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Datele de contact unde .,solicitantii pot obtine informatii suplimentare: sediul ASOCIATIEI 
GRUP DE ACTIUNE LOCALA "VALEA CLANITEI, Comuna Olteni, str. Mann Preda, nr. 82, judetul 
Teleorman, telefon 0721.379.930/0374.982.244, email: gaLvaleaclanitei@yahoo.com  

Toate informatiile detaliate, aferente masurii M2.1 /2A lansate in cadrul prezentului apel de 
selectie, sunt disponibile pe suport tiparit la sediul GAL. 
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0. Cererea de finantare ( conform Anexa 1 la Ghidul solicitantului); 
1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei (in original). 
2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinta pentru exploatatia agricola: 
A)Documente pentru terenul agricol: 
- documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform 

prevederilor legislatiei in vigoare (contract de vanzare - cumparare autentificat de 
notar, act de donatie autentificat de notar, hotarare judecatoreasca definitiva si 
irevocabila cu punere in posesie, certificat de mostenitor unic autentificat de notar, 
precum si alte documente care demonstreaza tertilor dreptul de proprietate conform 
prevederilor legislatiei in vigoare autentificate la notar), 
si/ sau 
tabelul centralizator cu suprafetele luate in arena' pe categorii de folosinta 
perioade de arendare, emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform 
prevederilor legislatiei in vigoare (care sa contina sumarul contractelor de arendare 
valabile la data depunerii Cererii de finantare) 
si/ sau 
contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finantare insotit de adresa 
emisa de concedent care contine situatia privind respectarea clauzelor contractuale, 
respectarea graficului de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze; 
si/ sau 
contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ documentul potrivit caruia 
suprafata de teren a fost data temporar in administrare/folosinta 

sau 
document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectatiune 

sau 
documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform 
legislatiei in vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arena. / contract de 
inchiriere/ contract de connodat valabile la data depunerii Cererii de finantare. 
Suprafata de teren eligibila pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/ stup si 50 mp 
pentru fiecare pavilion apicol. 

In cazul exploatatiilor care presupun infiintarea si/ sau reconversia plantatiilor pomicole, 
contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor trebuie sa fie valabile cel 
putin 15 ani incepand cu anul depunerii cererii de finantare, cu exceptia pepinierelor, 
culturilor de capsun, zmeur, mur, coacaz si agris, unde perioada minima este de 10 ani. 
Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole (arena, 
concesiune) trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si sa fie valabile la momentul 
depunerii Cererii de finantare. 
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In cazul in care apar diferente de localizare intre documentele ce atesta dreptul del 
at terenurilor si inregistrarile din IACS, certificarea localizarii suprafetelor de ter 
realiza in conformitate cu Thregistrarile din APIA. 
In ceea ce priveste cladirile asupra carora se intervine cu modernizari/ extinderi 
terenurilor pe care se vor realiza proiecte de presupun lucrari de contructii montaj, 
contractele care confera dreptul de folosinta vor fi incheiate pe o perioada egala cu perioada 
de implementare si monitorizare a proiectelor. 
In cazul in care solicitantul Ii propune prin project constructii noi, documentele solicitate 
sunt urmatoarele: 

a) Pentru constructii pernnanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificarile 
si completarile ulterioare: 
documentul care atesta dreptul real principal asupra constructiei: drept de proprietate, 
uz, uzufruct, superficie, servitute, concesiune (dobandit prin act autentic notarial de 
ex: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie), certificat de nnostenitor, 
act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca; 

b) Pentru constructii provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
documentul care atesta dreptul real principal asupra constructiei: drept de proprietate, 
uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin act autentic notarial de ex: contract 
de vanzare- cumparare, de schimb, de donatie), certificat de mostenitor, act 
administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca, lege; 

sau 
- documentul care atesta dreptul de creanta asupra constructiei dobandit prin: 

,. 	concesiune, comodat, locatiune. 
In cazul prezentarii contractului de comodat/ locatiune pentru constructiile cu caracter 
provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificarile si completarile 
ulterioare, solicitantul trebuie sa ataseze si acordul expres al proprietarului de drept. 
In cazul terenurilor asupra carora nu se intervine prin proiect si a cladirilor deja existente, 
sunt acceptate toate tipurile de documente invocate in sectiunea dedicata documentelor 
acceptate pentru constructii, dupa cum urmeaza: 

documente care atesta: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobandit prin act autentic notarial de ex: contract de vanzare-cumparare, de schimb, 
de donatie), certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare 
judecatoreasca, lege sau drept de creanta asupra constructiei dobandit prin: 
concesiune, comodat, locatiune. 

De asemenea, precizam ca locatiunea bunurilor innobile si aceea a bunurilor mobile se 
numeste inchiriere, jar locatiunea bunurilor agricole poarta denumirea de arendare (conform 
Codului Civil - Legea 287/ 2009, cu modificarile si completarile ulterioare). 
Solicitantii care prevad in Planul de afaceri ca actiune pentru indeplinirea obiectivului, 
cumpararea terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, 
nu sunt obligati sá ataseze la depunerea Cererii de finantare documente care sa ateste 
proprietatea/ dreptul de folosinta pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd. 
Autorizatia de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua transe de plata pentru 
constructiile cu caracter provizoriu/ definitiv propuse a fi realizate prin planul de afaceri, 
cat si pentru cele existente asupra carora se intervine cu modificari care necesita 
autorizarea lucrarilor conform Legii 50/ 1991, cu modificarile si completarile ulterioare. 
B) Documente pentru animate, pasari i familii de albine: 
- copia adeverintei emise de ANZ din care sa rezulte codul de identificare a stupinei si 

stupilor, numarul familiilor de albine actualizat cu cel mutt 30 de zile inaintea datei 
depunerii Cererii de finantare; 

Carnetul stupinei actualizat va fi prezentat la data verificarii pe teren a Cererii de 
finantare si a Cererii de plata. 

- pasaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasa si origine - daca este cazul. 
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C) Pentru exploatatiile vegetate: Copie dupa formularul integral at Registrului agrico 
de Primarie actualizat in anul depunerii Cererii de finantare, din care sä rezulte dreptul de 
folosinta (proprietate/ arena/ concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra 
animalelor (toate categoriile de animate domestice si salbatice aflate in captivitate in cadrul 
exploatatiei), cu stampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul". 
D) Pentru exploatatiile mixte i zootehnice: Copie dupa formularul integral al Registrului 
agricol emis de Primarie actualizat cu cel mutt 30 de zile inaintea datei depunerii Cererii de 
finantare, din care sá rezulte dreptul de folosinta (proprietate/ arena/ concesiune) at 
terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animate domestice 
si salbatice aflate in captivitate in cadrul exploatatiei), cu stampila primariei si mentiunea 
„Conform cu originalul". 
In situatia in care prirnariile nu pot elibera copia Registrului Agricol cu situatia curenta, se 
va depune copia ultimei inregistrari a registrului agricol, dupa caz insotita de adeverinta 
emisa de primarie privind situatia curenta. 

3. Copiile situatiilor financiare pentru anii „n" i „n-1", unde „n" este anul anterior anului 
in care solicitantul depune Cererea de finantare, inregistrate la Administratia Financiara: 
a) Pentru socieati comerciale: 

Bilantul (cod 10); 
Contul de profit si pierderi (cod 20); 
Datele informative (cod 30); 
Situatia activelor imobilizate (cod 40); $1/ SAU 
Declaratia de inactivitate (pentru societatile infiintate in anii „n" si/ sau „n-1", care 
nu au avut activitate). 

Societatile comerciale infiintate in anul 2019 nu au obligatia depunerii acestor documente. 
b) Pentru persoane fizice autorizate, Intreprinderi individuate i Intreprinderi 

familiale: 
Declaratia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13); 
5i/SAU 

Declaratia privind veniturile din activitati agricole - impunere pe normele de venit 
(Formularul 221 - cod 14.13.01.13/ 9), in cazul solicitantilor care in anii „n"si „n-1", 
sunt autorizati conform OUG. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, 
care au optat pentru calcularea venitului net pe baza de norme de venit. 
$i/SAU 
Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de 
persoanele fizice 

Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuate i intreprinderile farniliale infiintate 
In anul 2019 nu au obligatia depunerii acestor documente. 

4. Copia actului de identitate at reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat 
majoritar/ administrator); 

5. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor (AGA) persoanei juridice, prin care se 
desemneaza reprezentantul legal sau administratorul (actionar majoritar 50%4-1) care sa 
reprezinte societatea in relatia cu AFIR si care exercita un control efectiv pe termen lung 
(de cel putin 6 ani/ 8 ani in cazut sectorului pomicol) in ceea ce priveste deciziile 
referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective; 

6. Documentele care demonstreaza gradul de rudenie Intre asociati/ membrii familiei 
din cadrul microintreprinderiiiintreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte 
documente relevante); 

7. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesionala/ certificatului de 
absolvire/ certificatului de competente profesionale/ documentului emis In urma 
absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atesta absolvirea invatamantului 
minim: 

Pentru eligibilitate: 

3N n 



ACI;I
( Nvvololl 

.J 	IN3110 
el 
76>  

- documentul care atesta absolvirea invatamantului minim de 8 clase se atawaza in 
cazul in care solicitantul nu are studii superioare/ postliceale/ liceale in domeniul 
agricol/ agro- alimentar/ veterinar/ economiei agrare; 

Pentru acordarea punctajului in cadrul criteriilor de selectie: 
diploma de absolvire se ataseaza in cazul studiilor superioare (diploma de doctor, 
diploma de disertatie, diploma de licenta) 
diploma de absolvire a studiilor postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ 
liceale (diploma de bacalaureat) in domeniul agricol/ agro-alimentar/ 
veterinar/economiei agrare; 
certificatul de calificare profesionala se atawaza in cazul cursurilor de calificare/ 
recalificare in domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare 
realizate de catre furnizori de formare profesionala a adultilor autorizati pentru 
respectivul program de formare profesionala (minim Nivelul I). De asennenea, sunt 
acceptate si certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA in 
domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara. 
document de recunoastere a competentelor profesionale obtinute pe alte ci decat 
cele formate, care trebuie de asemenea sä fie autorizat de Autoritatea Nationala 
pentru Calificari; 
certificatul de absolvire se atawaza in cazul cursurilor de perfectionare/ 
specializare/ initiere in domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei 
agrare realizate de catre furnizori de formare profesionala a adultilor autorizati 
pentru respectivul program de formare profesionala sau documentul echivalent 
acestuia; (sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala). 

Furnizorii de formare profesionala a adultilor autorizati se regasesc in Registrul National at 
Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor (RNFFPA) publicat la adresa 
http: / /www.anc.edu.ro  /?page_id=34. 
Nivelul I de calificare profesionala are o durata de minim 360 ore, pentru certificatele 
eliberate pana la 1 ianuarie 2016 si 80 ore pentru cele eliberate ulterior, conform 
prevederilor legate in vigoare. 
Centrele de evaluare i certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cal decal 
cele formate autorizate se regasesc in Registrul national at centrelor de evaluare 
certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cal decat cele formate publicat la 
adresa http://www.anc.edu.ro/?page_id=222.  
In cazul in care solicitantul care a absolvit in ultimele 12 luni pana la data depunerii Cererii 
de finantare, nu poate prezenta la Cererea de finantare copia diplomei de studii superioare 
(diploma de doctor, diploma de disertatie, diploma de licenta), postliceale (diploma/ 
certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) sau a certificatului de absolvire 
a cursului/ documentului echivalent in domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ 
economiei agrare, acesta poate atasa copia adeverintei de absolvire a studiilor respective, 
insotita de situatia scolara (sau dupa caz foaia matricola), emise de catre institutia de 
invatamant absolvita, cu conditia prezentarii diplomei de studii/ certificatului de absolvire 
sau documentului echivalent in original in vederea acordarii celei de-a doua tranw de 
sprijin; in caz contrar acesta, va fi declarat neeligibil i se vor recupera sumele platite in 
prima transa. 

8. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifica utilizarea resurselor 
genetice autohtone 

In cazul soiurilor de plante de cultura autohtone se vor atap copiile: 
• facturii fiscale de achizitie a semintei certificate; 
• documentului oficial de certificare a lotului de samanta cu mentiunea „samanta 

admisa pentru insannantare"/ buletinului de analiza oficial cu mentiunea „samantA 
admisa pentru insamantare"/ buletinului de analiza oficial cu mentiunea „Necesar 
propriu" i „Interzisa comercializarea"/ documentului de calitate l conformitate at 
furnizorului/ oricarui alt document echivalent documentelor mentionate emis intr- 
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un stat membru at Uniunii Europene sau intr-o Ora terta care are ec 
conform Deciziei Consiliului 2003/ 17/ CE/ etichetei oficiale; 

Soiurile se regasesc in Catalogul Oficial al soiurilor i plantelor de cultura din Romania 
- in cazul speciilor autohtone de animate se va atasa: 
• Certificatul de origine pentru animalele detinute de solicitant emis de catre 

Asociatiile/ Organizatiile crescatorilor de animate, acreditate pentru intocmirea si 
mentinerea registrului genealogic din specia prevazuta in proiect, autorizata de ANZ; 

9. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd Incheiat Intre solicitant 
detinatorul platformei 

sau 
Copia Adeverintei emisa de Primaria Comunei pe teritoriul careia se regaseste platforma 
comunala, din care sa rezulte faptul ca aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatatia 
solicitantului; 
10. Copiile documentelor emise de autoritatile de mediu, sanitar, sanitar -veterinar, 
daca este cazul; 
11. Alte documente justificative 

- Declaratie de raportare catre GAL VALEA CLANITEI (Anexa 21 - obligatorie pentru 
toate proiectele); 
Declaratia pe propria raspundere privind eligibilitatea solicitantului (Anexa 22 - 
obligatorie pentru toate proiectele); 
Declaratie prelucrare date cu caracter personal (Anexa 24 - obligatorie pentru 
toate proiectele; 
Atentiel Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 at Parlamentului 
European si at Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in 
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie 
a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protectia datelor), incepand cu data de 25 mai a.c, toate cererile de finantare 
depuse la AFIR, trebuie sa fie insotite de "Declaratie privind acceptul pentru 
utilizarea datelor cu caracter personal", Anexa 24 la prezentul ghid, semnata si 
datata de catre reprezentantul legal at solicitantului. 
Certificatul constatator emis de ONRC cu toate modificarile/actualizarile realizate 
OM la depunerea Cererii de finantare (obligatoriu pentru toate proiectele); 
Adeverinta de la APIA depusa de solicitant cu situatia inscrierilor in APIA, codul 
unic de inregistrare si data atribuirii acestui cod; 
Document care atesta ca solicitantul este Inregistrat Intr-o forma asociativa ca 
membru/ Documente justificative pentru demonstrarea obiectului de activitate 
at formei asociative (documente obligatorii pentru punctarea criteriului de selectie 
CS 3); 
Alte documente justificative pe care solicitantul le considers relevante pentru 
proiect (daca este cazul). 

ATENTIEI Documentele trebuie sã fie valabile la data depunerii Cererii de Finantare, 
termenul de valabilitate at acestora fiind in conformitate cu legislatia in vigoare. 

In vederea punctarii criteriilor de selectie, solicitantul trebuie sä depuna urmatoarele 
documente justificative: 

EWfncfpiuL calificãni soj1itantuIU in crelnsni ul agricot —  
Documente de verificat: 'Eererea de finantare, Copia diplomei de absolvire/ certificatului 
de calificare profesionala/ certificatului de absolvire/ certificatului de competente 
profesionale/ documentului emis in urma absolvirii cursurilor de instruire, Planul de afaceri. 
PrIfiincrair Tiotentiolutui agrialThl zonelor (46terminit in -fia-Za studillor 

ecialit4e) 
Documente de verificat: Ce- rerea di'ff -na. ntare, Planul de afaceri, Anexa 11 Studiu privind 
zonarea potentialului de productie agricola, Anexa 6 - Anexa aferenta Subprogramului Tematic 
Pomicol; 
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Documente de verificat: Cererea de finantare, Planut de afaceri, Document care atesta ca 
solicitantut este inregistrat intr-o forma asociativa ca membru, Docunnente justificative 
pentru demonstrarea obiectului de activitate at formei  asociative. 

mu anu - , ,pzvOtaiiTrifurabire prin ,riiisui de imbunatatire a calitkr 
nediutut in on u tode 	a eficiennergetice. 
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finantare. 

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sä le Indeplineasca solicitantul: 
Verificarea etigibi titäii solicitantului 
1.1 Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR, atat pentru Programul SAPARD 
cat si pentru FEADR? 
1.2.1 Solicitantul are contract de finantare aflat in implementare i finantat pentru masura 
112 „Instalarea tinerilor fermieri"/411.112 "Instalarea tinerilor fermieri" din LEADER, din 
PNDR 2007-2013 si/sau pentru submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" 
sau proiecte similare finantate prin submasura 19.2 "Sprijin pentru implementarea actiunilor 
In cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala" din PNDR 2014-2020? 
1.2.2 Exploatatia/parte din exploatatia care solicita sprijin a mai beneficiat de sprijin prin 
intermediul masurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri"/ 411.112 "Instalarea tinerilor 
fermieri" din LEADER, din PNDR 2007-2013 si/sau prin intermediul submasurii 6.1 „Sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri" sau proiecte similare finantate prin submasura 19.2 
"Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala" din PNDR 
2014-2020? 
1.2.3 Solicitantul are decizie de finantare pentru proiect aflat in implementare i finantat 
prin intermediul masurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta"/411.141 
Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta" din LEADER, din PNDR 2007-2013, si/sau 
prin intermediul submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" sau proiecte 
similare finantate prin submasura 19.2 "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locala" din PNDR 2014-2020? 
1.2.4 Exploatatia/parte din exploatatia pentru care s-a solicitat sprijin apartine unui proiect 
aflat in implementare i finantat prin intermediul masurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole 
de semisubzistenta "/411.141 Sprijinirea fernnelor agricole de semisubzistenta" din LEADER, 
din PNDR 2007-2013, si/sau prin intermediul submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici" sau proiecte similare finantate prin subnnasura 19.2 _ "Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala" din PNDR 2014-2020? 
1.2.5 Solicitantul are in derulare un project pe submasura 4.1 "Investitii in exploatatii 

• agricole", 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole" 4.2 "Investitii pentru 
procesarea/marketingul produselor agricole", 4.2a "Investitii in procesarea/marketingul 
produselor din sectorul pomicol" sau proiecte similare finantate prin submasura 19.2 "Sprijin 
pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala" din PNDR 2014- 
2020? 
1.3 Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie 
raspundere sectiunea (F) din CF? 
1.4 In cadrul unei familii (sot si sotie) doar unul dintre membri beneficiaza de sprijin? 

Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului: 
E41., Beneficiarul 55 se incadreze in categoria micro-mtreprinderilor AintrepWride 
mid; 
Documente verificate: Copiile situatiilor financiare pentru anii "n" si "n-1", uncie "n" este 
anul anterior anului In care solicitantul depune Cererea de Finantare, kiregistrate la 
Administratia Financiarti, .si / sau Declaratla de inactivitate in cazul societatilor comerciale 

Declaratia privind veniturile realizate si/sau Declaratia privind veniturile din activitati 
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agricole - impunere pe normele de venit si/sau Declaratia unicti privind impo ' il pe v 
si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, in cazul persoa 
autorizate, intreprinderi individuale i intreprinderi familiale; an cazu 
solicitantul este infiintat in anul depunerii Cererii de finantare, nu este cazul depunerii 
niciunuia din documentele mai sus mentionate), Planul de afaceri, Cererea de finantare, 
Copia actului de identitate at reprezentantului legal de proiect (asociat unic/asociat 
majoritar Si administrator), Hottirorea Aduntirii Generale a Asociatilor (AGA) a persoanei 
juridice, Documente care atestei forma de organizare a solicitantului, Certificat constatator 
emis de Oficiul Registrului Comertului. 
:EG2. BeneficiarutdetineB-exploatatie agricola cu diTherisiunea economica cuprinia intrei 
4.000 - 7.999 € SO (valoarea productiei standard); 
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finantare - tabel calcul SO, Extras din 
Registrul Exploatatiei emis ANSVSA/DSVSA, ANZ, Adeverintei de la APIA depusei de solicitant 
cu situatia inscrierilor in APIA si codul unic de inregistrare si data atribuirii acestui cod, 
Copia registrului agricol emis de Primarii Cu stampila primeiriei si mentiunea "Conform cu 
originalul", Documente de proprietate/ folosinta pentru exploatatia agricolei, Fisa Masurii 
2.1/2A, Copia adeverintei emise de ANZ din care sä rezulte codul de identificare a stupinei 
si stupilor, numeirul familiilor de albine, Pasaportul emis de ANZ pentru ecvideele 
(cabalinele) cu rasei si origine - dace" este cazul. 
EG3. Exploatatia agricola este inregistrata, conform prevederfroflitislative nitionale, 
situata majoritar e teritoriul Grupului de Actiune Locala VALEA CLANITEI, cu cel putin 
24 de funi inainte de §olicitarea sprijin 
Documente verificate: Cererea de finantare, Planul de afaceri, Extras din Registrul 
Exploatatiei emis ANSVSA/DSVSA, ANZ, Adeverinta de la APIA depusei de solicitant cu 
situatia inscrierilor in APIA, Copia Registrului agricol emis de Primarii. 
,EG4. Benefioiarut prezinta planut de afaceri; 

ocumente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finan tare .si anexele la aceasta, Copia 
actului de identitate at reprezentantului legal de protect (asociat unic/ administrator), 
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Registrul General de Evidentti 
a Salariatilor, Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol (Anexa 6 la Ghidul 
solicitantului). 
E65. Beneficiardl nu a beneficiat de sprilin anterior penti6-6fieritiiiiii spr -ijfiié prin  
aceasta sub-masura din PNDR 2014-2020; 
Documente verificate: Sectiunea C din Cererea de Finantare, daca solicitantul a mai 
beneficiat de sprijin nerambursabil prin Submasura 6.3 „Sprijin pen tru dezvoltarea 
fermelor mici" sau Submtisura 19.2 din PNDR 2014-2020; Anexa 22. Declaratia pe propria 
raspundere privind eligibilitatea solicitantului; 
EG6. Exploatatie agricola nu poate primi sprijin decat o singura data fn-cadrui acestei 
masuri prin strategia de dezvoltare locala, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata 
intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinutui prin aceasth subinasur4; 
Documente verificate: Copia Registrului agricol emis de Primdrii care sä confirme dreptul 
de folosinto (proprietatelarenda/concesionare) at terenului, dreptul de propriet ate asupra 
animalelor (toate categoriile de animate domes tice si stilbatice aflate in captivitate aflate 
In cadrul exploatatiei), cu stampila primariei si mentiunea "Conform cu originalul", Planul 
de afaceri. 
EG7. Implementarea planului de afaceri trebuie-stikiiiiig in termen de cel ITIU IC 604 = 
Juni de la data deciziei de acordare a sprijinului; 
Documente verificate: Cererea de finantare, Planul de afaceri. 

inaintea solicitarii celei de-a doua transa de plata ;  saliCitantul face dovada creten 
,peilormantelor economite ate exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii 
,procent de minimum 5% din vatoarea pri mei transe de plata (cerinta va fi verificath In 
momentul f1naIizrii implementarit piantilui de afaceri); 
Documente verificate: Planul de afaceri. 
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Nv..3„ 
.N3iio 

OMIn Caztij In care eiefiroWirlearEiegiFea infinalefor, pi,* 1 de arfaCe 
!trelzuie sa orpsiada platformerAe gestionare a- gunolutuj de grajd sau un a lt  
4eieohare a gunoiului de grajd,,,conform normolor . d0 mediu (cerinta va fi verifillga 
-mOmentul  inplemmtaiiiiilanqbAde'aface kJ): -- 
Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finantare, Copia Contractului de 
colectare a gunoiului de grajd incheiat intre solicitant fi detinatorul platformei sau Copia 
Adeverintei emisa de Primtiria Comunei pe teritoriul careia se regtisete platforma 
comunalti, din care sä rezulte faptul Ca aceasta va prelua gunolul de grajd din exploatatia 
solicitantului, Anexa 9. Codul de bune practici agricole, Anexa 9a. Ghidul depozitarii 
gunoiului de grajd in fermele individuale, Anexa 10. Calculatorul capacittitilor de stocare 
fi de impr4tiere a gunoiului de grajd, Copia documentului care sä certifice dreptul real 
principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de creanta asupra 
constructiei, in cazul in care solicitantul Ii propune ca obiectiv in Planul de afaceri 
infiintarea/ adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd fi are terenul pe care 
se construiefte/ existti platforma, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificarile 
fi completarile ulterioare. 
Potentialii beneficiari/solicitanti vor depune dosarul cererii in trei exemplare pe suport 
hartie Si 3 exemplare pe suport electronic (CD) - un exemplar original, un exemplar copie si 
un exemplar solicitant/beneficiar, care va fi restituit dupa realizarea conformitatli. 

VOCedura de setec 	pt 	de goirnitaiirfe Setectie at GAL 
Evaluarea proiectelor se realizeaza dupa inchiderea sesiunii. Procesul de evaluare a 
proiectelor se realizeaza in prima etapa la nivelul GAL VALEA CLANITEI de catre expertii 
angajati GAL cu atributii in acest sens, experti externalizati daca este cazul, Comitetul de 
Selectie a proiectelor si Comisia de Contestatii. Angajatii din cadrul echipei de implementare 
a SDL verifica, pentru proiectele depuse la nivel de GAL VALEA CLANITEI, conformitatea, 
eligibilitatea si indeplinirea criteriilor de selectie. Proiectele selectate la nivel de GAL VALEA 
CLANITEI vor fi supuse verificarii finale si de catre OJFIR / CRFIR. 
Evaluarea si setectia proiectelor se va face respectand o procedura de selectie 
nediscriminatorie si transparenta a proiectelor, stabilita in SDL de catre GAL VALEA CLANITEI 
si aprobata de AM PNDR prin selectia strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare si 
selectie a proiectelor publicata pe site-ul http://www.vateactanitei.ro/. Procedura de 
evaluare si selectie face parte integranta din Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii 
2.1/2A, conform Anexei 16. 

Punctaj 
20 puride 
Maxim 
dna eqe 
indeptinit 
criteeiLtt 
CS1 
20 puncte 

15 puncte 

10 puncte 

Criterii de selectie pentru Masura 2.1/2A 
CSt. Piitictiut calificarit solicitantului In domeniul agricol 
Criteriut4a if punctat .aC: 

1.Solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol, 
agro-alimentar, veterinar sau economie agrara.  
2.Solicitantul a absolvit studii postliceale si/ sau liceale In domeniul agricol, 
agro-alimentar, veterinar sau economie agrara.  
3.Solicitantul prezinta dovada urmarii unui curs de calificare de minimum 
Nivel I in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara 
finalizat cu un certificat de competente profesionale eliberat de un furnizor 
de formare profesionala a adultilor recunoscut de catre Autoritatea Nationala 
pentru Calificari (ANC). 
sau 



recunoasterea de cair-e-  un centru de evaluare si certificare a competentelor 
profesionale obtinute pe alte cal deck cele formate autorizat ANC a 
competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale 
Competentele profesionale trebuie sä fie in acord cu aria de activitate 
agricola specified exploatatiei vizate pentru sprijin.  

prezint'd dovada de absolvire a unor cursuri de initiere/ 
instruire/ specializare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau 
economie agrara, care nu necesita un document eliberat de fornnatorii 
recunoscuti de catre ANC $i presupune un numar de ore sub numarul de ore 
aferent Nivelului I de calificare profesionala. 
Competentele profesionale trebuie sa fie in acord cu aria de activitate 
agricola specified exploatatiei vizate pentru sprijin.  

QQ3 

5 puncte 

Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finantare, Copia 
diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesionala/ certificatului 
de absolvire/ certificatului de competente profesionale/ documentului emis 
in urma absolvirii cursurilor de instruire. 
Documentul care atesta formarea profesionala a adultilor, trebuie so fie un 
certificat de calificare emis de un fumizor de formare profesionala a 
adultilor recunoscut de Autoritatea Nationala pentru Calificari, un certificat 
de competent:6,  emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor 
profesionale obtinute pe alte cal decat cele formale, care trebuie de 
asemenea sä fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari. In 
cazul acordarii de punctaj la criteriul de selectie nr. 3, se accepta i un 
certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA. 
Nivelul 1 de calificare profesionala are o durata de minim 360 ore, pentru 
certificatele eliberate pana la 1 ianuarie 2016 i 80 ore pentru cele eliberate 
ulterior, conform prevederilor legate In vigoare. 
CS2.Principiul potentiatukii agrfcat at ZOdeldr(detereninattritiazastudiitor 
de specialitate) , 
Criteilut va fi ritinctat in cazut in care: 

0 puncte 
daed nu 
este 
indeplinit 
criteriul 
CS1 

300:incte 
maxim daca - : 
este 
incleptinit 
criteriut 
CS2 

1.Proiectul este implementat intr-o zona cu potential ridicat 
2.Proiectul este implementat intr-o zona cu potential mediu 

30 puncte 
20 puncte 

Documente de verificat: Cererea de finantare, Planul de afaceri, Anexa 11 0 puncte 
Studiu privind zonarea potentialului de productie agricola, Anexa 6 - Anexa dad nu 
aferenta Subprogramului Tematic Pomicol; 	 este 
Incadrarea in tipul de potential (ridicat sau mediu) se va face tinand cont de indeplinit 
nota de bonitare a terenurilor din UAT-ul unde figureala cultura criteriul 
predominanta existenta/ infiintata raportat la total valoare SO exploatatie), CS2 
in baza Studiului ICPA - „Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de 
productie agricord $i a potentialului de dezvoltare a investitiilor in activitatile 
de procesare agro-alimentara, estimarea necesarului de stocare $i procesare 
pe zone" din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului 
Se va tine cont de precizarile din legenda mentionath in Metodologia de 
realizare a Studiului„ prin care se face corelarea dintre culoare $i potential 
(ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, scazut = culoarea rosu - 
pentru care nu se acorda punctaj). 
In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foaia de lucru ; 
"Vegetal„ din Anexa nr 11 la Ghidul solicitantului, solicitantul va consulta 

	

foaia 2 de lucru „Asimilari culturi" pentru incadrarea pe potential.   	

1 0 



In cazul in care apar discrepante intre valoarea medie a notei de bonitare la 
nivel de UAT si capacitatea de productie a solului din ferma solicitantului, la 
solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru 
amplasamentul solicitantului utilizand studiile existente conform 
metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa nr 11 
La Ghidul solicitantului. Studiul OSPA judetean privind nota de bonitare a 
terenurilor agricole va fi insotit de avizul ICPA. 
Daca exploatatia este prevazuta cu sistem de irigatii sau prin proiect este 
prevazut un astfel de sistenn, atunci se va incadra in potentialul agricol 
conform notei de bonitare aferenta culturilor pentru terenurile irigate. 
Pentru spatiile protejate (sere, solarii, ciupercarii se va acorda punctajul 
aferent zonelor cu potential agricol ridicat.ln cazul exploatatillor ce vizeaza 
cresterea albinelor, se va acorda punctajul aferent zonelor cu potential 
rid icat. 
Pentru reconversia/infiintarea exploatatiilor pomicole in zonele cu nota de 
favorabilitate potentata intre 2,5 si 3,5, acestea vor fi incadrate in zonele cu 
potential agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate 
potentata mai mare de 3,5 vor fi incadrate in zonele cu potential agricol 
ridicat. 
Pentru exploatatiile viticole pentru soiurile de struguri de yin din soiuri nobile 
din arealele cu Denumire de Origine Controlata (DOC) si Indicatie Geografica 
(IG), asa cum sunt nominalizate si identificate in Anexa nr. 7 la Ghidul 
solicitantului, conform prevederilor Ordinului nr 247/2012, cu modificarile si 
connpletarile ulterioare, acestea vor fi incadrate in investitii din zonele cu 
potential agricol ridicat. 
Ref eritor la cresterea animalelor, incadrarea in tipul de potential (ridicat sau 
mediu) conform Anexei nr.11 la Ghidul solicitantului se va face tinand cont 
de nota de bonitare acordata UAT-ului in care este amplasat punctul de 
lucru vizat de proiect, in functie de modul de crestere a animalelor, in sistem 
inchis sau liber, si de existenta sau nu a actiunii de procesare in cadrul 
fermei. Se va lua in calcul specia de animate predominanta din total efectiv 
de animate, exprimate in SO. (potential ridicat = culoarea verde, mediu= 
culoarea galben, culoarea rosu reprezinta potential scazut si nu se acorda 
punctaj). 
In cazul exploatatiilor mixte daca proiectul a fost incadrat pe sectorul 
vegetal/ zootehnic (acesta reprezentand componenta majoritara masurata in 
SO din total exploatatie), analiza SO a grupei de cultura/ speciei de animate 
se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/ zootehnic, si nu cu 
totalul SO al intregii exploatatii. 
In cazul speciilor de plante si de animate care nu se regasesc in Anexele la 
Ghidul solicitantului mentionate anterior si pentru care nu sunt aduse 
precizari suplimentare nu se acorda punctaj la acest princi iu de selectie. 

IncadrArii solicitintu ui intr-o fornia, aSociativa recunoscuth 
cotifornl . legi$Iatiel:nationale In vlgoarejde exemPlti; grup de producatpri, 
cbditlerativa,.asoPtatie relevanta pentru obiectut de activitate principat at 
ferMei, etc.) ,  
Criteriul va fi punctat daca solicitantul demonstreaza ca este membru intr-o 
forma asociativa recunoscuta conform legislatiei nationale in vigoare (de 
exemplu: grup de producatori, cooperativa, asociatie relevanta pentru 
obiectul de activitate principal at exploatatiei agricole, etc.). 

Maxim 30 
puncte 

30 puncte 
daca este 
indeplinit 

CS3 
Se verifica daca obiectul de activitate al formei asociative corespunde Cu 	0 puncte 
obiectul principal de activitate at exploata;iei pentru care se solicita sprijin. 	daca nu 
Documente de verificat: Cererea de finantare, Document care atesta Ca 	este 
solicitantul este inregistrat intr-o forma asociativa  ca membru, Documente indeplinit 
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justificative pentru demonstrarea sediului Si obiectului de activitate a 
formei asociative (ex. statut, act constitutiv). 

044*m piut stimutal zvoltarii durabile prin masuri de imbunatatire 
a calita trrnediutuil6cobjuraor si de ,crestere a eficientei energetice. 
Criteriul va fi punctat daca solicitantul a prezentat i justificat in planul de 
afaceri, utilizarea unor masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei energetice in cadrul exploatatiei 
agricole i modul in care acestea contribuie la dezvoltarea durabila, respectiv 
protectia mediului. 
„Dezvoltarea durabila" - satisfacerea nevoilor prezentului fara a le 
compromite pe cele ale generatiilor viitoare. Dezvoltarea durabila include 
protectia mediului, iar protectia mediului conditioneaza dezvoltarea 
durabila. 
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finantare. 

Maxim 20 
puncte  

20 puncte 
daca este 
indeplinit 

CS4  
0 puncte 
daca nu 

este 
indeplinit 
criteriul 

CS4 
Total: 100 puncte  

Punctajul minim pe care trebuie sä - 1 obtina un proiect pentru a putea fi finantat: 20 
puncte 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 

ID In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele 
criterii pentru departajare (proiecte care au obtinut punctaj pentru criteriile): 
1. CS3. Principiul Incadrarii solicitantului 	forma asociativa recunoscutil 

conform legislatiei nationale In vigoare (de exemplu: grup de producotori, 
cooperativa, asociatie relevanta pentru obiectul de activitate principal at fermei, 
etc.); daca proiectele supuse departajarii au acelasi punctaj la CS3, atunci se trece la 
departajare conform criteriului 2 (CS2): 

2. CS2. Principiul potergialului agricol at zonelor (determinat in baza studiilor de 
specialitate); dad proiectele supuse departajarii au acela0 punctaj si la CS2, atunci 
se trece la departajare conform criteriului 3 (CS4): 

.3. CS4.Principiul stimularii dezvoltarii durabile. 
In situatia in care dupa departajarea conform criteriilor mentionate mai sus, vor exista 
proiecte cu punctaj egal, departajarea finala se va face in ordine descrescatoare a 
dimensiunii economice a exploatatiei agricole exprimate prin standard output (S.0.).  

In procesul de selectie, GAL VALEA CCANITEI va avea in vedere respectarea urmatoarelor 
aspecte: 
• promovarea egalitatii dintre barbati i femei si a integrarii de gen, cat si prevenirea oricarei 

discriminari pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, 

• varsta sau orientare sexuala; 
• stabilirea unor criterii objective in ceea ce priveste selectarea actiunilor, care sa evite 

conflictele de interese, care garanteaza ca cel putin 50% din voturile privind deciziile de 
selectie sunt exprimate de parteneri din mediul privat si societatea civila. 

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie. 
Rezultatele procesului de selectie vor fi anuntate dupa aprobarea Raportului de Selectie 
(prin publicarea pe site-ul Asociatiei Grup de Actiune Locala "VALEA CLANITEI" - 
http://www.valeaclanitei.ro/  si notificarea scrisa a solicitantilor. GAL notified in scris 
aplicantii cu privire la rezultatul evaluarii/selectarii proiectului si la modalitatea de 
depunere a contestatiilor de care aplicanti nemultumiti de rezultatul evaluarii/selectarii 
proiectului (daca este cazul). 

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA "VALEA CLANITEI" 
Presedinte, 

MARCUSANU EMILIAN 
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