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APEL DE SELECTIE 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj anunţă deschiderea sesiunii nr. 2 de 

depunere a proiectelor pentru 

Măsura M6/2A "Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție a 

lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de origine animală și non-animală" 

în perioada 13.11.2018 – 14.12.2018 

 

1. Data lansării apelului de selecție - 13.11.2018 

2. Data limită de depunere a proiectelor - 14.12.2018 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele 

Proiectele se depun la secretariatul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Lider 

Cluj str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj în intervalul orar 10:00 – 13:00, de luni 

până vineri. 

4. Fondul disponibil – 70.000,00 euro. 

Valoare sprijin: 

• maxim 70.000,00 /proiect euro în limita alocării financiare totale a măsurii 

Intensitate sprijin: 

• 50% nerambursabil 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și 

medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 

250.000 și 500.000 SO, în cazul: 

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

de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 

stabilit în cei 5 ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu Anexa II a Reg. (UE) 

nr. 1305/2013); 

• operațiuni sprijinite în cadrul PEI; 

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

ecologică) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
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• investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

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

Justificare 

• operațiunile de ameliorare a nivelului global de performanță și durabilitate al 

exploatațiilor agricole pot fi asimilate Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 17, alin. 1, lit. a) 

motiv pentru care se respectă limitele maxime admise în Reg. (UE) nr. 1305/2013, Anexa 

II 

• operațiunile pe infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

agriculturii și silviculturii pot fi asimilate Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 17, alin. 1, lit. c) 

motiv pentru care se respectă limitele maxime admise în Reg. (UE) nr. 1305/2013 

• se vor aplica regulile de ajutor de stat în vigoare  

5. Modelele de Cerere de Finanțare pe care trebuie să le folosescă solicitanții se regăsec ca 

anexă  la Ghidul Solictantului ( Anexa1.1, Anexa 1.2) în versiune editabilă pe site-ul GAL 

www.gallidercluj.ro  

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului 

sunt:  

Pentru proiectele ce se încadrează în Reg. (UE) nr. 1305/2013, titlu III, art 17, alin 1. lit. 

a 

1. a) Studiul de fezabilitate  

    b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  

    c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

2. Situaţiile Financiare precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 

Administraţia Financiară 

3. Documente de proprietate 

3.a1) Documente solicitate pentru terenul agricol aferent plantațiilor de viță de vie 

pentru struguri de masă existente/plantațiilor nou înființate și a altor plantații:  

• copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate 

şi/ sau contractul de concesiune 

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de către 

Societatea agricolă 
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b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor 

fi realizate investiţiile:  

b1) Actul de proprietate asupra clădirii sau contract de concesiune sau alt document 

încheiat la notar 

b2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de 

concesiune sau alt document încheiat la notar 

b3) Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate 

lucrările de cadastru 

c) document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: 

c1) extras din registrul exploatatiei/ adeverinţă 

c2) paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine. 

4. Certificat De Urbanism 

9.1 Autorizaţie sanitară/ notificare 

9.2 Nota de constatare privind condiţiile de mediu 

10. a) Hotărâre Judecătorească 

      b) Statut 

      c) Document de înfiinţare a Institutelor de Cercetare 

11.1 Diplomă de studii superioare 

11.2 Diploma de absolvire studii 

11.3 Diploma de absolvire a școlii profesionale 

11.4 Foaia matricolă 

11.5 Extras din registrul general de evidență a salariaților 

12.1 Aviz de gospodarirea apelor/ notificarea de începere a execuţiei/ autorizație de 

gospodărire / notificare de punere în funcțiune 

12.2 Aviz emis de ANIF 

12.3 Document emis de OUAI 

12.4 Document privind acordul de branșare 

13.1 Autorizaţia de producere a seminţelor şi materialului săditor/ autorizaţia de 

producere și prelucrare a seminţelor şi materialului săditor/ autorizaţia de producere, 

prelucrare şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor 

13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli 

14. Certificatul de origine pentru animale de rasă indigenă 
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15.1 Document emis de către organizatia interprofesională pentru produsele 

agroalimentare (OIPA) 

15.2 Precontractele cu membrii OIPA 

16. PRECONTRACTELE cu persoane juridice 

17.1 Fişa de înregistrare ca producător și/sau procesator în agricultură ecologică, 

eliberata de daj, însoțită de contractul încheiat cu un organism de inspecție și certificare 

17.2 Certificat de conformitate 

18. Studiu OSPA 

19. Acord de principiu 

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori 

20.2 Precontractele 

21. Alte documente justificative, după caz 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, 

termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Pentru proiectele ce se încadrează în Reg. (UE) nr. 1305/2013, titlu III, art 17, 

alin 1. lit. c) 

1. Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii 

2. Certificat de Urbanism 

3.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/ UAT-urilor 

3.2. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/ sau completărilor la 

inventar  

4. Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliilor Locale pentru implementarea 

proiectului,  

5.1. Certificatul de înregistrare fiscală 

5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă 

definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ADI) 

şi 

5.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI 

6. Certificat ONRC al agenţilor economici agricoli deserviţi de drumul ce face 

obiectul proiectului. 

7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă  

8. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 
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Punctarea criteriilor de selecție se face pe baza următoarelor documente: 

CS1 – Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ alte documente justificative. 

CS2 – Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ alte documente justificative. 

CS3 – Solicitantul demonstrează că deţine la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în 

cadrul documentației tehnico-economice că va păstra nucleul de rase autohtone 

(indigene) pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului. În vederea 

calculării punctajului aferent acestui criteriu de selecţie, se va specifica, în cadrul 

Studiului de fezabilitate, numărul capetelor de animale de rasă autohtonă. Punctajul se 

va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta certificat de origine pentru 

animale de rasă din Anexa 6/ Paşaport emis de ANZ (la momentul depunerii Cererii de 

finanțare. 

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

care se prezintă certificate, din total efectiv de animale. (Dacă Solicitantul are 100% 

animale de rasă autohtonă din totalul de animale deținute va obține 10 puncte. Dacă 

Solicitantul are 50% animale de rasă autohtonă din totalul animalelor va obține 5 puncte.) 

CS4 – Solicitantul demonstrează că deţine la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în 

cadrul documentației tehnico-economice că va păstra nucleul de rase autohtone 

(indigene) pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului. În vederea 

calculării punctajului aferent acestui criteriu de selecţie, se va specifica, în cadrul 

Studiului de fezabilitate, numărul capetelor de animale de rasă autohtonă. Punctajul se 

va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta certificat de origine pentru 

animale de rasă din Anexa 6/ Paşaport emis de ANZ (la momentul depunerii Cererii de 

finanțare. 

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

care se prezintă certificate, din total efectiv de animale. 

CS5 – Punctajul se va acorda investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 

40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare. Punctarea acestui criteriu se 

va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Carte de identitate a 

solicitantului. 
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CS6 – Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/DALI/ Memoriul Justificativ/alte documente 

justificative. Solicitanții vor face dovada că activează în cel puțin un segment diferit de 

agricultură (ex: turism, educație, agrement, social, ecologic, peisagistic etc.) sau își iau 

angajamentul că vor activa în cel puțin un segment diferit de agricultura. În acest sens vor 

prezenta un document justificativ din care să reiasă că Solicitantul își asumă că va face 

agricultură funcțională. 

CS7 – Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucrueste prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ alte documente justificative. 

CS8 – Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Certificat de absolvire al cursului/ Document 

care să ateste faptul că Solicitantul a participat la un astfel de curs. 

CS9 - Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ document al structurii asociative create din care 

să rezulte că beneficiarul face parte din aceasta. 

 

7. Cerințele de conformitateși de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul.  

A. Verificarea Cererii de Finanțare 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul 

aceluiași Apel de Selecție? 

2. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL Lider Cluj a Cererii de 

Finanţare aferentă măsurii M6/ 2A? 

3. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 

numerotate de către solicitant? 

4. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Opis 

corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de 

Finanţare? 

5. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 

documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 

6. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?  
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7. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul 

măsurii? 

8. Solicitantul a atașat la Cererea de Finanțare toate documentele anexă obligatorii din 

listă? 

9. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de 

hârtie? 

10. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de 

forma electronică a Cererii de finanţare? 

11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?     

B. Verificarea documentelor anexate 

 Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul din partea E a 

Cererii de Finanțare.  

Criterii de eligibilitate ale solicitantului: (pentru proiectele ce se încadrează în Reg. (UE) 

nr. 1305/2013, titlu III, art 17, alin 1. lit. a) 

1. Solicitantul nu trebuie să fie înregistrat în Registrul debitorilor AFIR (atât pentru 

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR). Se vor verifica Declarația pe proprie 

răspundere, Registrul Debitorilor 

2. Solicitantul trebuie să își însușească în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe 

proprie raspundere F, aplicabile proiectului. Se verifică Declarația pe proprie 

răspundere din Cererea de finanțare. 

3. Solicitantul are în implementare proiecte în cadrul uneia dintre măsurile 141, 112, 411-

141, 411-112, aferente PNDR 2007 – 2013 sau are proiect depus pe submăsura 6.1 sau 

6.3 şi nu i s-a acordat încă cea de-a doua tranşă de plată. Se verifică dacă solicitantul are 

proiect în implementare pe măsurile 141, 112, 411141, 411112, şi dacă solicitantul 

are proiect în implementare (în sensul că nu a primit ce-a de-a doua tranșă de plată 

din suma forfetară) pe submăsura 6.1 sau 6.3.   

Criterii de eligibilitate ale proiectului: (pentru proiectele ce se încadrează în Reg. (UE) nr. 

1305/2013, titlu III, art 17, alin 1. lit. a) 

EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. Se vor 

verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți. 
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EG2. Investițiile trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre acțiunile eligibile 

prevăzute prin fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă investițiile se încadrează în cel puțin 

una dintre acțiunile eligibile prevăzute prin măsură. 

EG3. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 

dacă acesta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare, menționată în capitolul 8.1 din PNDR 2014-2020. Condiția se consideră îndeplinită 

prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de 

fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi ulterior, cu cele din documentul emis de 

Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat în etapa de contractare. 

EG4. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 

documentatiei tehnico-economice; Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor 

condiţii: - rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie 

pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul Persoanelor fizice 

autorizate, Întreprinderilor individuale şi Întreprinderilor familiale, în declaraţia privind 

veniturile realizate (formularele 200 şi/ sau 221 însotite de Anexe). Excepţie fac solicitanţii a 

căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care nu au înregistrat venituri 

din exploatare. Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamitate se vor 

ataşa documente care demonstrează situaţia de calamitate. 

- în cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanțare este anul înfiinţării, nu se 

analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ.  

Indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menţionate în cadrul 

secțiunii economice. 

EG5. Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției. Se 

verifică Declaraţia din Cererea de Finanțare.  

EG6. Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, 

sanitar-veterinar și de siguranță alimentară. Se verifică Studiul de Fezabilitate. 

EG7. Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme situată pe teritoriul GAL, 

cu o dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea producției standard), în 

conformitate cu analiza SWOT a SDL. Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se 

calculează conform Cererii de finanțare, punctului din cadrul Cererii de finanțare – 
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Stabilirea categoriei de fermă (exploatație agricolă). (conform nota DGDR AM PNDR  nr. 

233077/06.04.2017). 

EG8. Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole 

realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se 

vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din 

R(UE) nr. 1305/2013). Se verifică Studiul de Fezabilitate. 

EG9. Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia 

europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit 

obligatorii pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013) . Se 

verifică Studiul de Fezabilitate. 

EG10. Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie 

electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din Reg. (UE) 

nr. 807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%. Se 

verifică Studiu de Fezabilitate. 

EG12. În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs 

agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. 

Se verifică Studiu de Fezabilitate/ Anexa I la Tratat. 

EG13. Investiția trebuie sa se realizeze pe teritoriul acoperit de Asociația GAL Lider 

Cluj. Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele 

componente ale comunelor: Aiton, Băișoara, Ciurila, Feleacu, Iara, Petreștii de Jos, 

Ploscoş, Tureni și Valea Ierii. 

EG14. Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune 

economică de maxim 500.000 SO. Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se 

calculează conform Cererii de finanțare, punctului din cadrul Cererii de finanțare – 

Stabilirea categoriei de fermă (exploatație agricolă). 

ATENȚIE! Pentru calcularea dimensiunii economice a exploatației agricole se vor 

utiliza Coeficienți Producției Standard SO 2013 - actualizat 2017 (conform Anexei 13 la 

Ghidul Solicitantului).  
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Criterii de eligibilitate ale solicitantului (pentru proiectele ce se încadrează în Reg. (UE) 

nr. 1305/2013, titlu III, art 17, alin 1. lit. c) 

1. Solicitantul nu trebuie să fie înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru 

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, sau în Bazele de date privind dubla 

finanţare. Se vor verifica Declarația pe proprie răspundere, Registrul Debitorilor, 

Bazele de Date privind dubla finanțare, Raportul asupra utilizării programelor de 

finnțare nerambursabilă. 

2. Solicitantul trebuie să își însușească în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe 

proprie răspundere, secțiunea (F) din CF. Se verifică Declarația pe proprie răspundere 

din Cererea de finanțare. 

3. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. Se vor verifica: 

Declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte 

documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

4. Solicitantul nu trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, 
așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014. Această întrebare 
se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în categoria 
întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind 
aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul strategiei de dezvoltare locală“). În cazul celorlalte categorii de beneficiari, 
se va bifa „NU ESTE CAZUL”. 

5. Solicitantul trebuie să respecte regula privind cumulul ajutoarelor de minimis. 
Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în 
categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“). În cazul celorlalte categorii de 
beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”. 

4.2a Criterii de eligibilitate ale proiectului (pentru proiectele ce se încadrează în Reg. (UE) 

nr. 1305/2013, titlu III, art 17, alin 1. lit. c) 

EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. Se vor 

verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți. 

EG2. Investițiile trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre acțiunile eligibile 

prevăzute prin fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă investițiile se încadrează în cel puțin 

una dintre acțiunile eligibile prevăzute prin măsură. 
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EG3. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investiției pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi. Se vor verifica declarația pe propria 

răspundere, Hotărârea Consiliului Local. 

EG4. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acesteia. Se va verifica Hotărârea Consiliului Local. 

EG5. Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ 

administrării în cazul domeniului public al statului, Se verifică Inventarul bunurilor ce 

aparţin domeniului public al Comunei/comunelor, Hotărârea Consiliului Local privind 

aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar,  Avizul administratorului 

terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primărie (dacă este 

cazul), Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate 

/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua 

lucrări, conform cererii de finanţare. 

EG6. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare. Se va 

verifica Certificatul de Urbanism. 

EG7. Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să deţină avizul 

Operatorului Regional/ Local ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru 

soluţia de funcţionare. (doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ 

apă uzată). 

EG8. Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod 

obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există. 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată). 

EG9. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020. Condiția se consideră îndeplinită prin 

asumarea de către solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere 

de finanțare prin care se angajează că va prezenta documentul emis de ANPM, până la 

contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. 

EG10. Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent. Se verifică Studiul de 

Fezabilitate/ DALI. 
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EG11. Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în 

amenajamentul silvic, iar în cazul modernizării drumului forestier, acesta să se regăsească în 

inventarul deținătorului. Se verifică Studiul de Fezabilitate/ DALI/ Extras din 

Amenajamentul silvic/ Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/ UAT-

urilor 

EG12. Solicitantul trebuie să facă dovada că prin investiţia în drumuri forestiere, 

acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit. Se verifică Hotărârea Consiliului Local. 

EG13. Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor 

hidrografice aferente Directivei Cadru Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant 

de măsuri, dacă este cazul. Se verifică Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări 

pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI/OUAI de către ANAR. 

EG14. Investiția prevede contorizarea apei. Se verifică Studiul de Fezabilitate/ 

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii. 

EG15. Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Programul Naţional de 

Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România. Se verifică Lista amenajarilor 

viabile in care se regăsesc cele 619.916 ha pe care a fost aplicata cel putin o udare/ 

Adeverinţa emisă de ANIF / Planul de ansamblu al amenajării pentru irigații pe care este 

materializată suprafața deservită de OUAI/FOUAI, plan prezentat în cadrul pieselor 

desenate din SF/DALI. 

EG16. Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să  fie  racordat  la  o 

infrastructură principală funcțională. Se verifică Adeverinţa ANIF completată /Autorizația de 

gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau 

FOUAI/OUAI de către ANAR. 

EG17. Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la 

finalizarea acesteia. (doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de 

patrimoniu). 

EG18. Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de Asociația GAL Lider 

Cluj. Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele 

componente ale comunelor: Aiton, Băișoara, Ciurila, Feleacu, Iara, Petreștii de Jos, 

Ploscoş, Tureni și Valea Ierii. 
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EG19. Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune 

economică de maxim 500.000 SO. Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se 

calculează conform Cererii de finanțare, punctului din cadrul Cererii de finanțare – 

Stabilirea categoriei de fermă (exploatație agricolă). 

ATENȚIE! Pentru calcularea dimensiunii economice a exploatației agricole se vor utiliza 

Coeficienți Producției Standard SO 2013 - actualizat 2017 (conform Anexei 13 la Ghidul 

Solicitantului). 

ATENȚIE! Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, 

prevăzută la depunerea Cererii de finanțare, pe durata de execuție a contractului (definită 

în Contractul de finanțare) cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică 

a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim stabilit prin 

condițiile de eligibilitate. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

6. Selecţia proiectelor  

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

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din 

membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea 

civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența 

procesului de selecție a proiectelor, la Comitetul de Selecție Final va lua parte și un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului 

de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR. 

Experții vor acorda punctajul fiecărui proiect eligibil în funcție de criteriile de selecție 

stabilite în Ghidul Solicitantului. În urma finalizării evaluării proiectelor conforme și 

eligibile, experții vor întocmi Raportul de Selecție Final. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, în funcție de: 

1. Numărul de locuri de muncă create. 

2. Valoarea ajutorului public nerambursabil – proiectele vor fi selectate în ordine 

crescătoare în funcție de valoarea ajutorului public nerambursabil. De ex: Dacă se 
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depun 2 proiecte cu același punctaj și același nr. de locuri de muncă, va intra la 

finanțare proiectul cu valoarea cea mai mică. 

Departajarea proiectelor cu același punctaj, în baza criteriilor enunțate mai sus, se va 

face numai dacă acestea sunt prezentate şi demonstrate în Cererea de Finanțare și în Studiul 

de Fezabilitate. 

Selecția proiectelor se efectuează pe baza criteriilor de selecție enunțate în SDL și 

detaliate în Ghidul Solicitantului.  

Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta prevederile 

aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Comitetul de selecție al GAL se va asigura de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al 

GAL și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în 

vederea implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților 

stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la 

AFIR. 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 

acestora(aprobate de către AGA/HCD). 

Nr. 

crt 
Principii de selecție Criterii de selecție Punctaj Observații 

P1. 

Principiul selecției 

proiectelor care 

integrează aspecte 

legate de mediu şi 

climă (ex: 

conservarea pajiștilor 

cu înaltă valoare 

naturală, etc); 

CS1. Proiecte care 

au în componenţă 

aspecte legate de 

mediu și climă 

10p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate/ alte 

documente justificative. 
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P2. 

Principiul selecției 

proiectelor care 

promovează inovare 

sau transfer de noi 

procese sau 

tehnologii 

CS2. Proiecte care 

promovează 

inovare sau 

transfer de noi 

procese sau 

tehnologii 

10p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate/ alte 

documente justificative. 

P3 

Se punctează 

suplimentar 

solicitanții care dețin 

rase locale în pericol 

de abandon 

CS3. Proiecte ale 

caror solicitanți 

dețin rase locale în 

pericol de abandon 

10p 

Solicitantul 

demonstrează că deţine 

la nivelul exploataţiei 

agricole şi prevede în 

cadrul documentației 

tehnico-economice că va 

păstra nucleul de rase 

autohtone (indigene) in 

pericol de abandon pe 

toată durata de 

implementare și 

monitorizare a 

proiectului. În vederea 

calculării punctajului 

aferent acestui criteriu 

de selecţie, se va 

specifica, în cadrul 

Studiului de 

fezabilitate, numărul 

capetelor de animale de 

rasă autohtonă in 

pericol de abandon. 

Punctajul se va acorda 

pentru animalele pentru 
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care se poate prezenta 

certificat de origine 

pentru animale de rasă 

din Anexa 6/ Paşaport 

emis de ANZ  (la 

momentul depunerii 

Cererii de finanțare 

Punctajul se va acorda 

proporțional în funcţie 

de ponderea numărului 

de animale pentru care 

se prezintă certificate, 

din total efectiv de 

animale. (Dacă 

Solicitantul are 100% 

animale de rasă 

autohtonă din totalul de 

animale deținute va 

obține 10 puncte. Dacă 

Solicitantul are 50% 

animale de rasă 

autohtonă din totalul 

animalelor va obține 5 

puncte.) 

P4 

Se punctează 

suplimentar 

proiectele al căror 

beneficiari își iau 

angajament pentru 

conservarea raselor 

locale de animale 

CS4. Proiecte ale 

căror solicitanți iși 

iau angajamentul 

pentru consevarea  

raselor locale 

10p 

Solicitantul 

demonstrează că deţine 

la nivelul exploataţiei 

agricole şi prevede în 

cadrul documentației 

tehnico-economice că va 

păstra nucleul de rase 
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autohtone (indigene) pe 

toată durata de 

implementare și 

monitorizare a 

proiectului. În vederea 

calculării punctajului 

aferent acestui criteriu 

de selecţie, se va 

specifica, în cadrul 

Studiului de 

fezabilitate, numărul 

capetelor de animale de 

rasă autohtonă. 

Punctajul se va acorda 

pentru animalele pentru 

care se poate prezenta 

certificat de origine 

pentru animale de rasă 

din Anexa 6/ Paşaport 

emis de ANZ (la 

momentul depunerii 

Cererii de finanțare 

Punctajul se va acorda 

proporțional în funcţie 

de ponderea numărului 

de animale pentru care 

se prezintă certificate, 

din total efectiv de 

animale. 
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P5 

Se punctează 

suplimentar 

proiectele al căror 

beneficiari au sub 40 

de ani 

CS5. Proiecte ale 

căror beneficiari au 

sub 40 de ani 

20p 

Punctajul se va acorda 

investiţiilor realizate de 

tinerii fermieri, cu 

vârsta până la 40 de ani, 

inclusiv la data 

depunerii Cererii de 

finanțare. Se va verifica 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Carte de 

identitate a 

solicitantului. 

P6 

Principiul 

multifuncționalității 

agriculturii 

CS6. Proiecte care 

abordează 

agricultura 

multifuncțională 

sau prin proiect își 

iau angajamentul 

că vor face 

agricultură 

multifuncțională 

20p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate/alte 

documente justificative. 

Solicitanții vor face 

dovada că activează în 

cel puțin un segment 

diferit de agricultură 

(ex: turism, educație, 

agrement, social, 

ecologic, peisagistic etc.) 

sau își iau angajamentul 

că vor activa în cel 

puțin un segment diferit 
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de agricultura. Se va 

prezenta un document 

justificativ din care să 

reiasă că Solicitantul își 

asumă că va face 

agricultură funcțională. 

P7 

Se vor prioritiza 

proiectele care 

prevăd 

aprovizionarea 

structurilor turistice 

din teritoriul GAL 

CS7. Proiectele 

care prevăd 

aprovizionarea 

structurilor 

turistice din 

teritoriul GAL 

 

Minim 1 contract 

de furnizare semnat 

la data depunerii 

Cererii de Finațare 

 

Angajament că va 

încheia minim 1 

contract de 

furnizare până la 

depunerea 

ultimului dosar de 

plata 

Maxim 

10 p 

 

 

 

 

 

 

10p 

 

 

 

5 p 

 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate/ alte 

documente justificative. 

P8 

Se punctează 

suplimentar 

solicitanții care au 

beneficiat de 

instruire/informare în 

CS8. Proiecte 

depuse de 

solicitanți care au 

beneficiat de 

instruire/formare în 

5p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 
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cadrul M4/1A cadrul măsurii 

M4/1A 

de Fezabilitate / 

Certificat de absolvire 

al cursului/ Document 

care să ateste faptul că 

Solicitantul a participat 

la un astfel de curs. 

P9 

Se punctează 

suplimentar 

solicitanții care au 

format o structură 

asociativă în cadrul 

M5/3A 

CS9. Proiecte 

depuse de 

solicitanți care au 

format o structură 

asociativă  în 

cadrul măsurii 

M5/3A 

5p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest lucru 

este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate / 

document al structurii 

asociative create din 

care să rezulte că 

beneficiarul face parte 

din aceasta. 

 TOTAL  100 P  

 

 IMPORTANT! Nu este permisă finanțarea a două sau mai multe proiecte care se 

suprapun parțial sau total pe spațiul teritorial propus a se desfășura investițiile, chiar dacă 

ele sunt depuse de beneficiari diferiți. Astfel, în cazul în care există mai multe proiecte care 

vizează același teritoriu (parțial sau total), va intra în procedura de selecție numai proiectul 

care a obținut punctajul cel mai mare pe baza criteriilor de selecție prezentate anterior.  

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie. Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face după cum urmează: 

1. Numărul de locuri de muncă create. 

2. Valoarea ajutorului public nerambursabil – proiectele vor fi selectate în ordine 

crescătoare în funcție de valoarea ajutorului public nerambursabil. De ex: Dacă se 
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depun 2 proiecte cu același punctaj și același nr. de locuri de muncă, va intra la 

finanțare proiectul cu valoarea cea mai mică. 

ATENȚIE! Departajarea proiectelor cu același punctaj, în baza criteriilor enunțate mai sus, 

se va face numai dacă acestea sunt prezentate şi demonstrate în Cererea de Finanțare 

Pentru această măsură pragul minim este de 5 puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

8. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de Selecție); 

Raportul Final de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai 

Comitetului de Selecție și publicat pe pagina proprie de web și afișat la sediul GAL în maxim 

90 de zile de la închiderea sesiunii de depunere. 

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

Sediu GAL: str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj 

Email: lidercluj@yahoo.com    

Web: www.gallidercluj.ro    

Telefon: 0740146022 

 

10. Alte informații pe care GAL le consideră relevante. 

Solicitanții se obligă să atașeze la Dosarul Cererii de Finanțare Declarația pe propria 

răspundere privind monitorizarea proiectului (Anexa 14 la Ghidul Solicitantului) semnată și 

ștampilată. 
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