
 

Nr. 303/16.10.2018     Anexa 1 la Hotararea nr. 22/16.10.2018  a Consiliului Director 

 

ERATA nr. 2 

La Ghidul Solicitantului MCS 6.1 SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR 

FERMIERI SI PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI si la Anexa 2 Cererea 

de finantare MCS 6.1 – Sprijinirea tinerilor fermieri 

publicat pe pagina www.galcheilesohodolului.ro a Asociatiei GAL – Cheile Sohodolului 

 

Prin erata, Anexa 2 Cererea de finantare MCS 6.1 – Sprijinirea tinerilor fermieri va fi 

modificata astfel: 

Capitol Text existent 
Text modificat conform prezentei 

modificari 

E. LISTA 

DOCUMENTELOR 

ANEXATE 

PROIECTELOR 

AFERENTE MCS 

6.1 A 

11. Declaraţie pe proprie răspundere 

privind îndeplinirea criteriului de 

selecţie privind rasele/soiurile 

autohtone până la momentul acordării 

celei de-a doua tranşe de sprijin 

sau 

Document care certifică utilizarea 

resurselor genetice autohtone, 

document obligatoriu de prezentat la 

depunerea cererii de finanţare. Soiurile 

autohtone se regăsesc în Catalogul 

oficial al soiurilor de plante de cultură 

din România/ Institutul de Stat pentru 

Testarea și Înregistrarea Soiurilor 

(ISTIS)– aprobat anual. 

In cazul animalelor se va depune 

Certificatul de origine pentru animalele 

deţinute de solicitant emis de Asociaţia 

Crescătorilor de Animale din specia 

prevăzută în proiect, autorizată de 

ANARZ. Acest document se ataşează 

numai pentru argumentarea criteriului 

de selecţie.                                     

11. Declaraţie pe proprie 

răspundere privind îndeplinirea 

criteriului de selecţie privind 

rasele/soiurile autohtone până la 

momentul acordării celei de-a doua 

tranşe de sprijin 

sau 

Document care certifică utilizarea 

resurselor genetice autohtone, 

document obligatoriu de prezentat 

la depunerea cererii de finanţare. 

Soiurile autohtone se regăsesc în 

Catalogul oficial al soiurilor de 

plante de cultură din România/ 

Institutul de Stat pentru Testarea și 

Înregistrarea Soiurilor (ISTIS)– 

aprobat anual. 

In cazul animalelor se va depune 

Certificatul de origine pentru 

animalele deţinute de solicitant 

emis de Asociaţia Crescătorilor de 

Animale din specia prevăzută în 

proiect, autorizată de ANARZ. 

Acest document se ataşează numai 

pentru argumentarea criteriului de 

selecţie.   

 

Notă: Întrucât criteriul de selecție 

privind soiurile autohtone nu este 

aplicabil MCS 6.1 - Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri si pentru 

dezvoltarea fermelor mici, 

http://www.galcheilesohodolului.ro/


 

documentul mentionat la punctul 11 

nu se solicită. 

 

Prin erata, Ghidul Solicitantului MCS 6.1 va fi modificat dupa cum urmeaza:  

Capitol Text existent 
Text modificat conform 

prezentei modificari 

4. Categoriile de beneficiari 

eligibili 

A. Sprijin pentru instalarea 

tinerilor fermieri 

• înaintea 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. 

 

• înaintea solicitării celei de-a 

doua tranșe de plată, 

beneficiarul face dovada 

creşterii performanţelor 

economice ale exploatației, 

prin comercializarea 

producției proprii în procent 

de minimum 10 % din 

valoarea primei tranșe de 

plată. 
 

10. Documente necesare pentru 

accesarea fondurilor  

10.1. Documentele obligatorii la 

de depunerea proiectului 

B. Sprijin pentru fermele mici 

  

Pentru selecție:  

diploma de absolvire care se 

ataşează în cazul studiilor 

superioare (diploma de doctor, 

diploma de disertație, diploma 

de licenţă) -20 puncte  

 

diploma de absolvire a 

studiilor postliceale 

(diploma/ certificatul de 

absolvire)/ liceale (diploma de 

bacalaureat) în domeniul 

agricol/ agro-alimentar/ 

veterinar/economiei agrare -

15 puncte  

 
certificatul de calificare 

profesională care se ataşează 

în cazul cursurilor de 

calificare/ recalificare în 

domeniul în domeniul agricol/ 

agro-alimentar/ 

veterinar/economiei agrare 

realizate de către furnizori de 

formare profesională a 

adulţilor autorizaţi pentru 

respectivul program de 

formare profesională (minim 

Pentru selecție: 

diploma de absolvire care se 

ataşează în cazul studiilor 

superioare (diploma de doctor, 

diploma de disertație, diploma 

de licenţă)  

 

diploma de absolvire a 

studiilor postliceale (diploma/ 

certificatul de absolvire)/ 

liceale (diploma de bacalaureat) 

în domeniul agricol/ agro-

alimentar/ veterinar/economiei 

agrare  

 

 

certificatul de calificare 

profesională care se ataşează în 

cazul cursurilor de calificare/ 

recalificare în domeniul în 

domeniul agricol/ agro-

alimentar/ veterinar/economiei 

agrare realizate de către 

furnizori de formare 

profesională a adulţilor 

autorizaţi pentru respectivul 

program de formare 



 

Nivelul I). De asemenea sunt 

acceptate și certificate de 

absolvire a cursului de 

calificare emis de ANCA în 

domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar sau 

economie agrară, conform 

legislaţiei aplicabile la 

momentul acordării 

certificatului – 10 puncte  

 

document de recunoaștere a 

competențelor profesionale 

obținute pe alte căi decât cele 

formale, care trebuie de 

asemenea să fie autorizat de 

Autoritatea Națională pentru 

Calificări - 10 puncte  
 

profesională (minim Nivelul I). 

De asemenea sunt acceptate și 

certificate de absolvire a 

cursului de calificare emis de 

ANCA în domeniul agricol, 

agro-alimentar, veterinar sau 

economie agrară, conform 

legislaţiei aplicabile la 

momentul acordării 

certificatului  

 

document de recunoaștere a 

competențelor profesionale 

obținute pe alte căi decât cele 

formale, care trebuie de 

asemenea să fie autorizat de 

Autoritatea Națională pentru 

Calificări  
 

7. SELECTIA PROIECTELOR 

CS 1. Principiul nivelului de 

calificare in domeniul agricol 

1.3 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 (instruirea/ 

calificarea/ specializarea).                                                     

Nivelul I de calificare 

profesională are o durată de 

minim 360 ore, conform 

prevederilor legale în vigoare.                                                                                                                 

 

1.3 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 (instruirea/ 

calificarea/ specializarea).                                                     

 

10. Documente necesare pentru 

accesarea fondurilor  

10.1. Documentele obligatorii la 

de depunerea proiectului 

A. SPRIJIN PENTRU 

INSTALAREA TINERILOR 

FERMIERI 

11. Declaraţie pe proprie 

răspundere privind 

îndeplinirea criteriului de 

selecţie până la momentul 

acordării celei de-a doua tranşe 

de sprijin 

11. Declaraţie pe proprie 

răspundere privind 

îndeplinirea criteriului de 

selecţie până la momentul 

acordării celei de-a doua tranşe 

de sprijin 



 

sau  

Document care certifică 

utilizarea resurselor genetice 

autohtone, document 

obligatoriu de prezentat la 

depunerea cererii de finanţare. 

Soiurile autohtone se regăsesc 

în Catalogul oficial al soiurilor 

de plante de cultură din 

România/Institutul de Stat 

pentru Testarea și Inregistrarea 

Soiurilor (ISTIS) – aprobat 

anual. In cazul animalelor, 

certificatul de origine pentru 

animale de rasă indigenă 

eliberat de Asociații ale 

crescătorilor  de animale din 

specia prevăzută în  proiect , 

autorizată de ANARZ și 

verificarea in lista raselor 

indigene (autohtone). 

 

sau  

Document care certifică 

utilizarea resurselor genetice 

autohtone, document 

obligatoriu de prezentat la 

depunerea cererii de finanţare. 

Soiurile autohtone se regăsesc 

în Catalogul oficial al soiurilor 

de plante de cultură din 

România/Institutul de Stat 

pentru Testarea și Inregistrarea 

Soiurilor (ISTIS) – aprobat 

anual. In cazul animalelor, 

certificatul de origine pentru 

animale de rasă indigenă 

eliberat de Asociații ale 

crescătorilor  de animale din 

specia prevăzută în  proiect , 

autorizată de ANARZ și 

verificarea in lista raselor 

indigene (autohtone). 

 

Notă: Întrucât criteriul de 

selecție privind soiurile 

autohtone nu este aplicabil 

MCS 6.1 - Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri si 

pentru dezvoltarea fermelor 

mici, documentul mentionat la 

punctul 11 nu se solicită. 

 

 

Reprezentant legal 

Bogdan Lizia  


