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Varianta simplificată. 

Apel de selecție măsura M6.1/2A 
 

Data publicării: 10.07.2017 

 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:  M6.1/2A: I/2017   

  

GAL MMTMM anunță lansarea primei  sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2017 pentru 

Măsura 6.1/2A ,,Dezvoltarea fermelor zootehnice” în perioada 10.07.2017 – 31.08.2017.   

Fondurile disponibile pentru Măsura 6.1/2A ,,Dezvoltarea ferm7elor zootehnice” sunt de 150 000 

Euro. 

 Suma forfetară nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul 

acestei măsuri este de 15.000 Euro. Număr de proiecte finanțate: 10; 

Depunerea proiectelor pentru măsura 6.1/2A se va face la sediul social al  GAL MMTMM, din sat 

Sălciua de Jos nr. 62, comuna Sălciua, judeţul Alba, în intervalul orar: 9.00 – 13.00. 

Termenul limită de depunere pentru această sesiune este : joi, 31 august 2017, ora 1300. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului 

elaborat de GAL MMTMM pentru măsura 6.1/2A, versiunea 1 (www.galmmtmm.ro). 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL MMTMM. Solicitantul 

finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul 

Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 6.1/2A din SDL GAL MMTMM, versiunea1 

(www.galmmtmm.ro). 

 

Beneficiarii măsurii sunt: 

 să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație 

agricolă1 care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

 să fie persoane juridice române; 

 să acţioneze în nume propriu; 

 să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;  

 să aibă studii  minime de 8 ani clase; 
 să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de 

Finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare : 

 persoană fizică înregistrată şi autorizată  

 societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar (majoritar minim 50%+1),  inclusiv 
”societate cu răspundere limitată ‐ debutant" sau "S.R.L. ‐ D." 

 

                                                           
1 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii 

http://www.galmmtmm.ro/
http://www.galmmtmm.ro/
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea cererii de 

finanțare vor fi în conformitate cu cerințele fișei măsurii 6.1/2A  din SDL GAL MMTMM 2014-

2020 și cu Ghidul solicitantului aferent măsurii 6.1/2A  în vigoare la momentul lansării apelului de 

selecție . 

 

Rezultatul procedurii de selecţie va fi adus la cunoștintă prin notificări transmise solicitanților de 

către GAL MMTMM. 

Raportul de Selecție va fi publicat pe site-ul www.galmmtmm.ro şi la sediul GAL MMTMM. 

 

Date de contact pentru informații suplimentare:  

www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , Telefon/fax : 0258813947;  

Moisă Vasile: 0722727173; Baciu Coriolan: 0744560815 

La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților, la sediul GAL MMTMM, varianta electronică       

(suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii. 
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http://www.galmmtmm.ro/
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Varianta detaliată 

Apel de selecție măsura M6.1/2A 

 

Data publicării: 10.07.2017 

 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:  M6.1/2A: I/2017   

  

GAL MMTMM anunță lansarea primei  sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2017 pentru 

Măsura 6.1/2A ,,Dezvoltarea fermelor zootehnice” în perioada 10.07.2017 – 31.08.2017.   

Fondurile disponibile pentru Măsura 6.1/2A ,,Dezvoltarea ferm7elor zootehnice” sunt de 150 000 

Euro. 

 Suma forfetară nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul 

acestei măsuri este de 15.000 Euro. Număr de proiecte finanțate: 10; 

Depunerea proiectelor pentru măsura 6.1/2A se va face la sediul social al  GAL MMTMM, din sat 

Sălciua de Jos nr. 62, comuna Sălciua, judeţul Alba, în intervalul orar: 9.00 – 13.00. 

Termenul limită de depunere pentru această sesiune este : joi, 31 august 2017, ora 1300. 

Beneficiarii măsurii trebuie: 

 să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă 2 

care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

 să fie persoane juridice române; 

 să acţioneze în nume propriu; 

 să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare; 

 să aibă studii  minime de 8 ani clase; 

 să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finanțare, 

indiferent de data înființării formei respective de organizare: 

persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

o ca persoană fizică autorizată;  

o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 

o ca întreprindere familială; 

societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată 

în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:  

o asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii; 

o asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. 

În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite 

controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate1 a Deciziei de finanțare.  

 

În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant 

("societate cu răspundere limitată - debutant" sau "S.R.L. - D.") în baza prevederilor OUG nr. 6/ 

2011, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția respectării criteriilor prevăzute de 

                                                           
2 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii 
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legislația europeană și națională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a 

Deciziei de finanțare; 

 să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare 

a proiectului. 

 

Modelul cererii de finanțare (versiunea editabilă) pe care trebuie să-l folosească solicitanții este anexă 

la Ghidul solicitantului aferent măsurii 6.1/2A  în vigoare la momentul lansării apelului de selecție și 

poate fi descărcată de pe site-ul www.galmmtmm.ro. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului vor 

fi în conformitate cu cerințele fișei măsurii 6.1/2A din SDL GAL MMTMM 2014-2020 și cu Ghidul 

solicitantului aferent măsurii 6.1/2A  în vigoare la momentul lansării apelului de selecție. 

Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în 

cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 6.1/2A din SDL GAL MMTMM cât și cele din Fișa 

măsurii 6.1/2A (www.galmmtmm.ro), în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către 

GAL MMTMM. 

Rezultatul procedurii de selecţie va fi adus la cunoștintă prin notificări transmise solicitanților de 

către GAL MMTMM. 

Raportul de Selecție va fi publicat pe site-ul www.galmmtmm.ro şi la sediul GAL MMTMM. 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din SDL GAL MMTMM 2014-2020, publicată 

pe site-ul www.galmmtmm.ro.  

Procedura de selecție a proiectelor va respecta procedura de selecție adoptată de GAL MMTMM și 

disponibilă pe site-ul www.galmmtmm.ro 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL MMTMM – selecția proiectelor se va 

face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute din criteriile de selecție. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos: 

Nr. 

crt. 
CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

1 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație 

și/sau calificare în domeniul agricol) 

Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol3, 

agro-alimentar, veterinar sau economie agrară 
20 p 

Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/sau liceale în domeniul agricol, 

agro-alimentar, veterinar sau economie agrară 
15p 

Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum 

Nivel I în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară 

finalizat cu un certificat de competențe profesionale eliberat de un furnizor 

10 p 

                                                           
3 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii 

file:///C:/Users/toshiba/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/amarcu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/adriana.rosu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Users/amarcu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp1836994/12038326.htm
http://www.galmmtmm.ro/
http://www.galmmtmm.ro/
http://www.galmmtmm.ro/
http://www.galmmtmm.ro/
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de formare profesională a adulților recunoscut de către Autoritatea 

Naţională pentru Calificări (ANC). 

sau  

recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a 

competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale 

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate 

agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin. 

Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de 

inițiere/instruire/specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar 

sau economie agrară, care nu necesită 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.  

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate 

agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin. 

5 p 

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie un certificat de 

calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de 

Autoritatea Națională pentru Calificări, un certificat de competențe emis de un centru de 

evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, 

care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. În 

cazul acordării de punctaj la criteriile de selecţie nr. 3 şi nr. 4, se acceptă şi un certificat de 

absolvire a cursului de calificare emis de ANCA. 

Pentru acordarea de punctaj la criteriul de selecţie nr. 3, n cazul certificatelor eliberate până 

la 1 ianuarie 2016, se punctează cele de minimum 360 de ore (Nivelul I valabil la acel 

moment) şi pentru cele eliberate după 1 ianuarie 2016 se punctează cele de minim 80 de ore 

(Nivelul I de calificare valabil în prezent). Iar pentru acordarea de punctaj la selecţie pentru 

criteriul de selecţie nr. 4, se acceptă certificate de absolvire de până la 80 de ore de curs.  

2 

Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, ovine, caprine 

și apicultură)  

Bovine   12 p 

Ovine și caprine 9 p 

Apicultură 7 p 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de speciilor de animale în cadrul 

calculului SO care trebuie să fie dominantă în totalul SO exploataţie. 

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul zootehnic (acesta 

reprezentând componența majoritară măsurată în SO din total exploataţie) analiza SO a 

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

nu cu total SO al întregii exploataţii. 

*Specia bovine include şi bubalinele. 

3 
Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în 

baza studiilor de specialitate  
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Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat 25 p 

Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu 20 p 

UAT-ului în care este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de modul de 

creştere a animalelor, în sistem închis sau liber4, şi de  existenţa sau nu a acţiunii de 

procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total 

efectiv de animale, exprimate în SO.  (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea 

galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).  

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorulzootehnic (acesta  

reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a 

speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului zootehnic, şi nu cu 

totalul SO al întregii exploataţii. 

În cazul speciilor de animale care nu se regăsesc în Anexele la Ghidul solicitantului 

menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu se acordă 

punctaj la acest principiu de selecţie. 

4 

Principiul fermelor de familie  

Prioritizarea fermelor de familie5 conform definiției cuprinsă în PNDR 

2014-2020 și care se încadrează în dimensiunea fermei mici (4.000 – 7.999 

€ SO) 

30 p 

5 

Principiul raselor(se vor încuraja rasele de carne). 

Solicitantul demonstrează că deține/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole 

și prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra / dezvolta, pe toată 

durata de implementare a acestuia, nucleul de rase indigene, respectiv soiuri 

autohtone (indiferent de ponderea acestora măsurată în SO*);  

4p 

 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul 

exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra/ dezvolta nucleul 

de rase pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului. 

Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta Certificatul de 

origine pentru animalele de rasă (indigene) menționate în Anexa nr. 12 la Ghidul 

solicitantului eliberat de Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate 

pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic. Lista acestor organizații și 

asociații se regăsește în Anexa nr. 13 la Ghidul solicitantului.  

Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea numărului de animale pentru 

care se prezintă certificate, în total efectiv de animale (exprimat în SO) din cadrul 

exploataţiei. 

*În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul zootehnic (acesta 

reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a 

grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului 

vegetal/zootehnic, şi nu cu totalul SO al întregii exploataţii. 

6 

Principiul prioritizării în funcție de asigurarea accesului la fermă sau terenurile exploatației 

prin drumuri înființate, extinse și/sau modernizate prin M4/2A Infrastructura de acces 

agricol, silvic și în situri Natura 2000 și  M7.1/6B Infrastructura de acces din SDL GAL 

MMTMM 

                                                           
  
 



                                             

Grupul de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare-GAL MMTMM,  
Sălciua de Jos nr. 62. Cod poștal 517648, jud. Alba,  

tel. 0722727173, tel/fax 0258813947,  e-mail:galmmtmm@yahoo.com 

Menționarea în planul de afaceri și dovedirea ca se asigură accesul la fermă 

sau terenurile exploatatiei prin drumuri înființate, extinse și/sau 

modernizate prin M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri 

Natura 2000 și  M7.1/6B Infrastructura de acces din SDL GAL MMTMM 

3p 

7 

Principiul sporirii competitivității prin participarea beneficiarilor în GO prin M16.1/2A - 

Cooperare  pentru creșterea coompetitivității agriculturii din SDL GAL MMTMM sau M16 

din PNDR. 

Menționarea în planul de afaceri și declarație pe proprie raspundere ca 

beneficiarul va participa intr-un Grup Operational prin M16.1/2A - 

Cooperare  pentru creșterea coompetitivității agriculturii din SDL GAL 

MMTMM sau M16 din PNDR. 

3p 

8 

Principiul prioritizării beneficiarilor care sunt/au activități în situri natura 2000 în care se 

implementează proiecte prin M16.2/6B Cooperare pentru dezvoltarea patrimoniului local. 

Menționarea în planul de afaceri și dovedirea beneficiarul are activități în 

situri natura 2000 în care se implementeaza proiecte prin M16.2/6B 

Cooperare pentru dezvoltarea patrimoniului local 

3p 

 TOTAL 100 

 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a fi selectat este de 15 puncte. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor: 

Anunțarea rezultatelor se va face prin notificarea în scris a solicitanților și publicarea Raportului 

de Selecție pe pagina web a GAL MMTMM până cel târziu în data de 15.09.2017. 

 

Date de contact pentru informații suplimentare:  

www.galmmtmm.ro, email: galmmtmm@yahoo.com , Telefon/fax : 0258813947;  

Moisă Vasile: 0722727173; Baciu Coriolan: 0744560815 

 

 

La cerere, se poate pune la dispoziția solicitanților, la sediul GAL MMTMM, varianta electronică 

(suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii. 

 

 

http://www.galmmtmm.ro/
mailto:galmmtmm@yahoo.com

