Varianta scurtă.
Apel de selecție măsura M6.1/2A
Data publicării: 29.09.2017
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M6.1/2A: II/2017
GAL MMTMM anunță lansarea celei de a doua sesiuni de depuneri de proiecte din anul 2017 pentru
Măsura 6.1/2A ,,Dezvoltarea fermelor zootehnice” în perioada 29.09.2017 – 31.10.2017.
Fondurile disponibile pentru Măsura 6.1/2A ,,Dezvoltarea fermelor 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: 8.00 – 13.00.
Termenul limită de depunere pentru această sesiune este : marti, 31 octombrie 2017, ora 1300.
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, versiunea 2 (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."
Modelul cererii de finanțare 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.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în fișa măsurii 6.1/2A din SDL
GAL MMTMM 2014-2020 și 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.
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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.
Președinte
BoraVasile

Secretar
Ignat George Adrian
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Varianta lungă
Apel de selecție măsura M6.1/2A
Data publicării: 29.09.2017
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M6.1/2A: II/2017
GAL MMTMM anunță lansarea celei de a doua sesiuni de depuneri de proiecte din anul 2017 pentru
Măsura 6.1/2A ,,Dezvoltarea fermelor zootehnice” în perioada 29.09.2017 – 31.10.2017.
Fondurile disponibile pentru Măsura 6.1/2A ,,Dezvoltarea fermelor 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: 8.00 – 13.00.
Termenul limita de depunere pentru această sesiune este : marti 31 octombrie 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 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.
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Modelul cererii de finanțare 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, și anume :
1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original)
2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă
a) Pentru terenul agricol:
• documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor legislaţiei
în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar,
hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic
autentificat de notar, precum şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform
prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar),
şi/sau
• tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de arendare,
emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare (care
să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de Finanţare); In cazul
exploataţiilor care presupun înfiinţarea si/sau reconversia plantaţiilor pomicole, documentele trebuie sa
fie valabile cel putin 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, cu excepţia pepinierelor,
culturilor de căpşun, zmeur, mur, coacăz şi agriş, unde perioada minimă este de 10 ani.
şi/sau
• contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de Finanţare însoţit de adresa emisă de
concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de
realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; In cazul exploataţiilor care presupun
înfiinţarea si/sau reconversia plantaţiilor pomicole, documentele trebuie sa fie valabile cel putin 15 ani
începând cu anul depunerii cererii de finanţare, cu excepţia pepinierelor, culturilor de căpşun, zmeur,
mur, coacăz şi agriş, unde perioada minimă este de 10 ani.
şi/sau
• contractul de comodat/contractul de închiriere/documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost
dată temporar în administrare/folosință
şi/sau
• document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectaţiune
şi/sau
• documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform legislaţiei în
vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ contract de închiriere/ contract de comodat
valabile la data depunerii Cererii de finanţare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de
minim 5mp/ stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.
b) Pentru construcţii permanente, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu
modificările și completările ulterioare:
• documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, uzufruct,
superficie, servitute, concesiune (dobândit prin act autentic notarial de ex.: contract de vânzarecumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre
judecătorească).
c) Pentru construcţii provizorii, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu
modificările și completările ulterioare:
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

• documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct,
superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial de ex.: contract de vânzare-cumpărare, de
schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege)
sau
• documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: concesiune, comodat,
locaţiune. În cazul prezentării contractului de comodat/ locațiune pentru construcțiile cu caracter
provizoriu, conform prevederilor Legii nr.
50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze
și acordul expres al proprietarului de drept.
d) Pentru animale, păsări şi familii de albine:
• PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine
• documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi
stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panourile de identificare
a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea
datei depunerii Cererii de finanţare
• Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copia Registrului agricol emis de
Primărie actualizată cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare, din care să rezulte
dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor
(toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu
ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul".
şi
• Pentru exploataţiile vegetale: Copia Registrului Agricol emis de Primărie actualizată în anul depunerii
Cererii de Finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) al terenului,
dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în
captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul".
3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii “n” si “n-1”, unde “n” este anul anterior
anului în care solicitantul depune Cererea de Finanţare, înregistrate la
Administraţia Financiară:
a)Pentru societăţi comerciale:
• Bilanţul (cod 10);
• Contul de profit şi pierderi (cod 20);
• Datele informative (cod 30);
• Situaţia activelor imobilizate (cod 40).
ŞI/SAU
• Declaraţia de inactivitate (pentru societăţile înfiinţate în anii "n" şi/sau "n-1", care nu au avut activitate).
Societăţile comerciale înfiinţate în anul 2017 nu au obligaţia depunerii acestor documente.
b)Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:
• Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13);
ŞI/SAU
• Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 221 cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanţilor care în anii "n" şi "n-1" sunt autorizaţi conform OUG.44/2008,
cu modificările şi completările ulterioare, care au optat pentru calcularea venitului net pe bază de norme
de venit.
Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale înfiinţate în anul 2017
nu au obligaţia depunerii acestor documente.
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4. Certificatul care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune
Certificat emis de Primăria de pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru.
5. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/
asociat majoritar/administrator)
6. Hotarârea adunării generale a asociaţiilor(AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează
reprezentantul legal sau administratorul (Acţionar Majoritar 50%+1) care să reprezinte societatea în
relaţia cu AFIR şi care exercită un control efectiv pe teren lung (de cel puţin 6 ani/8 ani în cazul sectorului
pomicol) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul
exploataţiei respective
7. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi / membrii familiei din cadrul
microintreprinderii / întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente relevante)
8. • documentul care atestă absolvirea învăţământului minim de 8 clase se ataşează în cazul în care
solicitantul nu are studii superioare / postliceale/ liceale în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/
economiei agrare;
• diploma de absolvire se ataşează în cazul studiilor superioare (diploma de doctor, diploma de
disertatie, diploma de licenţă)
• diploma de absolvire a studiilor postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de
bacalaureat) în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economei agrare;
• certificatul de calificare profesională se ataşează în cazul cursurilor de calificare/ recalificare în
domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare realizate de către furnizori de formare
profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională (minim Nivelul
I). De asemenea sunt acceptate şi certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA în
domeniul agricol, agro-alimentar, vetrerinar sau economie agrară.
• document de recunoaştere a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care
trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări
• certificatul de absolvire se ataşează în cazul cursurilor de perfecţionare/ specializare/ iniţiere în
domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare realizate de către furnizori de formare
profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională sau documentul
echivalent acestuia; (sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională)
9. Cazierul judiciar, în original, al reprezentantului legal care să ateste lipsa înscrierilor care privesc
sancţiuni penale în domeniul economico-financiar, valabil la data încheierii contractului - poate fi
solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor
genetice autohtone
a) În cazul soiurilor de plante de cultură autohtone:
· factura fiscală de achiziție a seminței certificate
· documentul oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea "sămânţă admisă pentru
însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinul
de analiză oficial cu mențiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea"/ documentul de calitate
şi conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat
membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului
2003/17/CE/ eticheta oficială.
b) În cazul speciilor autohtone de animale
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- Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Asociaţiile/Organizaţiile
Crescătorilor de Animale acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic din specia
prevăzută în proiect, autorizată de ANZ
11. Copia contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant şi deţinătorul platformei
sau
Copia adeverinţei emisă de Primăria comunei pe teritoriul căreia se regăseşte platforma comunală, din
care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploataţia solicitantului
12. Documentul emis de ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploataţiei ca fiind exploataţie
comercială de tip A, conform prevederilor Ordinului nr.16/2010, cu modificările şi completările
ulterioare.
13. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar- veterinar, dacă este cazul;
14. Documentul emis de instituţia financiar-bancară în care să se menţioneze denumirea şi adresa
instituţiei financiar-bancare, titularul contului, CUI-ul titularului şi codul IBAN al contului prin care se
derulează proiectul FEADR.
15. Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect (dacă este
cazul).
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.
Cerințele de conformitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul se regăsesc în Ghidul
solicitantului aferent măsurii 6.1/2A în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, și anume :
Cererea de finanțare se va depune în 3 exemplare pe suport de hârtie (un original și două copii), semnate
și ștampilate (după caz) ), împreună cu documentele justificative.
Dosarul cererii de finanțare trebuie să aibă OPIS, iar documentele pe care le conține trebuie numerotate
și semnate de către beneficiar. Referințele din OPIS trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se
află documentele din dosar. Beneficiarul va face mențiunea la sfârșitul dosarului : ” Acest dosar conține
……….. pagini, numerotate de la 1 la ………”.
Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 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, și anume :
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;
• Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică (valoarea producției standard)
stabilită la nivel național prin PNDR;
• Exploataţia agricolă este înregistrată în Registrul fermierilor;
• Exploataţia agricolă fucționează în domeniul creșterii animalelor;
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri care să prevadă minim 2 condiții:
- valorificarea pe piață produse în valoare de minim 20% din prima tranșă;
- asigurarea ocupării în cuantum de o normă (prin PFA sau CM) cel puțin pe perioada implementării
planului de afaceri;
• Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-2020;
• O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri din SDL
GAL MMTMM și submăsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între
doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură;
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• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei
de acordare a sprijinului;
• Planul de afaceri va prevedea obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform
normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri)
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.

1

3

CRITERII DE SELECŢIE

Punctaj

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,
20 p
agro-alimentar, veterinar sau economie agrară
Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/sau liceale în domeniul agricol, agro15p
alimentar, veterinar sau economie agrară
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 de formare
profesională a adulților recunoscut de către Autoritatea Naţională pentru
Calificări (ANC).
10 p
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 5 p
aferent Nivelului I de calificare profesională.
Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă
specifică exploatației vizate pentru sprijin.

conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

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

2

3

4

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 si
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, în 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.
Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, , ovine, caprine și
apicultură)
Bovine
12 p
Ovine și caprine
9p
Apicultură
7p
Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de speciile 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 componenta 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.
Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în
baza studiilor de specialitate
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 sectorul zootehnic (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.
Principiul fermelor de familie

4

dacă animalele sunt crescute doar în sistem închis, sistemul de creştere este considerat „închis”, iar dacă pentru o
anumită perioadă din an animalele sunt crescute în sistem liber, sistemul de creştere este considerat „liber”
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5

6

7

8

5

Prioritizarea fermelor de familie 5 conform definiției cuprinsă în PNDR 201430 p
2020 și care se încadrează în dimensiunea fermei mici (4.000 - 7.999 SO)
Principiul raselor (se vor încuraja rasele de carne).
Solicitantul demonstrează că deține/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole si
prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra / dezvolta, pe toată durata de 4p
implementare a acestuia, nucleul de rase indigene, respectiv soiuri autohtone
(indiferent de ponderea acestora măsurată în SO*);
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.
Principiul prioritizării în funcție de asigurarea accesului 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
Mentionarea in planul de afaceri si dovedirea ca se asigură accesul la fermă sau
terenurile exploatatiei prin drumuri înființate, extinse și/sau modernizate prin
3p
M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și
M7.1.6B Infrastructura de acces din SDL GAL MMTMM
Principiul sporirii competitivității prin participarea beneficiarilor în Grup Operațional (GO) prin
M16.1/2A - Cooperare pentru creșterea coompetitivității agriculturii din SDL GAL MMTMM
sau M16 din PNDR.
Menționarea în planul de afaceri și în declarația pe proprie răspundere că
beneficiarul va participa într-un Grup Operational prin M16.1/2A - Cooperare
3p
pentru creșterea coompetitivității agriculturii din SDL GAL MMTMM sau
M16 din PNDR.
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 dovada că beneficiarul are activități în situri
natura 2000 în care se implementează proiecte prin M16.2/6B Cooperare pentru 3p
dezvoltarea patrimoniului local
TOTAL
100
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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 21.11.2017.

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.
Președinte
Bora Vasile

Secretar
Ignat George Adrian
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