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Nr. 8/ AP/ 10.04.2018 

 
APEL DE SELECȚIE 

 

MĂSURA 6/2A - SOLUȚII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ/INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

COMPETITIVĂ 

 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 30.03.2018, ora 9:00. 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 27.06.2018, ora 16:00. 

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

Sediul Administrativ al Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru (GAL TC), din 

comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Județul Timiș, Cod poștal 307200, de luni până vineri, 

în intervalul orar 09:00 – 16:00. 

 

4. Fondul disponibil pentru măsură alocat în această sesiune: 252.865,00 euro 

Valoarea proiectelor va fi de max. 10.000 euro pentru investiții în solare/sere, inclusiv 
tehnologizare (Componenta 1) şi max 100.000 euro pentru celelalte investiții descrise la punctul 
6 din fișa Măsurii 6/2A (Componenta 2). Un proiect poate cuprinde Componenta 1 și/sau 
Componenta 2 nedepășind valoarea maximă de 110.000 euro/proiect. Ponderea sprijinului 
nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile sau 70% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru beneficiarii cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanțare.  

 

5. Modelul de Cerere de Finanțare pe care trebuie să îl folosească solicitanții (versiune editabilă) 

este publicat pe pagina de internet www.timisuldecentru.ro. De asemenea, acesta se regăsește 

în Anexa 1 la Ghidul Măsurii 6/2A.  

 

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

de Finanțare, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului Solicitantului, 

sunt următoarele:  

1. a) Studiu de Fezabilitate, însotit de proiectul de plantare avizat de stațiunea viticolă (dacă 
este cazul), întocmit conform legislației în vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice) și însoțit de toate 
studiile, expertizele, avizele și acordurile specific fiecărui tip de investiție, conform 
reglementărilor legale în vigoare, pentru proiectele care prevăd construcții-montaj 
sau 
Plan de Afaceri pentru proiectele care presupun doar achiziția de utilaje, echipamente, 
instalații, etc. și nu prevăd construcții-montaj. Aceste documente se vor avea în vedere 
pentru evaluarea și punctarea criteriilor de selecție și se regăsesc ca Anexele 2 și 3 la 

Ghidul Solicitantului. Aceste documente se vor depune obligatoriu odată cu Cererea 

de Finanțare.  

http://www.timisuldecentru.ro/
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1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente. Se va depune odată cu 
Cererea de Finanțare doar dacă proiectul impune.    

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. Se va depune odată cu Cererea de Finanțare 
doar dacă proiectul impune.       

2. Situaţiile financiare (bilanţ - formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la administraţia 
financiară. În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de 
anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii financiare 

sau             

Declaraţia de inactivitate înregistrata la administraţia financiară, în cazul solicitanţilor care nu 
au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului 

sau 

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 
înregistrată la administrația financiară (formularul 200 însoțit de anexele la formular) în care 
rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau declarația privind veniturile din 
activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221) 

sau         

Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, secetă 
excesivă etc) se vor prezenta: 
• Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, 
formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în 
care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din 
bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la administraţia financiară 

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale 
se va prezenta: 
• Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la administraţia financiară 
(formularul 200 însoțit de anexele la formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie 
negativ şi/ sau declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit 
(formularul 221) 

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: proces verbal de constatare 
și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: comitetul local pentru situaţii de 
urgenţă) 

Aceste documente se va depune odată cu Cererea de Finanțare doar dacă proiectul 
impune, în funcție de tipul de beneficiar. 

3a.1) Documente solicitate pentru terenul agricol aferent plantațiilor de viță de vie pentru 

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

Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate asupra terenului 
şi/ sau tabel centralizator emis de primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, 
conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de 
folosinţă, perioada de arendare care trebuie să fie de cel puţin 10 ani începând cu anul 
depunerii cererii de finanţare şi/ sau contractul de concesiune care să certifice dreptul de 
folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare.   
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Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces) 

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor 
prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 

Aceste documente se va depune odată cu Cererea de Finanțare doar dacă proiectul 
impune, în funcție de tipul de beneficiar. 

3a.2) În cazul societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre societatea 
agricolă, care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii, numele membrilor fermieri 
care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus în folosinţa societăţii, care 
trebuie să fie de minim 10 ani.      

3b. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 
realizate investiţiile: 

3b.1) Actul de proprietate asupra clădirii sau contract de concesiune sau alt document încheiat 
la notariat care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 
ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, care să confere titularului dreptul de 
execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile legii nr.50/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție 
propusă prin proiect; 

3b.2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune 
sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o 
perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere 
titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile legii 
50/1991, republicată,cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de 
investiție propusă prin proiect;    

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.     

3b.3) Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările 
de cadastru, pentru cererile de finanţare care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile 
noi sau modernizări ale acestora. 

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat 
pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de 
rambursare a creditului.         

3c. Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: 

3c.1) Extras din registrul exploatației emis de ansvsa/dsvsa cu cel mult 30 de zile înainte de 

data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de 
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mişcare ANSVSA/DSVSA (anexa 4 din normele sanitare veterinare ale ordinului ANSVSA nr. 

40/2010); 

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsări şi albine - adeverință 

Eliberată de medicul veterinar de circumscripție, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data 

depunerii CF, din care rezultă numărul păsărilor şi al familiilor de albine şi data înscrierii 
solicitantului în registrul exploataţiei. Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative 
agricole, grupuri de producători, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru 
toţi membrii acestor solicitanţi.       

3c.2) Paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine.   

Aceste documente se va depune odată cu Cererea de Finanțare doar dacă proiectul 
impune, în funcție de tipul de beneficiar. 

4. Certificat de urbanism pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau 
modernizări). Acest document se va depune odată cu Cererea de Finanțare doar dacă 
proiectul impune. 

5. Document emis de ANPM pentru proiect (conform protocolului de colaborare intre AFIR - 

ANPM - GNM) . Acest document se va depune obligatoriu în faza de contractare.  

6.1 Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabile la data 
incheierii contractului, emise de direcţia generală a finanţelor publice și de primăriile pe raza 
cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 
asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul 
consolidat.  

Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 
rambursare prin deconturile de tva și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea 
cererilor de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării 

certificatului de atestare fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la sect.A.  

Acest document se va depune obligatoriu în faza de contractare. 

6.2 Cazier judiciar al responsabilului legal, valabil la data incheierii contractului. Acest 
document se va depune obligatoriu în faza de contractare.  

7.1 Document emis de DSVSA pentru proiect, conform protocolului de colaborare dintre AFIR şi 

ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. Acest document se va depune în faza 

de contractare, doar dacă proiectul impune.     

7.2 Document emis de DSP judeţeană, conform protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS 

publicat pe pagina de internet www.afir.info. Acest document se va depune în faza de 

contractare, doar dacă proiectul impune.       

8.1 Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a investiţiei emise de 
o instituţie financiară (extras de cont şi/sau contract de credit acordat in vederea 

implementarii proiectului). Acest document se va depune obligatoriu în faza de 

contractare.    

8.2 Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului 
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul IBAN al contului în 

care se derulează operaţiunile cu AFIR). Acest document se va depune obligatoriu în faza 

de contractare.  
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9.1 Autorizaţie sanitară/ notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise 
cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanţare, pentru unitățile care se modernizează 
și se autorizează/avizează conform legislației în vigoare. Acest document se va depune odată 

cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul impune. 

9.2 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru toate unităţile în funcţiune. Acest 
document se va depune în faza de contractare, doar dacă proiectul impune.  

10.a) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul societăţilor agricole, însoțită de statutul societății agricole.   

b) Statut pentru societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza legii nr. 1/ 2005) și 
cooperativa agricolă (înfiinţată în baza legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările 
ulterioare și composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 
(menționate în legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să 
reiasă că acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă , cooperativă 
agricolă sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din oug 3/2015, cu completările și 
modificările ulterioare;     

c) Document de înfiinţare a institutelor de cercetare, a centrelor, staţiunilor şi unităţilor de 

cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol. 

Aceste document se vor depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul 

impune, în funcție de tipul de beneficiar.    

11.1 Diplomă de studii superioare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 
agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală sau, după 
caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care 
au absolvit în ultimele 12 luni. Acest document se va depune odată cu Cererea de 

Finanțare, doar dacă proiectul impune, în funcție de tipul de beneficiar.   

11.2 Diploma de absolvire studii postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, 
veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. Acest document se va depune odată cu 

Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul impune, în funcție de tipul de beneficiar. 

11.3 Diploma de absolvire a școlii profesionale sau diploma/ certificat de calificare ce atestă 
formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a 
competentelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea 
să fie autorizat de autoritatea naţionala pentru calificări sau certificat de absolvire a cursului 
de calificare emis de anca, care conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agro-
alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. Acest document se va depune 

odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul impune, în funcție de tipul de 
beneficiar.  

11.4 Foaia matricolă pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, 
veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare 

rurală. Acest document se va depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul 

impune, în funcție de tipul de beneficiar.     

11.5 Extras din registrul general de evidență a salariaților care să ateste înregistrarea 

contractului individual de muncă. Acest document se va depune obligatoriu odată cu 

Cererea de Finanțare.          

12. În cazul investiţiilor privind irigaţiile: 
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12.1 Aviz de gospodarirea apelor/ notificarea de începere a execuţiei, în cazul investiţiilor noi 
sau autorizație de gospodărire/notificare de punere în funcțiune, în cazul funcţionării 
sistemului de irigaţii."          

12.2 Aviz emis de ANIF (dacă este cazul)        

12.3 Document emis de OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)   

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă 
(dacă este cazul)         

Aceste documente se vor depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul 

impune, în funcție de tipul de proiect. 

13.1 Autorizaţia de producere a seminţelor şi materialului săditor/ autorizaţia de producere şi 
prelucrare a seminţelor şi materialului săditor/ autorizaţia de producere, prelucrare şi 
comercializare a seminţelor şi materialului săditor.  

13.2 Documente solicitate producătorilor agricoli: factură fiscală de achiziţii a seminţelor, şi 
documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă/buletinul de analiză oficială cu 
menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/documentul de 
calitate şi conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor 
menţionate (ex: eticheta oficială).        

Aceste documente se vor depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul 

impune, în funcție de tipul de proiect și de tipul de beneficiar. 

14. Certificatul de origine pentru animale de rasă indigenă eliberat de asociații ale crescătorilor 

sau organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ. Acest document se va depune 

odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul impune, în funcție de tipul de 
beneficiar.    

15.1 Document emis de către organizatia interprofesională pentru produsele agroalimentare 
(OIPA), din care să reiasă că solicitantul şi, dacă este cazul, terţele persoane cu care acesta 
încheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de documentul de 

înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut), document avizat de Consiliul Director.  

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către preşedintele consiliului director cât și 
de o altă persoană împuternicită de consiliul director conform prevederilor statutului. 

În acest caz, pe lângă documentul emis de oipa din care să reiasă că solicitantul este membru 
al acesteia, solicitantul trebuie să prezinte şi hotărârea consiliului director de împuternicire a 
preşedintelui consiliului director sau a unei alte persoane din cadrul consiliului director, 
conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente.    

15.2 Precontractele cu membrii OIPA în vederea procesării/ comercializării producției proprii. 

Aceste documente se vor depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul 

impune, în funcție de tipul de proiect și de tipul de beneficiar. 

16. Precontractele cu persoane juridice prin care se realizează comercializarea produselor 

propria. Acest document se va depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul 

impune, în funcție de tipul de proiect și de tipul de beneficiar. 

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 (în cazul 
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investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor care obțin după implementarea 

proiectului, un produs ecologic). 

17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de 
inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind 
organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări 
în vederea obținerii unui produs existent).     

Aceste documente se vor depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul 

impune, în funcție de tipul de proiect și de tipul de beneficiar. 

18. Studiu OSPA judeţean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploataţiilor 
agricole din sectorul vegetal, însoţit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în potenţialul 

agricol. Acest document se va depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul 

impune, în funcție de tipul de proiect și de tipul de beneficiar. 

19. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în sistemul 
naţional de antigrindină şi creştere a precipitaţiilor (la depunere), emis de autoritatea pentru 
administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, emis de AASNACP. 
Acest document se va depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul impune, 
în funcție de tipul de proiect și de tipul de beneficiar. 

20.1 Document emis de cooperativa/grupul de producatori din care sa reiasa ca solicitantul si, 
dacă este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de 
membru a/al acesteia/acestuia, insotit - statutul cooperativei.    

20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai cooperativei/ grupului de producători sau 
direct cu cooperativa/grupul de producători din care face parte în vederea procesării/ 
comercializării producției proprii.  

Aceste documente se vor depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul 

impune, în funcție de tipul de proiect și de tipul de beneficiar. 

21. Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de raportare 

către GAL. Acest document se regăsește ca Anexa 9 la Ghidul Solicitantului. Acest 
document se va depune obligatoriu odată cu Cererea de Finanțare. 

22. Declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului de acord verificare și monitorizare de 

către GAL. Acest document se regăsește ca Anexa 8 la Ghidul Solicitantul. Acest document 
se va depune obligatoriu odată cu Cererea de Finanțare. 

23. Declarație de încadrare în categoria de micro-întreprindere și întreprindere mică. Acest 
document se regăsește ca Anexa 10 la Ghidul Solicitantul. Acest document se va depune 

odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul impune, în funcție de tipul de 
beneficiar.   

24. Ofertă/ oferte bunuri (minim 1 ofertă pentru bunuri a căror valoare este mai mică sau egală 

cu 15.000 euro și minim 2 oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 euro). 
Acest document se va depune obligatoriu odată cu Cererea de Finanțare. 

25. Certificat constatator eliberat de la ONRC, în termen de valabilitate. Acest document se 

va depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul impune, în funcție de 
tipul de beneficiar.     
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26. Declarația pe suprafață de la APIA din perioada de depunere stabilită conform legislației 
naționale din anul depunerii cererii de finanțare sau din anul anterior (în cazul în care 

solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea unică de plată pentru campania anului în 

curs). Acest document se va depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul 

impune.  

27. Declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri, dacă proiectul 

impune. Acest document se va depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul 

impune, în funcție de tipul de proiect.  

28. Declarația pe propria răspundere prin care solicitantul declară ca va fi membru al unei 
Organizații/unui Grup de producători sau al unei Cooperative sau al unei Asociații similară 
entităților menționate anterior (Crescători de animale, apicultori, etc.) (dacă este cazul). Acest 
document se va avea în vedere pentru evaluarea și punctarea criteriilor de selecție. Acest 

document se va depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul impune.  

29. Statutul grupului/ cooperativei  de producători/ organizației/ asociației și Lista membrilor 
grupului/ cooperativei de producători/ organizației/ asociației (dacă este cazul). Aceste 
documente se vor avea în vedere pentru evaluarea și punctarea criteriilor de selecție. Aceste 

documente se vor depune odată cu Cererea de Finanțare, doar dacă proiectul impune.  

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

 

a) Investiţia realizată demonstrează utilitate şi creează plus valoare nu numai pentru exploataţia 
solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă; 

Îndeplinirea acestei condiții se va demonstra prin Studiul de Fezabilitate. 

b) Solicitantul își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL TIMIȘUL DE CENTRU; 

Îndeplinirea acestei condiții se va demonstra în baza documentelor de înființare ale solicitantului 
și/sau a verificărilor în Certificatul constatator emis de ONRC, a documentelor asupra terenului și 
a construcțiilor pentru care se realizează investiția. 

c) Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de Afaceri  pentru desfășurarea activităților; 

Îndeplinirea acestei condiții se va demonstra prin prezența unui Plan de Afaceri/ Studiu de 
Fezabilitate, însotit de proiectul de plantare avizat de stațiunea viticolă (dacă este cazul), 
întocmit conform legislației în vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul 
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice) și însoțit de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specific 
fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru proiectele care prevăd 
construcții-montaj, sau Plan de Afaceri pentru proiectele care presupun doar achiziția de utilaje, 
echipamente, instalații, etc. și nu prevăd construcții-montaj. Aceste documente se vor completa 
cu  punctele obligatorii în funcție de tipul de proiect și de investiție propusă, și se vor depune 
împreună cu anexele B și C la Planul de Afaceri/ Studiul de Fezabilitate. 

d) Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 
măsură; 

Condiția se consideră îndeplinită prin verificarea însușirii Declarației F și în baza corelării 
informațiilor din Studiul de Fezabilitate, Expertiză tehnică de specialitate asupra construcției 
existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (dacă este cazul), Documente solicitate 
pentru imobilul (clădirile și/ sau terenurile) pe care sunt/vor fi realizate investițiile, precum și cu 
cele din Certificatul de Urbanism. 
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e) Solicitantul prezintă un acord de cooperare (doar în cazul organizațiilor / grupurilor de 
producători fără personalitate juridică). 

Acordul de cooperare este semnat și ștampilat de toate părțile care își exprimă voința de 
asociere/colaborare în vederea implementării proiectului depus. Părțile convin că Acordul de 
cooperare reprezintă o convenție privind colaborarea  între semnatari în atingerea obiectivului 
comun/realizarea obiectului comun. 
Durata Acordului este corespunzătoare duratei prevăzute în contractul de finanțare pentru 
implementarea și derularea proiectului, iar prelungirea acestuia conduce automat la extinderea 
duratei Acordului de Cooperare.  

 
8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

 
Angajaţii GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie pentru 
proiectele declarate eligibile. Aceasta cuprinde toate criteriile de selecţie ale măsurii în 
care se încadrează proiectul şi punctajul obţinut. Fişele de verificare ale conformităţii, 
eligibilităţii, fişa verificării pe teren şi a criteriilor de selecţie trebuie să fie datate şi să 
prezinte numele şi semnătura a doi angajaţi din cadrul GAL, implicaţi în procesul de evaluare 
a proiectelor, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la încheierea termenului de 
depunere a proiectelor, în cazul în care nu au fost solicitate informaţii suplimentare. Astfel 
GAL va elabora Raportul de Selecţie Intermediar în max. 40 de zile lucrătoare de la 
încheierea termenului de depunere a proiectelor. 

În cazul apelurilor de selecţie cu o durată de depunere a proiectelor mai mare 30 de zile 
calendaristice, selecția intermediară a proiectelor se va efectua lunar. Depinzând de durata 
apelului, aceste sesiuni se vor defalca în etape a câte 30 de zile calendaristice. Evaluatorii 
GAL vor avea maxim 20 de zile lucrătoare de la încheierea fiecărei etape de câte 30 de zile 
calendaristice, în cazul în care nu au fost solicitate informaţii suplimentare, de a efectua 
evaluarea proiectelor prin completarea fișelor de verificare a conformităţii, a eligibilităţii, 
a criteriilor de selecţie, și fişa verificării pe teren dacă este cazul. Astfel GAL va elabora 
Raportul de Selecţie Intermediar în max. 40 de zile lucrătoare de la încheierea fiecărei etape 
de câte 30 de zile calendaristice. 

Dacă experții evaluator consideră necesar pot solicita informații suplimentare solicitanților, iar 
aceștia au obligația să răspundă în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare începând cu ziua următoare 
de la primirea formularului E3.4L de către solicitant. În situaţii excepţionale, se pot solicita şi 
alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informaţiile 
suplimentare solicitate iniţial. Evaluatorii au la dispoziție câte 5 (cinci) zile lucrătoare pentru 
evaluarea proiectelor, la care se adaugă răspunsul la informații suplimentare, dacă este cazul.  
 

Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile, se va convoca Comitetul de 
Selecție al proiectelor și se va realiza selecția proiectelor. 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.  
 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordine descrescătoare a punctajului de selecție, în 
limita fondului disponibil anunțat în apelul de selecție a sesiunii.  
 

Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor, de prezentare a rezultatului 
evaluării și a procedurii de soluționare a contestațiilor:  
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Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL Timişul de Centru vor respecta principiul 
de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care 
completează şi un angajat care verifică. 

GAL Timişul de Centru va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi 
selecţie cu transmiterea unei notificări şi va publica pe pagina de internet a GAL – 
www.timisuldecentru.ro Raportul de Selecţie Intermediar şi îl va afişa la sediul GAL-ului.  

Notificările transmise solicitanţilor vor conţine motivele pentru care proiectele nu au fost 
eligibile şi/sau selectate - se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite 
sau punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie - precum şi perioada de depunere şi 
soluţionare a contestaţiilor. Contestaţiile primite vor fi analizate de Comisia de Soluţionare a 
Contestaţiilor.  

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi 
neselectate, pot depune contestaţii la biroul administrativ GAL Timişul de Centru în maximum 
5 zile calendaristice de la data primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la 
data publicării Raportului de Selecţie Intermediar pe pagina de web a GAL. În maximum 10 
zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor se va anunţa raportul 
de soluţionare a contestaţiilor şi Raportul de Selecţie Final pe site-ul GAL-ului şi prin afişare 
la sediul GAL. În baza acestui raport vor fi evidențiate proiectele eligibile și selectate în urma 
soluționării contestațiilor.  

În cazul în care, la un apel de selecție nu există proiecte response, neconforme, neeligibile, 
iar valoarea acestora se încadrează în fondul disponibil al măsurii, GAL va emite Raportul de 
Selecție Final fără a mai aloca timp pentru contestații. În această situație Comitetul de 
selecție al proiectelor va emite doar Raportul de Selecție Final, fără a-l întocmi pec el 
intermediar. 

  

  

http://www.timisuldecentru.ro/
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9. Prezentarea criteriilor de selecție cu punctaje aferente 
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos: 
  

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

1. Solicitantul este sau declară că va fi membru al unei 
Organizații/unui Grup de producători sau al unei Cooperative 
sau al unei Asociații similară entităților menționate anterior 
(Crescători de animale, apicultori, etc.) 

20 puncte 

2. Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puțin pentru 
populația din UAT-ul în care acesta își desfășoară activitatea 
și implicit al GAL 

25 puncte 

3. Proiecte depuse în asociere. 
Se pot asocia mai multe entități pe baza unui acord de 
parteneriat, solicitantul fiind unul din parteneri. 

25 puncte 

4. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru 
o investiție similară  

10 puncte 

5.  Crearea de noi locuri de muncă Max. 20 puncte 

1 loc de muncă nou 5 puncte 

2 locuri de muncă noi 10 puncte 

peste 2 locuri de muncă 20 puncte 

TOTAL 100 puncte 

 
Punctajul minim pe care trebuie să îl obțină un proiect pentru a putea fi selectat și admis la 
finanțare pe Măsura 6/2A este de 40 puncte.  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor 
priorităţi: 

i) pentru a deservi cât mai mulţi potenţiali beneficiari şi a finanţa cât mai multe proiecte 
pe teritoriul GAL, se va acorda prioritate proiectelor cu valoare mai mică; 

ii) vor fi prioritizate proiectele aparținând solicitanților cu exploatații cuprinse în categoria 
fermelor mici (4.000-11.999 S.O.); 

iii) data si ora depunerii proiectului la GAL. 
 

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE  

1) Solicitantul este sau declară că va fi membru al unei Organizații/unui Grup de 
producători sau al unei Cooperative sau al unei Asociații similară entităților 
menționate anterior (Crescători de animale, apicultori, etc.) 

Documente care se verifică/documente justificative: 
Declarația pe propria răspundere prin care solicitantul declară ca va fi membru al unei 
Organizații/unui Grup de producători sau al unei Cooperative sau al unei Asociații similară 
entităților menționate anterior (Crescători de animale, apicultori, etc.) sau Statutul 
grupului/ cooperativei de producători/ organizației/ asociației și Lista membrilor grupului/ 
cooperativei de producători/ organizației/ asociației. 
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2) Justificarea utilității proiectului cel puțin pentru populația din UAT-ul în care acesta își 
desfășoară activitatea și implicit pentru populația GAL 

Documente care se verifică/documente justificative: 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate. 

3) Principiul asocierii mai multor entități pe baza unui acord de parteneriat, solicitantul 
fiind unul din parteneri 

Documente care se verifică/documente justificative: 
Cererea de Finanțare, Studiul de Fezabilitate, Statutul grupului de producători și Lista 
membrilor grupului de producători, Acordul de Parteneriat. 

4) Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 

Documente care se verifică/documente justificative: 
Cererea de finanțare Secțiunea C – Finanțări nerambursabile obținute sau solicitate. De 
asemenea, în urma depunerii proiectului la GAL se vor solicita informații legate de beneficiar 
la OJ FIR, pentru verificarea Registrului debitorilor AFIR și Buletinului Procedurilor de 
Insolvență, sau alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți, dar și a 
Registrului electronic al Cererilor de Finanțare. 

5) Numărul de locuri de muncă create prin proiect 

Documente care se verifică/documente justificative: 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate. 

 
 

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

GAL Timişul de Centru va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi 
selecţie cu transmiterea unei Notificări şi va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecţie 
Intermediar şi îl va afişa la sediul GAL-ului. Notificările transmise solicitanţilor vor conţine 
motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile şi/sau selectate - se vor menţiona criteriile de 
eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie - 
precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. Contestaţiile primite vor fi 
analizate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor. Solicitanţii ale căror proiecte au fost 
declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi neselectate, pot depune contestaţii la biroul 
administrativ GAL Timişul de Centru în maximum 5 zile calendaristice de la data primirii notificării 
sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie Intermediar pe 
pagina de web a GAL. În maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a 
contestaţiilor se va anunţa raportul de soluţionare a contestaţiilor şi Raportul de Selecţie pe site-
ul GAL-ului şi prin afişare la sediul GAL. 
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11. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține mai multe informații: 

 La Sediul Administrativ al Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru (GAL TC), din 

comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Județul Timiș, Cod poștal 307200. 

 Site-ul Asociației: www.timisuldecentru.ro  

 Adresa de e-mail: contact@timisuldecentru.ro 

La sediul administrative al Asociației GAL Timișul de Centru este disponibilă o variantă pe suport 
letric a tuturor informațiilor, în format detaliat, aferente lansării apelului de selecție a Măsurii 
6/2A – Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă. 

De asemenea, informații detaliate în legătură cu accesarea și derularea Măsurii 6/2A sunt 

cuprinse în Ghidul solicitantului care se găsește în variant printată la sediul GAL și în format 

electronic pe site-ul Asociației: www.timisuldecentru.ro  

 

 

12.  Alte informații relevante 

 

▪ Tipuri de beneficiari eligibili:  

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole (autorizați cu statut minim de PFA); 

• Exploatații agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-întreprinderilor sau 
întreprinderilor mici; 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• Formele asociative constituite conform Regulamentul (UE) 1305/2013 art. 56; (Organizații/Grupuri 
de Producători, Cooperative); 

• Parteneriatele constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE și în a cărui componență să fie cel 
puțin un partener din categoriile următoarele categorii: Fermieri și Microîntreprinderi și 
întreprinderi mici. 

 
▪ Investiții și cheltuieli eligibile:  

− Investiții în solare/sere inclusiv tehnologizare; 
− Modernizarea spațiilor tehnologice sau de producție din cadrul exploatației; 
− Achiziționarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale; 
− Înființarea și modernizarea exploatațiilor apicole; 
− Construirea/modernizarea spațiilor zootehnice; 
− Construirea/modernizarea de spații de depozitare pentru cereale; 
− Construirea de centre de colectare a laptelui; 
− Achiziția de mașini de transport frigorifice pentru carne/lapte; 
− Achiziția unui punct de tăiere mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine/păsări; 
− Modernizarea/ dotarea unui punct de tăiere mobil pentru bovine/ porcine/ ovine/ 

caprine/ păsări; 
− Construirea de unități de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale; 
− Modernizarea unităților de procesare carne/lapte; 
− Construirea/modernizare/dotare de spații de depozitare pentru legume/fructe. 

http://www.timisuldecentru.ro/
mailto:contact@timisuldecentru.ro
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