, respectiv sesiunile de depunere aferente 

masurilor din Strategia de Dezvoltare Locala, vor fi deschise minim 30 de zile 

calendaristice. Alocarea financiara pentru aceasta sesiune a măsurii M2/2B 

,,Instalarea tinerilor fermieri’’ este de 200.000 euro si reprezintă alocarea totala a 

măsurii.  

ATENTIE!  

Perioadele de depunere a proiectelor prezentate mai sus sunt ESTIMATIVE!  

 Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL, sub forma Cererii de Finanțare si a 

documentelor anexa, atașate cererii de finanțare. Depunerea cererilor de finanțare se va 

realiza pe suport tipărit si in format electronic (CD/DVD). Dosarul va fi paginat, cu toate paginile 

numerotate manual, in ordine, de la 1 la n, in partea dreapta sus a fiecărui document, unde n 

este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. Dosarul 

Cererii de Finanțare va cuprinde in mod obligatoriu un opis, in care se vor detalia documentele 

existente/anexate Cererii de Finanțare  

  

  

  

  
EXEMPLU:  
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Nr crt  Titlul documentului  Nr pagina ( de la……pana la…….)  

  

  Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a CF. Fiecare pagina va trebui sa aibă semnătura 

reprezentantului legal si stampila, recomandabil in partea dreapta sus a paginii. Documentele 

anexate in copie vor avea si precizarea „Copie conform cu originalul”. Solicitantul trebuie sa 

depună, la sediul GAL , Cererea de Finanțare împreuna cu toate anexele completate, in 2 

exemplare (1 original si 1 copie, fiecare cu CD-ul/DVD-ul anexat).Beneficiarul are obligația sa 

se asigure ca rămâne in posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanțare, in 

afara celor 2 exemplare pe care le depune la sediul Gal. Exemplarele vor fi marcate clar, pe 

coperta, in partea superioara dreapta, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Solicitantul trebuie 

sa se asigure ca rămâne in posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanțare, in 

afara celor 2 exemplare pe care le depune. Fiecare exemplar va fi legat, paginat si opisat, cu 

toate paginile numerotate manual in ordine de la 1 la n, in partea dreapta sus a fiecărui 

document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele 

anexate, astfel încât sa nu permită detașarea si/ sau înlocuirea documentelor.  

Punctajul minim pe care trebuie sa îl obțină un proiect pentru a fi finanțat prin măsura 

M2/2B/ ,,Instalarea tânărului fermier’’ este de 25 puncte.  

Verificarea eligibilității este efectuata in baza documentelor depuse de către 

solicitant.  Verificarea eligibilității tehnice si financiare consta in:  

 verificarea existentei documentelor depuse la cerea de finanțare; 

 verificarea criteriilor de eligibilitate ale solicitantului;  

verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului.  

Atenție! Asociația Grup de Acțiune Locala Constanta Sud își rezerva dreptul de a solicita 

documente sau informații suplimentare daca, pe parcursul verificărilor si implementării 

proiectului, se constata ca este necesar. Informațiile suplimentare se vor solicita de către 

experții evaluatori  

  

Cazurile in care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt 

următoarele:  
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1. in cazul in care documentul tehnic (Planul de Afaceri) conține informații 

insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate/ principiu de 

selecție sau exista informații contradictorii in interiorul lui, ori, fata de cele 

menționate in Cererea de Finanțare;  

2. in cazul in care exista diferențe de calcul al sprijinului;  

3. in cazul in care, in procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de 

Finanțare, se constata omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din 

Cererea de Finanțare) sau omiterea semnării anumitor pagini de către 

solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constata ca 

aceste carente sunt cauzate de anumite erori de forma sau erori materiale.  

In cazul in care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt in 

conformitate cu forma ceruta la cap. 4.1 „Documentele necesare la depunerea 

Cererii de Finanțare”, Cererea de Finanțare va fi declarata neeligibila.  

In urma acestor verificări pot exista următoarele situații:  

 proiectul este neeligibil, caz in care solicitantul va fi 

înștiințat cu privire la acest aspect;  

 proiectul este eligibil, caz in care proiectul va trece la etapa 

de verificare a criteriilor de selecție;  

  

Proiectele selectate de GAL vor fi depuse la OJFIR intr-un singur exemplar letric si un 

exemplar pe suport electronic (CD/DVD).  

  

4.4  Contractarea fondurilor  

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, 

pentru punerea in aplicare a Cererii de Finanțare asumata de către solicitant. 

Solicitantului i se va acorda finanțarea nerambursabila in termenii si condițiile stabilite 

in Contract, care este constituit din Contractul de Finanțare si anexele acestuia.  

 Cererea de Finanțare depusa de solicitant, rezultata in urma verificărilor, modificărilor 

si completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare si selecție devine obligatorie 

pentru beneficiar.     
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Solicitantul accepta finanțarea nerambursabila si se angajează sa implementeze corect 

Planul de Afaceri pe propria răspundere.  

Foarte important! In termen de 30 zile lucrătoare de la primirea Notificării, solicitantul 

autorizat trebuie sa se prezinte la sediul CRFIR de care aparține, in vederea semnării 

Contractului de Finanțare.  La acest moment se va prezenta cazierul judiciar al 

solicitantului in care se va verifica lipsa înscrierilor care privesc sancțiuni economico-

financiare. Contractul urmează a fi încheiat după prezentarea si verificarea 

documentelor necesare contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data 

prezentării documentelor de către solicitant.   

  

Totodată, solicitanții autorizați ca PFA, II, IF (conform OG 44/2008) sau SRL cu asociat 

si administrator unic sau asociați multipli (conform Legii societăților nr. 31/1990 

republicata) au obligația sa prezinte documentul de la banca cu următoarele date: 

denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului special in care se derulează 

operațiunile cu AFIR.   

La data semnării Contractului de Finanțare, exploatațiile agricole care si-au calculat 

volumul sprijinului din animale (păsări, bovine, ovine, caprine, porcine) trebuie sa 

prezinte documentul prin care se demonstrează ca sunt înregistrate la ANSVSA, ca 

exploatație comerciala de tip A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010.  

IMPORTANT!  In cazul in care solicitantul nu se prezinta in termenul precizat in 

Notificare pentru a semna Contractul de Finanțare si nici nu anunță AFIR, atunci se 

considera ca a renunțat la ajutorul financiar nerambursabil.    

Verificarea conformității la încheierea contractului de finanțare:   

Efectuarea conformității se va realiza înainte de semnarea Contractului de finanțare si 

consta in verificarea Cererii de Finanțare daca:    

 documentele originale aflate in posesia solicitantului corespund cu Cererea de 

Finanțare.   



  

 

    
  GHIDUL SOLICITANTULUI - M2 INSTALAREA TINERILOR FERMIERI  57  

  ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ CONSTANȚA SUD  
  Email: galconstantasud@yahoo.ro; website: www.galconstantasud.ro   
  

  

  

Foarte important!   

 In cazul in care expertul verificator descoperă modificări ulterioare aduse 

documentelor, cu excepţia situațiilor in care acestea au survenit urmare a 

solicitării de informații suplimentare, proiectul este considerat neeligibil si nu se 

va mai încheia Contractul de Finanțare.  

 Constituie eroare de fond nesemnarea declarațiilor pe propria răspundere, 

situație in care proiectul este declarat neeligibil.   

 Se recomanda consultarea textului integral al Contractului de Finanțare (Anexa 3 

la prezentul Ghid – vezi www.galconstantasud.ro, parcurgerea integrala si 

asumarea celor prevăzute in acesta si anexele aferente, asigurând-se totodată de 

intrarea in posesie a acestora.  

Durata de execuție a Contractului de Finanțare este de maxim 36 de luni. Aceasta 

cuprinde:  

 durata de realizare a obiectivelor si implementarea corecta a Planului de Afaceri 

este de maxim 33 de luni de la semnarea contractului si reprezintă termenul limita 

pana la care beneficiarul poate depune ultima Cerere de Plata.  

 la durata de realizare a obiectivelor si implementarea corecta a Planului de Afaceri 

se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei 

plăți.  

Daca pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare beneficiarul nu este 

in măsura sa își respecte angajamentele din cauza unui caz de forță majora sau a 

unor circumstanțe excepționale, conform prevederilor art 2 (2) din Regulamentul 

(UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea si monitorizarea politicii 

agricole comune, rambursarea ajutorului primit nu se solicita in special, in 

următoarele cazuri:   

a) decesul beneficiarului;    

b) incapacitatea profesionala pe termen lung a beneficiarului;   

c) o catastrofa naturala grava care afectează puternic exploatația agricola;  

d) distrugerea accidentala a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe  

exploatația agricola;  

e) o epizootie (Extinderea unei boli contagioase intr-un timp scurt, prin 

contaminare, la un număr mare de animale dintr-o localitate, regiune etc) 

sau o boala a plantelor care afectează parțial sau integral septelul 

(Totalitatea animalelor domestice sau numai a celor de o anumita specie 
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dintr-o tara, regiune sau gospodărie ) sau, respectiv, culturile 

beneficiarului;   

f) exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, 

daca exproprierea respectiva nu ar fi putut fi anticipata la data depunerii 

Cererii.   

   

In cazul apariției forței majore/ circumstanței excepționale, caz in care durata 

Contractul de Finanțare se suspenda beneficiarul are obligația:  de a notifica 

AFIR in maxim 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de 

forță majora;  de a prezenta AFIR documente justificative emise de către 

autoritățile competente in maxim 15 zile de la producerea evenimentului;  de 

a notifica AFIR in maxim 5 zile calendaristice de la încetarea producerii 

evenimentului.   

DEFINITIE: Durata de valabilitate a contractului reprezintă durata de execuție a 

Contractului de Finanțare, la care se adaugă 3 ani de monitorizare de la data ultimei 

plăți efectuate de către Autoritatea Contractanta.  Beneficiarul se obliga sa respecte si 

sa mențină pe toata durata de valabilitate a contractului, Criteriile de Eligibilitate si de 

selecție înscrise in Planul de Afaceri, parte integranta din Cererea de Finanțare. In cazul 

nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral.    

De asemenea, pe o perioada de 3 ani de la ultima plata efectuata de Agenție 

Beneficiarul se obliga sa nu modifice obiectivele prevăzute in Planul de Afaceri, parte 

integranta din Cererea de Finanțare, sa nu înstrăineze  exploatația parțial sau integral 

si sa nu își înceteze activitatea agricola.   

N.B.! Pentru categoriile de beneficiari ai finanțării din FEADR care, după selectarea/ 

contractarea proiectului, precum si in perioada de monitorizare, își schimba tipul si 

dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii Cererii de Finanțare, in sensul 

trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de mica sau mijlocie, 

respectiv de la categoria întreprindere mica la categoria mijlocie sau alte 

întreprinderi, cheltuielile pentru finanțare rămân eligibile, cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare, conform art. 10 din HG nr. 226/2015.  
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4.5  Termenele limita si condițiile pentru depunerea cererilor de plata a 

avansului si a celor aferente de plata  

In etapa de autorizare a plaților, toate cererile de plata trebuie sa fie depuse la GAL 

pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plata GAL va atașa si 

fisa de verificare a conformității emisa de GAL.    

Beneficiarii au obligația de a depune la GAL si la AFIR Declarațiile de eșalonare conform 

prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificările si completările 

ulterioare si anexele la acesta.   

Pentru depunerea primului dosar de plata, se vor avea in vedere prevederile HG nr. 

226/2015, cu modificările si completările ulterioare, in vigoare la data depunerii 

Dosarului Cererii de Plata.   

Dosarul Cererii de Plata (DCP) se depune inițial la GAL, in original – 1 exemplar, pe 

suport de hârtie, la care se atașează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) 

documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul 

depune documentația însoțita de Fisa de verificare a conformității DCP emisa de către 

GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – in funcție de tipul de proiect).    

In cazul in care cererea de plata este declarata „neconforma“ de doua ori de către 

GAL, beneficiarul are dreptul de a depune contestație. In acest caz, contestația va fi 

analizata de către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial 

conformitatea dosarului cerere de plata. Daca in urma analizării contestației, viza GAL-

ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. 

Depunerea contestației se va realiza la structura teritoriala a AFIR (OJFIR/CRFIR) 

responsabila de derularea contractului de finanțare.    

GAL se va asigura de faptul ca verificarea conformității dosarelor de plata la nivelul 

GAL, inclusiv depunerea contestațiilor si soluționarea acestora (daca este cazul) 

respecta încadrarea in termenul maxim de depunere a dosarului de plata la AFIR.    

Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprindă documentele justificative prevăzute in 

Instrucțiunile de plata (anexa la Contractul de finanțare), care se regăsesc pe pagina 

de internet a AFIR www.afir.info    

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plata, 

Identificarea financiara, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe 

propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR 

(www.afir.info).   
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Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita daca beneficiarul se încadrează 

in prevederile OUG nr. 49/2015 si a solicitat modificarea corespunzătoare a 

Contractului de finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedura si a Ghidului 

de implementare.    

Pentru toate cererile de plata, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la 

confirmarea plății, in termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a 

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

In cazul instalării tinerilor fermieri, principiul finanțării nerambursabile este acela al 

acordării unei prime de instalare.  Sprijinul de instalare va fi acordat in doua transe de 

plata autorizate de AFIR:    

 prima transa se va acorda la data aprobării de către AFIR a solicitării pentru 

acordarea sprijinului si reprezintă 75% din valoarea sprijinului pentru instalare;   

 a doua transa, de 25% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la 

îndeplinirea acțiunilor prevăzute in Planul de Afaceri.    

Verificarea condițiilor pentru acordarea celei de-a doua transa nu va depăși termenul 

de 33 de luni de la data aprobării de către AFIR a deciziei pentru acordarea sprijinului.  

Pana la cea de-a doua transa de plata, beneficiarii trebuie sa îndeplinească toate 

obiectivele care trebuie sa vizeze dezvoltarea exploatației, propuse in Planul de 

Afaceri.   

N.B.! Beneficiarul este obligat sa nu înstrăineze si/ sau sa nu modifice obiectivele 

realizate prin proiect pe o perioada de 3 ani de la ultima plata efectuata de Agenție.   

Prima Cerere de Plata se va depune in maximum 30 de zile calendaristice de la data 

semnării Contractului de Finanțare si reprezintă 75% din valoarea sprijinului acordat. 

Plata se va efectua in maximum 90 de zile de la data declarării conformității cererii de 

plata de către AFIR.    

Înaintea solicitării celei de a doua transe de plata, beneficiarul se obliga sa facă dovada 

creșterii performantelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției 

proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata. Cerința va fi 

verificata in momentul finalizării implementării Planului de Afaceri prin prezentarea 

documentelor justificative, conform legislaţiei in vigoare.    

A doua Cerere de Plata se depune in maxim 33* de luni de la data semnării 

Contractului de Finanțare, după verificarea îndeplinirii tuturor acțiunilor prevăzute in 

Planul de Afaceri, inclusiv după implementarea standardelor europene (daca este 
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cazul) si reprezintă 25% din valoarea sprijinului acordat. Plata se va efectua in maxim 

90 de zile calendaristice de la data declarării conformității Cererii de Plata de către 

Autoritatea Contractanta.   

Beneficiarul care la depunerea Cererii de Finanțare si-a luat angajamentul de a 

dobândi competentele profesionale adecvate într-o perioada de gratie de maximum 

33 de luni de la data semnării Contractului de Finanțare, are obligația de a face dovada 

îndeplinirii angajamentului asumat, la depunerea celei de a doua transe de plata. In 

caz contrar, proiectul devine neeligibil, iar sprijinul acordat va fi recuperat integral.   

  

4.6  Avansurile  

Plata avansului aferent contractului de finanțare este condiționată de constituirea unei 

garanții eliberate de o instituție financiara sau nebancara înscrisă in registrul special al 

Băncii Naţionale a României, in procent de 100% din suma avansului. Cuantumul 

avansului este prevăzut in contractul de finanțare încheiat intre beneficiar si AFIR. 

Utilizarea avansului se justifica de către beneficiar pe baza de documente de plata 

pana la expirarea duratei de execuție a contractului prevăzut in contractual de 

finanțare, respectiv la ultima transa de plata. Garanția prevăzută mai sus trebuie 

constituita la dispoziția AFIR pentru o perioada de timp mai mare cu 15 zile 

calendaristice fata de durata de execuție a contractului.  

Garanția este eliberata in cazul in care AFIR constata ca suma cheltuielilor reale 

efectuate, care corespund contribuției financiare a UE si a contribuției publice 

naţionale pentru investiții, depășește suma avansului. Garanția poate fi prezentata de 

beneficiarii private si sub forma de polița de asigurare eliberata de o societate de 

asigurări, autorizata potrivit legislaţiei in vigoare. AFIR efectuează plata avansului in 

contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituție bancara.  
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4.7  Achizițiile   

In vederea efectuării achizițiilor, se vor respecta prevederile din Manualul operațional 

de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 si Instrucțiunile de achiziții 

pentru beneficiarii privați, in conformitate cu cerințele Autorității Contractante.    

 Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucțiunilor privind achizițiile private - 

anexa la contractul de finanțare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziției 

de servicii, lucrări sau bunuri.   

  

4.8  Monitorizarea proiectului  

Activele corporale si necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate 

prin LEADER trebuie sa fie incluse in categoria activelor proprii ale beneficiarului si sa 

fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabila pentru 

minimum 3 ani de la data efectuării ultimei plăți, in situația sprijinului suma forfetara 

cu respectarea prevederilor specific din Reg. 1303/2013.  

  

  

  

  

Capitolul V - INFORMATII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 

NERAMBURSABILE 5.1 DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII 

DE FINANTARE  

  

5.1 Documentele necesare la depunerea cererii de finanțare   

1. Plan de Afaceri pentru dezvoltarea exploatației  

2. Documente proprietate/ folosința pentru exploatația agricola;       -  

Documente solicitate pentru terenul agricol:  

 document care atesta dreptul de 

proprietate asupra terenului  
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agricol conform legislaţiei in vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de 

notar, act de donație autentificat de notar, hotărâre judecătorească definitiva si 

irevocabila cu punere in posesie, certificat de moștenitor unic autentificat de notar si 

alte documente care demonstrează terților dreptul de proprietate conform legislaţiei 

in vigoare autentificat la notar)   

si /sau  

 tabel centralizator - emis de Primărie, 

semnat de persoanele  

autorizate conform legii, (conținând sumarul contractelor de arendare valabile la data 

depunerii Cererii de Finanțare), cu suprafețele luate in arenda pe categorii de folosința  

   si /sau   

 contract de concesionare valabil la data 

depunerii Cererii de Finanțare însoțit de adresa emisa de 

concedent care conține situația privind respectarea clauzelor 

contractuale, daca este in graficul de realizare a investițiilor 

prevăzute in contract si alte clauze;  

   si /sau  

 Contractul de comodat/ contractul de 

închiriere/ documentul  

potrivit căruia suprafața de teren a fost data temporar in administrare/ folosința, 

autentificat la notar.  

 documente pentru terenul ce constituie 

vatra stupinei – acte  

de proprietate conform legislaţiei in vigoare, sau contract de concesiune/ contract de 

arenda/ închiriere/ comodat valabile la momentul depunerii Cererii de Finanțare. 

Suprafața de teren eligibila pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/ stup si 50 mp 

pentru fiecare pavilion apicol.  

 Pentru construcții permanente, conform 

prevederilor Legii  

nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare: - documentul care atesta 

dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, 

superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare cumpărare, de schimb, de 

donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre 

judecătorească);  
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 Pentru construcții provizorii, conform 

prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările 

ulterioare:  

• documentul care atesta dreptul real principal asupra construcției: 

drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit 

prin: contract de vânzare cumpărare, de schimb, de donație, 

certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre 

judecătorească);  

• documentul care atesta dreptul de creanță asupra construcției 

dobândit prin: concesiune, comodat, locațiune.   

 In cazul prezentării contractului de comodat/ locațiune 

pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Legii 

nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare, solicitantul 

trebuie sa atașeze si acordul expres al proprietarului de drept.  

 Contractele care conferă dreptul de folosința trebuie 

încheiate pentru o perioada de cel puțin 10 ani începând cu anul 

depunerii Cererii de Finanțare in cazul clădirilor asupra cărora se 

intervine cu investiții de modernizare/ extindere si a terenurilor pe care 

se vor realiza investiții ce presupun lucrări de construcții-montaj.  

  

Documente solicitate pentru animale, păsări si familii de albine:  

 extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/ DSVSA/ 

Circumscripția Veterinara  

 (adeverința eliberata de medicul veterinar de 

circumscripție)  

actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depunerii Cereri de Finanțare din 

care sa rezulte: efectivul de animale deținut, al păsărilor si al familiilor de albine si data 

primei înscrieri a solicitantului in Registrul Exploatației, însoțit de formular de mișcare 

ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 

40/ 2010);  

 document  emis  de  forma  asociativa 

 apicola  privind  

înregistrarea stupilor si stupinelor constând in numerele plăcuțelor de identificare 

pentru fiecare stup si panouri de identificare a stupinelor in conformitate cu legislația 

in vigoare;  

 Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primarii 

actualizata in anul depunerii Cererii de Finanțare care sa confirme dreptul de 
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folosința (proprietate/ arenda/ concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ 

animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producție, cu 

stampila primăriei si mențiunea „Conform cu originalul".  

 Pentru exploatațiile mixte si zootehnice: Copie din Registrul agricol emis de 

Primarii actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de Finanțare 

care sa confirme dreptul de folosința (proprietate/ arenda/ concesionare) al 

terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate 

pentru baza de producție, cu stampila primăriei si mențiunea „Conform cu 

originalul”. In situația in care primăriile nu pot elibera copia Registrului Agricol 

cu situația curenta, se va depune copia ultimei înregistrări a registrului agricol, 

după caz însoțita de adeverința emisa de primărie privind situația curenta.  

3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat intre solicitant si 

deținătorul platformei/ Copia Adeverinței emisa de Primăria Comunei pe teritoriul 

căreia se regăsește platforma comunala, din care sa rezulte faptul ca aceasta are 

capacitatea de preluare a gunoiului de grajd din exploatația solicitantului.  

4. Copiile situațiilor financiare pentru anii „n” si , „n-1”, unde „n” este anul anterior 

anului in care solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la 

Administrația Financiara:  

   a) Pentru societăți comerciale:  

 Bilanțul (cod 10);  

 Contul de profit si pierderi (cod 20);  

 Datele informative (cod 30);  

 Situația activelor imobilizate (cod 40);  

 Declarația de inactivitate înregistrată 

la Administrația Financiara (cod S1046), in cazul solicitanților 

care de la constituire, nu au desfășurat activitate pe o perioada 

mai mare de un an fiscal.  

 b )Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si  

întreprinderi familiale:  

   Declarația privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod  

14.13.01.13)      sau  

 Declarația privind veniturile din activități agricole - impunere 

pe normele de venit (Formularul 221 - cod  
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14.13.01.13/9), in cazul solicitanților care in anii „n” si „n-1” erau 

persoane fizice;  

Atenție! In cazul in care solicitantul este înființat in anul depunerii Cererii de  

Finanțare, nu este cazul depunerii unuia din documentele mai sus menționate   

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

asociat majoritar/ administrator);  

6. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform 

legislaţiei in vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de 

Finanțare;  

7. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) persoanei juridice, prin care 

se desemnează ca tânărul fermier (acționar majoritar 50%+1) sa reprezinte 

societatea in relația cu AFIR si ca exercita un control efectiv pe termen lung 

(pentru cel puțin 6 ani) in ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, 

beneficii, riscuri financiare in cadrul exploatației respective;  

8. Solicitantul deține competente si aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin 

una dintre următoarele condiții:  

 Studii medii/ superioare in domeniul agricol/ veterinar/  

economie agrara: o diploma de absolvire studii superioare in domeniul agricol, sau o 

diploma de absolvire studii postliceale sau liceale in domeniul agricol.  

 Certificat de calificare profesionala care atesta urmarea  

unui curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie 

agrara de cel puțin Nivel 1 de calificare profesionala, conform legislaţiei aplicabile la 

momentul acordării certificatului;  

 Competente in domeniul agricol/ veterinar/ economie  

agrara dobândite prin participarea la programe de inițiere/ instruire/ specializare care 

nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuți de către ANC si presupune 

un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala: 

competentele in domeniile menționate vor fi dovedite prin prezentarea certificatului/ 

diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora. 

In cazul in care, la depunerea Cererii de Finanțare nu este emis documentul de 

absolvire a cursului, va fi acceptata adeverința de absolvire a cursului sub condiția 

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

document echivalent acestora in original pentru acordarea celei de-a doua transe de 

plata, in caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil; sau  

 recunoașterea de către un centru de evaluare si certificare  
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a competentelor profesionale obținute pe alte cai decât cele formale autorizat ANC a 

competentelor dobândite ca urmare a experienței profesionale.  

   Angajamentul de a dobândi competentele profesionale  

adecvate într-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei 

individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima transa de plata.  

In cazul in care solicitantul a absolvit in ultimele 12 luni pana la depunerea Cererii de 

Finanțare si nu poate prezenta diploma in original, poate fi acceptata o adeverința de 

absolvire a studiilor respective, însoțita de situația școlara disponibila, sub condiția 

prezentării diplomei in original pentru acordarea celei de-a doua transe de sprijin; in 

caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil.  

In cazul solicitanților care nu au studii medii/ superioare, aceștia prezinta diploma/ 

document doveditor (inclusiv suplimentul descriptiv al certificatelor de formare 

profesionala atestate ANC care cuprind aceasta informație) de absolvire a minim 8 

clase.  

Pentru demonstrarea Criteriului de Selecție privind formarea profesionala 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 

profesionala acreditat (recunoscut de Ministerul Educației si Cercetării Științifice) prin 

care se certifica competentele profesionale de minim Nivel 1 de calificare in domeniul 

agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara, conform legislaţiei aplicabile 

la momentul acordării certificatului.  

9. Autorizația pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semințelor 

certificate si a materialului săditor (in cazul producătorilor de semințe si material 

săditor).  

10. Alte documente justificative (după caz).  

  

5.2 Lista formularelor disponibila pe site-ul Gal Constanta Sud  

Dosarul Cererii de Finanțare:  

 Cererea de Finanțare – Anexa 1 ( document care reprezintă 

solicitarea completata electronic pe care beneficiarul o înaintează 

la AFIR in vederea obținerii finanțării )  

 Plan de Afaceri – Anexa 2   
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 Contractul de finanțare – Anexa 3 ( document cadru care 

reglementează acordarea fondurilor nerambursabile încheiat 

intre AFIR si beneficiarul fondurilor )  

  

  

  

  

  

Dosarul Cererii de plata:  

 Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente  

justificative printre care declarația de cheltuieli, raportul de execuție etc);  

 Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată  

(document care prevede perioadele estimative de depunere a tranșelor de plată);  

 Declarația de cheltuieli (document care prevede tipurile de  

cheltuieli - achiziții de bunuri/servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse și neprevăzute);  

 Raportul de execuție (document care prevede realizările fizice şi  

cele financiare);  

 Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei   

 Declarația pe propria răspundere a beneficiarului (document 

care  

prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achiziție, 

a condițiilor de eligibilitate menționate în Cererea de Finanțare şi rambursarea 

cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul altor programe de 

finanțare nerambursabilă);  

 Alte documente al căror format nu este elaborat de GAL şi nu 

pot  

fi furnizate de GAL  

  

  

  


