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APEL DE SELECTIE PROIECTE 
In cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 

Axa LEADER / Sub-masura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor  
în cadrul Strategiei de dezvoltare locală 

 
 

 

 

Data anuntului: 04.07.2017 
Nr. de referinta al sesiunii: 1/ 2017 – M2/2B 
Masura lansata: M2/2B „Sprijin pentru reinnoirea generatiilor de fermieri” 

 

Asociatia G.A.L. RAZIM, in calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si 
animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL RAZIM”, finantat prin FEADR in cadrul PNDR 2014 
– 2020, anunta lansarea apelului de selectie pentru Masura M2/2B „Sprijin pentru reinnoirea generatiilor 
de fermieri”.  

 

Data lansării apelului de selecție: 10.07.2017 
Data limită de depunere a proiectelor: 08.08.2017 
 
Beneficiari: Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:  

 Tânărul fermier, în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se 
instalează ca unic șef al exploatației agricole;  

 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari, unde un tânăr fermier, în sensul art. 2 din R (UE) 
1305/2013, se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile 
referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație si detine cel 
putin 50+1 din actiuni.   

 

Atentie! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 
 
Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

 Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 29.999 SO;  

 Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;  

 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol 
și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA.  
 

Atentie! Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei 
de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de 
Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru 
instalarea tinerilor fermieri.   
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Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii M2/2B „Sprijin pentru reinnoirea generatiilor de 
fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:  

 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

 individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);  

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II); 

  ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF).  

 asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 
nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere 
limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei G.A.L. 
RAZIM: sat Sarichioi, com. Sarichioi, str. Principala, nr.691A, jud. Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul 
orar 11.00 – 14.00.  
 
Alocare totala pe sesiune: 261.812 euro       
 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.000 euro 
 
Valoarea maximă eligibilă:  40.000 euro/proiect 
 
Intensitatea sprijinului: Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci 
ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 40.000 de euro pentru tinerii 
fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatație agricola, cu dimensiunea cuprinsa între 
12.000 S.O. și 29.999 SO.   
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, 
astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;  

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri 
 
Cererea de finanțare editabila utilizata poate fi consultata si descarcata prin accesarea urmatorului link 
http://www.galrazim.ro/index.php/ghidul-solicitantului-si-anexe-m22b/.  
 
Documentele Justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, 
trebuie sa fie in conformitate cu cerintele Fisei masurii M2/2B din SDL si cu Ghidul solicitantului, anexe la 
prezentul apel de selectie, in vigoare la data lansarii, disponibile in format electronic pe site-ul GAL, la 
sectiunea dedicata http://www.galrazim.ro/index.php/ghidul-solicitantului-si-anexe-m22b/.  
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Opis documente justificative Cerere de finantare:  
 
1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei 
2. Documente proprietate / folosință pentru exploataţia agricolă, documente obligatoriu de prezentat la 
depunerea cererii de finanţare 
a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

 document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei în 
vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de 
notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de 
moştenitor unic autentificat de notar şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de 
proprietate conform legislaţiei în vigoare autentificate la notar) 

si/sau 

 tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, (conţinând 
sumarul contractelor de arendare la data depunerii Cererii de Finanţare), cu suprafeţele luate în 
arendă pe categorii de folosinţă 

si/sau 

 contract de concesionare, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, însoţit de adresa emisă 
de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul 
de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

şi/sau 

 contractul de comodat/ contractul de închiriere/ documentul potrivit căruia suprafaţa de teren 
a fost temporar în administrare/ folosinţă;  

 document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectaţiune 

 Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei 
în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ comodat valabile la 
momentul depunerii cererii de finanţare.Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de 
minim 5 mp/stup şi 50mp pentru fiecare pavilion apicol. 

 În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, 
contractele care conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra terenurilor agricole, 
pentru exploatații pomicole, să aibă o valabilitate de minimum 15 ani (excepție: pepinierele, 
culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani), începând 
cu anul depunerii Cererii de Finanţare. 

b) Pentru construcţii permanente, conform prevederilor Legii nr.50/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

 documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, 
uzufruct, superficie, servitute (dobândite prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 
donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 

c) Pentru construcţii provizorii, conform prevederilor Legii nr.50/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

 documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, 
uzufruct, superficie, servitute (dobândite prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 
donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 
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 documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: concesiune, 
comodat, locaţiune(închiriere); În cazul prezentării contractului de comodat / locaţiune pentru 
construcţiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Legii 50/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare, solicitantul trebuie să ataşeze şi acordul expres al proprietarului de drept. 

 documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: 
contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ 
de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: 
concesiune, comodat, locaţiune. 

d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine: 

 extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară (adeverinţă 
eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice 
înaintea depuneri cereri de finanţare din care să rezulte: efectivul de animale deţinut, al păsărilor 
şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit de 
formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului 
ANSVSA nr. 40/2010); 

 PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine 
e) Pentru exploataţiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată în anul depunerii 
cererii de finanţare care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ 
fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila 
primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul". 
 
Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată cu cel 
mult 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanţare care să confirme dreptul de folosinţă 
(proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor (doar proprietate) 
înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul". 
 
În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune 
copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia 
curentă. 
 
3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul 
platformei/Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma 
comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are capacitatea de preluare a gunoiului de grajd din 
exploatația solicitantului. 

 
4. Copiile situaţiilor financiare pentru anii "n" şi "n-1", unde "n" este anul anterior anului în care 
solicitantul depune Cererea de Finanţare, înregistrate la Administraţia Financiară; 
a) Pentru societăţi comerciale: 

 Bilanţul (cod 10); 

 Contul de profit şi pierderi (cod 20); 

 Datele informative (cod 30); 

 Situaţia activelor imobilizate (cod 40); 
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și/sau 

 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară (cod S1046), în cazul 
solicitanţilor care de la constituire, nu au desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare de un an 
fiscal. 

b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale: 

 Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01,13) 
și/sau 

 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 
221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanţilor care în anii "n" şi "n-1" sunt autorizaţi conform 
OUG. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic / asociat majoritar / 
administrator) 
 

5.1. Copia actului de identitate pentru sotul /sotia reprezenatnului legal de proiect (asociat unic/asociat 
majoritar/administrator), daca este cazul 
 

6. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, insotit de Certificatul 
constatator ONRC, forma extinsa, conform legislaţiei în vigoare 
 

7. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca 
tânărul fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că exercită un 
control efectiv pe termen lung (pentru cel puţin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, 
beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective. 
 

8. Diploma/ document doveditor de absolvire a ultimului nivel de studii (conditia obligatorie este 
absolvirea invatamantului minim de 8 clase) 
 

9. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de 
maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de 
ultima tranșă de plată; 
 

10. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: anul de studiu, forma 
de învăţământ (cu frecvenţă/la zi sau fără frecvenţă, etc.) specializarea şi UAT-ul în care este situată 
unitatea de învăţământ frecventată. 
 

11. Certificat privind inscrierea in Registrul Unic de Identificare (Cod RO APIA) 
 

12. Declaratia pe suprafata  
 

13.  Documente cedent exploatatie 
 

14. Declaratia pe proprie raspundere privind eligibilitatea solicitantului (Anexa 11 ) 
 

15. Declaratia pe proprie raspundere privind eligibilitatea exploatatiei (Anexa 12) 
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16. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind raportarea platilor catre GAL  
RAZIM (Anexa 13)  
 
17. Alte documente justificative (se vor specifica după caz) 
 
Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificare a acestora:  
 

Solicitantul trebuie sa indeplineasca criteriile de conformitate si eligibilitate descrise in Ghidul 
solicitantului anexat prezentului apel de selectie, in vigoare la momentul lansarii. Metodologia de 
verificare a acestora este detaliata in Fisa de evaluare generala a proiectului – Formularul specific CES2, 
anexa la Ghidul solicitantului si poate fi consultat in format electronic prin accesarea urmatorului link 
http://www.galrazim.ro/index.php/ghidul-solicitantului-si-anexe-m22b/.  
 
Criterii de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca un solicitant care solicita sprijin prin aceasta 
masura, sunt:  
 
 Solicitantul trebuie sa se instaleze pentru prima data ca si conducator al unei exploatatii 
agricole; Se va verifica Cererea de finantare – sectiunea F, punctul 7, Certificatul de inregistrare ONRC, 
insotit de Certificatul constatator (forma extinsa), Certificat privind inscrierea in Registrul Unic de 
identificare APIA 
 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici; Se 
verifica Certificat de inregistrare ONRC, insotit de Certificatul constatator forma extinsa, Situatii 
financiare/ Declaratiia 200/ Declaratia 221, Hotararea AGA de desemnare a tanarului fermier ca actionar 
majoritar, Cererea de finantare, sectiunea F, Fisa Masurii din SDL 

 
 Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 
29.999 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la data depunerii Cererii de 
finantare) in teritoriul GAL RAZIM; Se va verifica Cererea de finantare, Certificatul de inregistrare APIA – 
declaratia unica pe suprafata, Documente proprietate/folosinta pentru exploatatia agricola, Extrasul din 
Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA / DSVSA, Extras din Registrul agricol in copie conform cu originalul, 
Fisa masurii din SDL  

 
 Solicitantul prezinta un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul 
exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei masuri. Preconditia gestionarii 
eficiente a planului de afaceri este reprezentata de stabilirea domiciliului beneficiarului in UAT in care 
exploatatia este inregistrata (UAT apartinand teritoriului acoperit de GAL RAZIM), precum si a locului de 
munca in acelasi UAT sau zona limitrofa.  Se va verifica Planul de afaceri, Cererea de finantare - Sectiunea 
F, Declaratia pe proprie raspundere. 

 
 Solicitantul isi ia angajamentul de a dobandi competente profesionale adecvate intr-o perioada 
de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului, prin 

mailto:galrazim@gmail.com
http://www.galrazim.ro/index.php/ghidul-solicitantului-si-anexe-m22b/


Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim”, 
finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala  

PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER  
Contract nr. C19401094011623818322 / 09.11.2016 

 

Asociatia G.A.L. Razim  
Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, nr. 691A, Jud. Tulcea 

Decizie de autorizare nr. 094 / 08.09.2016; CIF 36484297 
Tel.: 0745.209.415; e-mail:galrazim@gmail.com;  

 

participarea la cursuri de instruire organizate in cadrul Masurii GAL M1/1C sau la programe de instruire 
similare organizate de catre MADR; Se va verifica asumarea Angajamentului privind dobandire de 
competente profesionale – Anexa 10 la Ghidul solicitantului  

 
 Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului; Se va verifica Planul de afaceri, Cererea de finantare - Sectiunea F, 
Declaratia pe proprie raspundere.  

 
  Solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9  din Regulamentul (UE) nr. 
1307/ 2013)  în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării7; Se va verifica Planul de 
afaceri, Cererea de finantare - Sectiunea F, Declaratia pe proprie raspundere.   

 
 Inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii 
performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de 
minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării 
implementării Planului de afaceri); Se va verifica Planul de afaceri – Sectiunea obiective obligatorii.  
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL 

 
Procesul de evaluare si selectie la nivel de GAL RAZIM se deruleaza conform prevederilor cuprinse 

in “Procedura de evaluare si selectie GAL”, in vigoare la data lansarii apelului de selectie, anexa la 
prezentul apel de selectie, care poate fi consultata accesand urmatorul link 
http://www.galrazim.ro/index.php/ghidul-solicitantului-si-anexe-m22b/.  

Selecția proiectelor se va 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%.  

Dupa inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a eligibilitatii. 
Termenul de evaluare a proiectelor este de maxim 30 de zile lucratoare de la data incheierii sesiunii de 
depunere. Daca se considera necesar, expertii evaluatori pot solicita informatii suplimentare solicitantilor, 
termenul de raspuns incadrandu-se in termenul total de evaluare.  

In vederea verificarii veridicitatii datelor cuprinse in anexele tehnice si administrative ale cererii 
de finantare, se pot efectua de catre expertii evaluatori vizite pe teren. Concluzia privind eligibilitatea 
proiectelor se va consemna numai dupa efectuarea vizitei pe teren, daca este cazul. 

Toate verificările efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, 
respectiv vor fi semnate de către doi experți - un expert care completează și un expert care verifică. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat și 
aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selectie a proiectelor. Raportul de selecție va fi 
datat, avizat și de către Managerul GAL RAZIM. Toate proiectele selectate de GAL RAZIM, indiferent de 
specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR / CRFIR pe raza caruia se va realiza proiectul, dar nu mai tarziu 
de 15 zile calendaristice de la data aprobarii Raportului de selectie final intocmit de GAL.  
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Solicitantii ai caror proiecte au fost declarate neeligibile sau care se considera ca au fost 
dezavantajati in procesul de evaluare, pot depune contestatii la sediul GAL in maximum 5 zile lucratoare 
de la data primirii notificarii privind neselectarea proiectului.  

Contestaţiile vor fi depuse la secretariatul GAL, din sat Sarichioi, str. Principala, nr. 691 A, comuna 
Sarichioi, judetul Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 11:00 – 14:00. Termenul de solutionare a 
contestatiilor este de maxim 10 zile lucratoare, de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL. 

Vor fi considerate contestatii si analizate in baza prezentei proceduri doar acele solicitari care 
contesta elemente legate de neconformitatea, eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii 
de selectie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarata 
eligibila/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. Contestatiile vor fi 
instrumentate de catre un expert GAL cu atributiuni specifice din cadrul Compartimentului administrativ. 
Contestatiile depuse in termen, impreuna cu solutia propusa de catre expertul evaluator GAL, vor fi 
inaintate in maxim 2 zile lucratoare Comisiei de solutionare a contestatiilor.  Acestea vor fi insotite de 
documentele justificative aferente, precum si de o situatie centalizatoare a tuturor contestatiilor depuse.  

Rezultatele procedurii de evaluare a contestatiilor vor fi consemnate in Raportul de contestatie, 
care va fi publicat pe site-ul GAL in sectiunea distincta cu acelasi nume 
http://www.galrazim.ro/index.php/rapoarte-de-contestatie/.  

 
Criteriile de selecție si punctajul aferent 
 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selectie Punctaj 

CS.1. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care promoveaza culturile de plante 
medicinale si aromatice, culturi cu potential ridicat in teritoriului acoperit de 
GAL (minim 5% din valoarea productiei comercializate va fi din cultura plantelor 
medicinale si aromatice).  
Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selectie, solicitantul va 
detalia in cadrul Planului de afaceri, in mod distinct actiunile privind infiintarea 
si/sau dezvoltarea culturii de plante medicinale si aromatice, precum si asumarea 
angajamentului ca un procent de 5% din valoarea productiei comercializate in 
exploatatie sa fie reprezentat de cultura de plante medicinale si aromatice.  
Se va verifica Planul de afaceri, respectiv Tabelul II – Structura actuala a 
exploatatiei (anul 0) / Tabel VI A 1 - Planul de cultură pentru sectorul vegetal, 
inclusiv pentru suprafeţe cultivate cu furaje si Tabel VI A 2 - Planul de producţie 
şi comercializare pentru sectorul vegetal                                   

60 p 

CS.2. Avand in vedere numarul exploatatiilor preluate integral, vor fi selectate cu 
prioritate proiectele in care:  

Max. 40 p 

CS.2.1 Solicitantul preia integral o exploatatie 20 p 

CS.2.2 Solicitantul preia integral cel putin doua exploatatii agricole 40 p 

TOTAL 100 p 
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Pentru această măsură pragul minim este de 60 de puncte si reprezintă punctajul minim sub care niciun 
proiect eligibil nu poate intra la finanțare.  
Selectia proiectelor se va face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie. 
În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în ordine descrescătoare a 
dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard output (SO).  
 
 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

Rezultatele evaluarii proiectelor vor fi comunicate prin postarea pe pagina web GAL, la sectiunea 
cu acelasi nume, a Raportului de selectie http://www.galrazim.ro/index.php/rapoarte-de-selectie-finale/.  

Rezultatele procesului de selectie vor fi comunicate solicitantilor prin transmiterea de notificari, 
care vor contine, pentru proiectele declarate neeligibile, motivele pentru care proiectele nu au fost 
selectate – se vor mentiona criteriile de eligibilitate care nu au fost indeplinite sau punctajul obtinut pentru 
fiecare criteriu de selectie – precum si perioada de depunere si solutionare a contestatiilor.  

In urma procesului de solutionare a contestatiilor, rezultatele vor fi comunicate prin postarea pe 
pagina web GAL, la sectiunea cu acelasi nume a Raportului de contestatie 
http://www.galrazim.ro/index.php/rapoarte-de-contestatie/.  

Dupa aparitia Raportului de contestatie pe site-ul GAL, solutia ramane definitiva, iar rezultatele 
procesului de selectie finala vor fi consemnate in Raportul final de selectie, publicat pe site-ul GAL, in 
sectiunea cu acelasi nume http://www.galrazim.ro/index.php/rapoarte-de-selectie-finale/.  

Notificarile vor fi transmise cu confirmare de primire din partea solicitantilor, in termen de maxim 
5 zile lucratoare de la data afisarii Raportului de selectie final.  
 
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 
Sediu: Asociatia GAL RAZIM, str. Principala, nr.691A, sat Sarichioi, com. Sarichioi, jud. Tulcea; Tel.:  
0745.209.415; e-mail: galrazim@gmail.com.  
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