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ANUNȚ LANSARE APEL DE SELECȚIE A PROIECTELOR 

M3/2B Soluții inovative pentru o agricultura competitivă în vederea sprijinirii tinerilor 

fermieri din teritoriul GAL Dunărea de Sud  

CODUL MĂSURII : M3 / 2B 

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2018 Măsura M3/2B 

VARIANTA DETALIATĂ 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, str. 

Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, anunță lansarea în perioada 

23.04.2018 – 25.05.2018 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare pe 2018, 

pentru măsura M3/2B Soluții inovative pentru o agricultura competitivă în vederea sprijinirii 

tinerilor fermieri din teritoriul GAL Dunărea de Sud, din cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Locală 2014 – 2020. 

1. Data lansării apelului de selecție – 23.04.2018 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 25.05.2018 

Sesiunea este deschisă în perioada 23.04.2018 – 25.05.2018, sesiune închisă. 

Termenul limită pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri 

este 25.05.2018, ora 14.00. 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele – locul de depunere al 

proiectelor pentru măsura M3/2B Soluții inovative pentru o agricultura competitivă 

în vederea sprijinirii tinerilor fermieri din teritoriul GAL Dunărea de Sud, este la sediul 

GAL Dunărea de Sud, în comuna Fântânele, str. Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, 

județul Teleorman, de luni până vineri intre orele 08.00 – 16.00. Data limită este 

25.05.2018, ora 14.00. 

4. Fondul disponibil alocat în sesiune  –  fondurile disponibile pentru măsura M3/2B 
sunt de 40.000 euro (sumă rămasă disponibilă ca urmare a Raportului de selecție 
final nr. 72/23.01.2018., notificării de eligibilitate nr. 207/16.02.2018 – FLOREA 
SEBASTIAN COSMIN II și notificării de neeligibilitate nr. 220/23.02.2018 – STRECHE 
ION GICĂ II) 

- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 
este de 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 50.000 SO  

- procentul sprijinul de finanțare nerambursabilă este de 100%. 
5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții pentru 

măsura M3/2B Soluții inovative pentru o agricultura competitivă în vederea sprijinirii 
tinerilor fermieri din teritoriul GAL Dunărea de Sud – va fi corespunzător formularului 
– cadru pentru măsura M3/2B, disponibilă pe site-ul www.galdunareadesud.ro , în 
secțiunea măsuri. 
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6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 
depunerea proiectului sunt în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M3/2B din SDL și 
ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura M3/2B, și sunt afișate 
pe site-ul GAL, www.galdunareadesud.ro .Pentru punctarea criteriilor de selecție sunt 
suficiente anexele la cererea de finanțare. 

7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul, sunt prevăzute la Ghidul solicitantului pentru măsura M3/2B, iar 
metodologia de verificare a  acestora sunt cuprinse în Procedura de evaluare a 
conformității și Procedura de evaluare a eligibilității. 
Conformitatea constă în verificarea Cererii de Finanțare daca: este corect completata; 
este prezentata atât în format tipărit, cât si în format electronic; documentele 
justificative solicitate sunt prezente în doua exemplare: un original si o copie 
verificându-se valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant. 
Verificarea eligibilităţii cererii de finanțare este efectuată în baza documentelor 
depuse de către solicitant. Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 
verificarea existenţei documentelor depuse la Cererea de finanţare;verificarea 
condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului şi ale exploataţiei agricole; verificarea 
criteriilor de eligibilitate ale proiectului; 
 verificarea conţinutului Planului de afaceri și a documentelor anexate Cererii de 
finanţare. 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție a GAL - Selecția proiectelor 
se realizează de Comitetul de selecție al GAL Dunărea de Sud, care trebuie să se 
asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor 
propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și se regăsesc pe site-ul GAL, 
www.galdunareadesud.ro .    
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.  

9. Criteriile de selecție specifice teritoriului au fost stabilite în fișa măsurii M3/2B din 

SDL.  

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie, în cadrul alocării disponibile pentru sesiunea respectivă.  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea 

următoarelor priorităţi:  

1. În funcție de nivelul de calificare în domeniul agricol, în urmatoarea ordine:1 – 

studii superioare; 2- studii liceale sau postliceale;3 – formare profesionala de cel putin 

nivelul 1. 

2. Sectorul prioritar, în urmatoarea ordine:1 -vegetal: 2 – zootehnic. 

În cazul  proiectelor cu acelaşi punctaj, aceleaşi nivel de calificare în domeniul agricol  

și sector prioritar, departajarea acestora se va face în ordine descrescătoare a 

dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin Standard Output (SO). 
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Nr. 
crt. 

CRITERII DE SELECȚIE Punctaj 

CS1 

Solicitantul deține o exploatație agricolă care activează în unul din sectoarele 
prioritare pentru teritoriul GAL Dunărea de Sud 

    

a) Sectorul vegetal  
1. Culturi în câmp: cereale, plante tehnice și plante medicinale și 

aromatice 

 
40  

2. Legumicultura (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în 
spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), 
inclusiv producere de material săditor/sămânţă de legume 

 
35 

3. Pomicultură și viticultură  30 

b) Sectorul zootehnic 
1. Apicultura  

 
40 

2. Ovine și caprine  35 

3. Porcine  30 

4. Bovine  25 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea culturilor 
sau speciilor de animale în cadrul calculului SO care trebuie să fie dominantă în 
total SO exploataţie. 
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul 
vegetal/zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în 
SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/animale se va face 
comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al 
exploataţiei. 
N.B.! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada de 
monitorizare a proiectului, grupa mare de cultură/animale pentru care a primit 
punctaj. 

 

CS2 

Solicitantul are în proprietate exploatația agricolă  
25  Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul ataseaza la 

Cererea de Finanțare documente prin care sa demonstreze ca, deține în 
proprietate întreaga exploatație: 
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol 
autentificate de notar, conform legislației în vigoare; 
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din 
exploatație; 
- extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte: 

efectivul de animale deținut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei 
înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatației, însoțit de formular de mișcare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA 
nr. 40/2010). 

CS3 
Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform 
legislației în vigoare 
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Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul ataseaza la 
Cererea de Finanțare documente prin care sa demonstreze ca acesta este 

10 

membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu condiția ca solicitantul 
sa faca parte dintr-o asociație în domeniul proiectului: 
- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanța Guvernului nr. 
37/2005 privind recunoasterea si funcționarea grupurilor de producatori, 
pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- grupuri si organizații de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute 
conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin 
financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar și organizațiilor de 
producatori în sectorul fructe și legume; 
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- organizații de îmbunatațiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- membrii ai unei asociații care este membra în Organizații Interprofesionale 
pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 
Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, județean si 
național. 
*Se va acorda punctaj numai daca sunt atașate documentele descrise în 
Cap.4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finanțare, punctul 12.1. 

CS4 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol  

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol/ 
veterinar /economie agrară 

 
25 

2. Solicitantul a absolvit studii liceale și/sau postliceale în domeniul agricol 
/veterinar /economie agrară 

 
20 

3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului 
minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de 
calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară 
de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la 
momentul acordării certificatului de calificare profesională.   

15 

Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de 
licenţă/master/doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale se 
dovedeşte cu diplomă de bacalaureat.  
Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea punctajului minim se 
va prezenta, pe lângă documentul care certifică absolvirea celor 8  clase, un act 
doveditor (diplomă, certificat de calificare) eliberat de un formator de formare 
profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale) prin care 
se certifică competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare 
profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare 
profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până 
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la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru cele eliberate ulterior, conform 
prevederilor legale în vigoare în prezent .Pentru acordarea de punctaj la 
criteriul 4 de selecţie, sunt acceptate şi documentele de formare profesională 
eliberate de ANCA de minim 360 de ore.  
N.B.! Informaţii privind tipurile de studii  considerate ca ţinând de domeniul 
agricol sunt prezentate la capitolul „4.4 Dicţionar” din prezentul Ghid.  

 TOTAL 100 

 
Pentru această măsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care nici 
un proiect nu poate intra la finanţare. 
 

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor de selecție a proiectelor(rezultatele 
procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție).  
Selectarea proiectelor  se realizează pe baza Procedurii de evaluare și selecție din 
Ghidul solicitantului pentru măsura M3/2B și parcurge următoarele etape: 

- GAL Dunărea de Sud  - va notifica solicitanții cu privire la rezultatul obținut în urma 
procesului de evaluare a conformității Dosarului Cererii de Finanțare, în maxim 3 zile 
lucrătoare de la depunere, solicitantul este înștiințat de către expertul verificator 
daca acesta este conform sau daca nu i se vor explica cauzele neconformității. 
Solicitantul are obligația de a lua la cunoștință prin semnătura data pe fisa de 
verificare a conformității; 

- După încheierea procesului de evaluare şi selecţie, Comitetul de selecţie va emite un 
Raport de Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele. retrase, neeligibile, 
eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar 
pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 
Raportul de Selecţie Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL și beneficiarii 
vor fi notificați cu privire la rezultat. 

- Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au 
fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul 
GAL Dunărea de Sud, din Str. Șos. Turnu-Măgurele, nr. 21, comuna Fântânele, 
județul Teleorman, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării sau în 
maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina web a GAL Dunărea de Sud, a 
Raportului intermediar de selecție. . 

- Contestația depusa trebuie sa fie însoțita de Notificare si de documente justificative. 
Contestațiile se soluționează de Comisia de soluționare a contestațiilor, constituita la 
nivelul GAL Dunărea de Sud. Termenul de soluționare a contestațiilor este de 5 zile 
lucrătoare de la primirea documentației de la experții GAL. 

- După încheierea perioadei de depunere si soluționare a contestațiilor, în baza 
Raportului Comisiei de Contestaţii, Comitetul de selecţie va emite Raportul de 
Selecţie (final) în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 
neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru 
proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 
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- Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va 
fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție și va fi postat pe 
pagina de web a GAL Dunărea de Sud, www.galdunareadesud.ro  

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

accesarea și derularea măsurii:  Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, 

cu sediul în comuna Fântânele, str. Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul 

Teleorman, Tel/Fax: 0247 435 417 , e-mail: dunareadesud@yahoo.com . 

12.  Alte informații : Monitorizarea proiectului - durata de valabilitate a contractului 

reprezintă durata de execuţie a Contractului de Finanţare, la care se adaugă 3 ani de 

monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de către Autoritatea Contractantă. 

Beneficiarul se obligă să respecte și să mențină pe toată durata de valabilitate a 

contractului, Criteriile de Eligibilitate şi de selecţie înscrise în Planul de Afaceri, parte 

integrantă din Cererea de Finanțare. În cazul nerespectării acestora, sumele acordate 

vor fi recuperate integral. 

Monitorizarea plăților: solicitantul va depune împreună cu dosarul cererii de 

finanțare anexa 22 – declarație pe propria răspundere privind angajamentul de 

raportare către Gal, prin care se obligă sa transmită către GAL: 

 Copia Contractului/Deciziei de finanțare semnată cu AFIR; 
 Copia Actelor Adiționale la contract încheiate cu AFIR; 
 Copia Notificărilor de plată emise de AFIR, pentru plățile efectuate către noi, în 

cadrul proiectului sus menționat; 
 Alte documente solicitate de GAL; 
 Cererile de plată, în vederea verificării conformității acestora, înainte de 

depunerea la OJFIR/CRFIR. 
 

Varianta detaliată a apelului de selecție este disponibilă și pe suport tipărit, la sediul 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, în comuna Fântânele, str. 

Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman. 

 

Reprezentant legal, 

 

Antonescu Dorina 

 


