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APEL DE SELECȚIE  

PENTRU MĂSURA 121– Modernizarea exploatațiilor agricole 

 Data publicării: 27.05.2013 
 

Grupul de Acțiune Locală Asociația Sargeția GAL 1 anunță lansarea în data de 

27.05.2013 a primei sesiuni de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura 121 – 

Modernizarea exploatațiilor agricole. 

 

Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte:  

M 121 - 1/13 – 27.05.2013 

 

 Data limită de depunere a proiectelor este 27.06.2013, ora 16.00.  
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Sargeția GAL 1 la adresa: str. Principală 

nr. 310, comuna Șoimuș, Jud. Hunedoara. 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din Ghidul 

solicitantului disponibil pe site-ul www.galsargetia.ro și www.apdrp.ro, respectiv 

www.madr.ro.  

  

 Fondul disponibil pentru această măsură este de 184.000 Euro. Suma 

maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 40.000 

Euro.  

Prin Măsura 121 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de  respectiv în 

proporţie de 40% – 70% din valoarea eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând 

cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată. 

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 de 

Euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect realizat pe axa Leader nu va putea depăși 

100.000 euro.  Valoarea maximă eligibilă a unui proiect va fi de 100.000 EURO din care: 

40% - sprijin nerambursabil (sprijinul maxim nerambursabil va fi de 40.000 Euro) și  60% - 

contribuție privată). 

Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: 

- 10% - pentru investițiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data 

depunerii cererii de finanțare; 

- 10% - pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap 

natural, în zone cu handicap natural si în arii naturale protejate încadrate în rețeaua Natura 

2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii și iii); 

- 10% - pentru investițiile având drept scop implementarea noilor provocări prin 

următoarele tipuri de operațiuni: „îmbunătățirea eficienței utilizării și depozitării  
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îngrășămintelor cu azotat”, „instalații pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații 

agricole și în cadrul proceselor de prelucrare și comercializare”,” investiții în energie 

regenerabilă”: culturi energetice perene; ”investiţii pentru producţia de lapte, precum şi cele 

pentru îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor lactate” Această majorare se 

aplică exclusiv la partea din proiect destinată investițiilor în aceste tipuri de operațiuni. 

 

 Model de declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze 

către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de către 

APDRP către beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării 

beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data 

efectuării plății.  

 

MODEL 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI DE 

RAPORTARE CATRE GAL 

Subsemnatul (nume, prenume)…………….…………………………………………., 

posesor al C.I./B.I. seria……..nr……………….., CNP……………………………………….., 

eliberată de…………………………………, cu domiciliul în localitatea………………….., 

strada……………………………., nr…., bl. …..., ap…..., et…., sc…., jud…………………, 

în calitate de reprezentant legal al……………………………………………., solicitant al 

finanțării GAL Asociația Sargeția GAL 1 pentru Măsura……………., pentru proiectul cu 

titlul…………………………………………………………………………….. mă angajez ca: 

 după ce proiectul depus de mine va fi selectat, și voi semna contractul de finanțare cu 

APDRP să raportez către Asociația Sargeția GAL1 toate ce vor fi efectuate de APDRP 

către mine, în calitate de beneficiar al proiectului; 

 Să realizez această raportare, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului 

cu privire la confirmarea plăţii şi în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării 

plăţii. 

 

Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este conformă 

cu realitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei privind 

falsul în declaraţii. 

Data................................ 

Semnătura................................... 

Ştampila, după caz........................ 
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 Modalitatea de anunțare a rezultatului procesului de selecție 

(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de selecție) 
 

Comitetul de selecție GAL Asociația Sargeția GAL 1 este format din 15 membri, din 

care 4 reprezentanți ai sectorului public, și 11 reprezentanți ai sectorului privat și ai societății 

civile.  

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

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

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

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

procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, 

la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale de la nivel județean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană 

desemnat de Directorul General care are în subordine CDRJ. 

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

Comitetului de Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu 

respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, 

organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de 

Selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă ca observator la procesul 

de selecție. Raportul de selecție va fi datat, avizat de către președintele GAL/Reprezentantul 

legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens și 

va prezenta ștampila GAL.  

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va publica pe 

pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediar și îl va afișa la sediul GAL-ului și la 

sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre 

în GAL. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție în 

termen de 5 zile de la data limită de depunere a proiectelor. Beneficiarii ai căror proiecte nu 

au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL în termen de 5 zile de la data notificării, 

dar nu mai mult de 10 zile de la data postării pe site. Contestațiile primite vor fi analizate de 

către Comisia de contestații a GAL în baza unei proceduri interne proprii. Comisia de 

contestații va emite un Raport de contestații. 

După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor 

(dacă este cazul), în baza Raportului de contestații, Comitetul de selecție al GAL va întocmi 

un Raport de selecție final în care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților. Vor fi evidențiate 

proiectele declarate selectate în urma soluționării contestațiilor și care vor fi depuse la 

OJPDRP. GAL va publica Raportul de Selecție pe pagina proprie de web sau îl va afișa la 

sediul GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoriale 

ale localităților membre în GAL. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului 

de evaluare și selecție.  
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 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul 

odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei 

măsurii din PNDR și cu Ghidul solicitantului în vigoare în momentul 

lansării apelului de selecție sunt: 
 

1. a) Studiul de Fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi / sau montaj 

sau 

b) Memoriul Justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/ sau montaj 

Solicitanții care depun proiecte ce prevăd lucrări de construcții și/sau montaj, care 

vor fi finanțate prin Măsura 41, sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare și Proiectul 

Tehnic  alături de Studiul de fezabilitate. 
În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ 

achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se 

ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra 

construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

 

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 care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să 

fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare. 

În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se 

analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ. 

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii 

proiectului înregistrata la Administrația Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut 

obţinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0); 

sau 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul 

solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 

sau 

Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit și pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40) 

prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare. 

Pentru solicitanții 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) sa fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administrația Financiară. În cazul 

persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale: 

Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administrația Financiară 

(formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ. 
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Pentru demonstrarea activității agricole ca fiind principală se depune: 

2.1 Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din 

activităţi agricole reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale 

solicitantului, sau 

‐ în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și 

întreprinderilor familiale: Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca veniturile din 

activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri, în cazul în care în formularul 

200 s‐au bifat mai multe categorii de venituri. 

 

3. a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

a) 1. Copie după actul de proprietate al 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 şi/sau 

contractul de concesiune şi/ sau orice alt document care să certifice dreptul de folosinţă al 

terenului şi 

a) 2. Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de 

proprietate şi/ sau de folosinţă (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producţie, cu 

ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”. 

ATENŢIE! În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis şi 

ştampilat de către Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii 

şi numele membrilor care le deţin în proprietate. 

Pentru documentele care certifică dreptul de folosinţă asupra terenului agricol pentru 

alte tipuri de contracte încheiate între părţi, altele decât arenda sau concesiunea trebuie să se 

aibă în vedere următoarele: 

 Obiectul contractului trebuie să îl constituie acordarea dreptului de folosinţă 

asupra terenului pentru activitatea specificată în proiect; 

 În cadrul contractului nu trebuie să existe neconcordanţe între clauze; 

 În cazul în care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie să existe 

neconcordanţe între acesta şi prevederile acestui document; 

În cazul pct. a) 2. pentru suprafeţe egale sau mai mari de 1 hectar – în situaţiile în 

care Agenţiile de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură nu eliberează Extras din Registrul unic 

de identificare, solicitantul va depune document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii 

pentru Agricultură din care să reiasă înscrierea în Registrul unic de identificare. 

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

vor fi realizate investiţiile: 

b) 1. Actul de proprietate asupra clădirii; 

b) 2. Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de 

concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al 

terenului: contract de închiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasată 

clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului. 
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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 terenul pe care este amplasată clădirea. 

ATENŢIE! Pentru construcțiile definitive solicitantul trebuie sa prezinte 

documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, 

superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare‐cumpărare, de schimb, de donație, 

certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de 

concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificata şi completată, asupra terenului pe 

care urmează a se realiza investiția. 

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, 

modificată și completată, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune 

(închiriere) asupra terenului. 

 

c) Document pentru efectivul de animale deţinut in proprietate: 

Document eliberat de către ANSVSA/ DSVSA din care să rezulte efectivul de 

animale deținut în proprietate: 

 Extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţia 

veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) din care sa rezulte: 

efectivul de animale ‐ deținut in proprietate, al păsărilor și al familiilor de albine şi data 

primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei. 

 Copie din Registrul Agricol, conformă cu originalul, eliberată de la Primăria 

comunei pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea ferma zootehnică. 

 

4. Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd 

construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de 

avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare. 

 

5. Clasarea Notificării/Adresa de negaţie; 

sau, 

Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul nu se supune 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată; 

sau, 

Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare 

adecvată, dacă este cazul. 

sau 

Decizia etapei de evaluare iniţială ‐ document care să ateste că solicitantul a iniţiat 

procedura pentru obţinerea acordului de mediu. 
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În cazul în care la depunerea Cererii de Finanţare solicitantul prezintă numai 

dovada (Decizia etapei de evaluare iniţială) că a iniţiat procedura de obţinere a acordului de 

mediu, după verificarea eligibilităţii şi selectarea proiectului, acesta nu se contractează până 

la depunerea acordului de mediu. Durata maximă în care proiectul rămâne în aşteptare este 

de 3 luni de la data primirii notificării privind selectarea sau de 6 luni în cazul în care 

proiectul necesită studiu de impact. 

Pentru activități existente care fac obiectul extinderii sau modernizării, documentul 

va și însoțit de Nota de constatare eliberată de Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului 

și/sau Garda Națională de Mediu. 

 

6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea și sursele de 

cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar 

bancare): 

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare 

înainte de data depunerii cererii de finanţare , în cazul cofinanţării prin surse proprii 

(autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai 

mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte: 

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare 

înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de 

tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, 

emis de organizaţia care a acordat‐o; 

c) extras de cont bancar și Formularul de achiziţie titluri de stat, emise și vizate de 

bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni 

faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii 

cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de 

credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 

e) Scrisoare de confort angajanta (certificat de confirmare de fonduri) cu o 

valabilitate de cel puțin 120 zile. 

Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de băncile de pe teritoriul României. 

 

6.2 Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent 

proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează 

operaţiunile cu APDRP). 

 

7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și 

puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă 

este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

ATENȚIE! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are 

datorii fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate. 
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ATENȚIE: 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. 

8. a) Notificare care să ateste conformitatea proiectului cu legislația în vigoare 

pentru domeniul sanitar veterinar și siguranța alimentelor și că prin realizarea investiției în 

conformitate cu proiectul ferma va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor; 

sau 

Adresa de la ANSVSA / DSVSA care să menționeze „în urma verificării 

documentației prezentate se certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/ notificării 

pentru siguranța alimentelor / autorizării / înregistrării”. 

Formatul documentelor va putea fi descărcat de pe site‐ul www.apdrp.ro.  

b) Aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și 

sănătate publică 

sau 

Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate 

publică 

sau 

Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă. 

ATENȚIE! În cazul investiţiilor care prevăd atât achiziţie de utilaje agricole cât și 

utilaje necesare procesării, notificarea care sa ateste conformitatea proiectului cu legislația in 

vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și siguranța alimentelor trebuie sa facă referire clar 

şi la activitatea de procesare. 

Notificarea care să ateste conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor, Avizul sanitar şi Notificare privind 

intenţia de realizare a proiectului, însoţită de Clasarea notificării/ Notificare privind intenţia 

de realizare a proiectului sau Acordul de mediu vor fi emise cu cel mult un an înaintea 

depunerii Cererii de finanţare. 

 

9. Pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform 

legislației în vigoare: 

9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare. 

9.2 Autorizație sanitară veterinară /Dovada înregistrării unităţii sanitare‐veterinare 

și pentru siguranța alimentelor / Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară 

veterinară și siguranța alimentelor emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de 

finanțare. 

9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în funcţiune, 

emisa cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanțare. 
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Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autorităţile competente 

menţionează standardele care vor fi implementate prin intermediul proiectului conform 

Anexei Măsurii 121 „Descrierea standardelor comunitare în vigoare”. 

ATENȚIE! În cazul în care solicitantul prezintă autorizaţii de funcţionare, acestea 

trebuie eliberate/ vizate cu cel mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. 

În caz contrar, solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformității unității în funcțiune, 

cu legislația sanitară, sanitar veterinară, de mediu în vigoare . 

Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea 

depunerii Cererii de Finanţare. 

 

10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte 

faptul ca solicitantul are capital privat 100% și codul CAEN conform activității pentru care 

solicita finanțare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) și că nu se afla în proces de 

lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, 

conform Legii 85/ 2006, republicata. Documentul trebuie sa fie eliberat in numele 

solicitantului, semnat, stampilat de către autoritatea emitenta, emis cu cel mult o luna înaintea 

depunerii Cererii de finanţare 

 

11. a) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 

conform legislaţiei în vigoare sau Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza 

actului de constituire și a statutului propriu (în cazul Societăţilor agricole) însoțită de Statutul 

Societății agricole 

Şi dacă este cazul, 

b) Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR. 

 

12. Pentru soiuri nobile de viţă de vie pentru vin: 

a) Declaraţia de sortiment viticol eliberată de DAJ; 

b) Declaraţie de defrişare a viţei de vie și cerere pentru eliminarea parcelei 

defrişate din Registrul plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic 

Vitivinicol ; 

c) Cerere de autorizare a replantării viţei de vie și de înscriere în Registrul 

plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol. 

 

13. Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau 

reabilitarea plantaţiilor pomicole, de arbuşti fructiferi şi viţă de vie pentru struguri de masă, 

eliberată de către Direcţia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. 

 

14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 

solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile costuri şi stadiul 

proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de 

programe de finanţare nerambursabilă, începând cu anul 2002 pentru acelaşi tip de activitate. 
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15.1. Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică aprobată de 

DAJ însoțită de contractul cu un organism de inspecție și certificare aprobat de Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale.; 

15.2. Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / 

cooperativă agricolă/ organizație de îmbunătățiri funciare/ Organizația Interprofesională 

pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), din care să reiasă că solicitantul este membru al 

acesteia însoţit de documentul de înfiinţare al acestora (act constitutiv și statut). 

Documentul privind calitatea de membru: 

‐ pentru societăți agricole în baza Legii nr. 36/ 1991‐declaratie scrisa aprobata de 

fondatori sau membrii consiliului de administrație; 

‐ pentru societăți cooperative în baza Legii nr. 1/ 2005‐ cerere de înscriere aprobată 

de adunarea generala; 

‐ pentru cooperativele agricole in baza Legii nr.566/ 2004‐ cerere de aderare avizată 

de consiliul de administrație și aprobată de adunarea generală. 

‐ pentru organizații de îmbunătățiri funciare în baza Legii nr. 138/ 2004‐adeziunea la 

statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum și dovada plății 

contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs. 

‐ pentru Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), 

document avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia 

însoţit de statutul organizației. 

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 sa reiasă ca solicitantul este 

membru al acesteia, solicitantul trebuie sa 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. 

 

16.1 Copie după Diploma de studii/ Certificat care să dovedească pregătirea 

profesională în domeniul pentru care solicită finanţarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, 

poate fi și o persoana din cadrul societății pentru care va prezenta document care sa certifice 

poziția în societate – acționar  

sau: 

Adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator 

sau Inspectoratul Teritorial de Muncă 

și, 

Extras din Registrul General de Evidență a Salariaților care sa ateste înregistrarea 

contractului individual de muncă. 
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16.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul 

legal de proiect/ beneficiarul (poate fi și o persoană din cadrul societății pentru care va 

prezenta document care să certifice poziția în societate – acționar  

sau  

Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator 

sau Inspectoratul Teritorial de Muncă și Extras din Registrul General de Evidență a 

Salariaților care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă) va/vor urma un curs 

de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului. 

Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de către o instituție a de Ministerul 

Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 

17.1 Raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un evaluator 

autorizat. 

17.2 Document care sa certifice vechimea clădirilor care se demolează (autorizație 

de construire sau alt document oficial) 

 

18. Alte documente justificative (se vor specifica după caz): 

18.1. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/ întreprindere 

individuală în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea 

Cererii de finanţare. 

18.2. Aviz de gospodărirea apelor in cazul investițiilor privind irigațiile/ notificarea 

de începere a execuţiei sau Contract multianual de furnizare apa pentru irigaţii – ANIF sau alt 

furnizor 

 

19. Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea conform Anexei 13 

20. Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de raportare către GAL 

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa 

cum este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin procură 

legalizată (în original) al responsabilului legal, la secretariatul GAL, înaintea datei limită care 

figurează în licitaţia de proiecte. 

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele 

completate, în 3 exemplare (1 original şi 2 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, 

în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele 

originale (pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia 

unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 3 exemplare pe care le 

depune. 

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 

proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile se vor confrunta cu 

originalul de către expertul care realizează conformitatea, va face menţiunea „Conform cu 

originalul”, datează şi semnează. 
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 Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le 

îndeplinească solicitantul.  

 
Cerințele de conformitate constau în verificarea Cererii de finanţare: 

 dacă este corect completată conform indicațiilor din Ghidul solicitantului 

 dacă este prezentată atât în format tipărit, cât și în format electronic; 

 dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: 

un original și două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul).  

 

Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră 

este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate 

informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste 

informaţii. 

 Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al 

Măsurii şi cu cel puţin unul dintre obiectivele specifice; 
În cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ se va descrie 

conformitatea obiectivelor investiţiei urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii. 

 Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei şi să 

demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data 

dării în exploatare a investiţiei; 

Pentru ca un proiect să fie considerat ca fiind în acord cu potenţialul agricol al 

zonei, cel puţin 75% din structura plantelor de cultură sau din efectivul de animale vizat de 

proiect trebuie să se încadreze în zona cu potenţial mediu şi/ sau ridicat.  

Pentru situaţiile în care tipurile de culturi şi/ sau speciile de animale şi păsări vizate 

de investiţie sunt amplasate în zone în care acestea nu se încadrează în potenţialul agricol 

mediu şi/ sau ridicat, solicitantul va ataşa documente justificative avizate de Direcţiile 

Agricole Județene sau emise de instituţii abilitate care vor certifica această condiţie. 

Pentru specii cultivate în spaţii protejate precum şi pentru investiţiile în apicultură 

nu este necesar ca proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei. 

Solicitantul trebuie să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a 

exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei prin îndeplinirea unuia sau mai 

multor obiective de ordin tehnic, economico‐financiar și de mediu și respectând obligatoriu 

viabilitatea economică, conform următoarei liste indicative: 

a) obiective tehnice 

‐ achiziţia de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc., care determină 

creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de 

tehnologii performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru; 

‐ construirea şi/ sau modernizarea clădirilor operaţionale care conduc la asigurarea 

conformităţii cu standardele comunitare; 

‐ diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi 

introducerea de noi tehnologii. 
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b) obiective economico – financiare 

‐ reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a 

exploataţiei agricole; 

‐ creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole; 

‐ creşterea viabilităţii economice. 

c) obiective de mediu 

‐ reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a 

deşeurilor rezultate din activitatea de producţie; 

‐ reducerea emisiilor de amoniac (şi a altor gaze), în special în exploataţiile de 

creştere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar‐veterinare, de igienă și de 

bunăstare a animalelor; 

‐ asigurarea respectării cerinţelor fitosanitare, ecologice etc.; 

‐ creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă și îmbunătăţirea 

eficacităţii folosirii acestora. 

Condiţia obligatorie pentru respectarea conformităţii cu obiectivul general al 

măsurii prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor este de creştere a 

viabilităţii economice. 

Verificarea acesteia se va face prin cele două condiţii cumulate: rezultatul 

operaţional al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv şi 

proiectul să respecte indicatorii economico‐financiari menţionaţi în Cererea de Finanţare – 

secţiunea economică. 

ATENŢIE! Operaţiunea de depozitare este cheltuială eligibilă pe Măsura 121 

dacă se depozitează numai producţia fermei respective, iar capacitatea depozitului este 

corelată cu producţia obţinută în cadrul fermei, asigurându‐se astfel demarcarea cu 

Măsura 123. 

 Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să 

dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul. 

Reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoană din cadrul societăţii, acţionar) 

dovedeşte pregătire profesională în raport cu proiectul pe care doreşte să‐l iniţieze. 

În cazul diplomelor de studii/ certificatelor de formare eliberate de instituţii de 

învăţământ din străinătate, solicitantul va ataşa documentul privind recunoaşterea de către 

autoritatea competentă din România conform legislaţiei în vigoare. 

ATENȚIE! Reprezentantul legal trebuie să fie: 

Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia contractuală cu APDRP, 

conform legislaţiei în vigoare. 

Depunerea Cererii de Finanţare se poate face de orice altă persoană cu procură 

notarială de la persoana desemnată să reprezinte solicitantul conform legislaţiei în vigoare. 

 Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul 

de Fezabilitate 

Memoriul Justificativ ‐ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii‐montaj 

şi pentru proiecte care vizează plantaţii de viţă de vie, pomi şi arbuşti fructiferi şi/ sau 

pepiniere şi care nu prevăd lucrări de construcţii‐montaj. 
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Studiul de Fezabilitate ‐ pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii‐montaj. 

ATENȚIE! În situaţia în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu 

Justificativ informaţii copiate identic din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea 

cheltuielilor de la cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea în cazul în care nu 

se dovedeşte o particularizare la specificul proiectului. 

ATENȚIE! 

Solicitanții care depun proiecte ce prevăd lucrări de construcții și/sau montaj, 

care vor fi finanțate prin Măsura 41, sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare și 

Proiectul Tehnic  alături de Studiul de fezabilitate. 

 Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei 

Potenţialul beneficiar este obligat să identifice sursa de cofinanţare pentru 

susţinerea executării investiţiei și să aibă în vedere pregătirea documentelor necesare în 

acest caz. 

ATENȚIE! 

Este necesar ca beneficiarul să nu aibă: 

 fapte înscrise în cazierul fiscal, 

 înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare în cazierul judiciar şi să 

respecte graficul de rambursare a datoriilor, dacă are datorii către bănci. La încheierea 

contractului de finanţare solicitantul va prezenta cazierul judiciar în care nu trebuie să aibă 

sancţiuni economico‐financiare. 

 

Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de finanţare sursa cofinanţării, 

documentele de la solicitant care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare pot fi (unul sau 

mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare): 

a) Extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare 

înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii 

(autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai 

mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare 

înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de 

tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, 

emis de organizaţia care a acordat‐o; 

c) extras de cont bancar și Formularul de achiziţie titluri de stat, emise și vizate de 

bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni 

faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii 

cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de 

credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 

e) Scrisoare de confort angajantă (certificat de confirmare de fonduri) cu o 

valabilitate de cel puțin 120 zile. 

Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de băncile de pe teritoriul României. 
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 Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile 

pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul: 

sanitar‐veterinar, sanitar, fitosanitar și de mediu, necesare realizării investiţiei în cadrul 

proiectului. Pentru toate tipurile de investiţii, potenţialii beneficiari trebuie să obţină acordul 

de mediu în conformitate cu legislaţia naţională. În anumite situaţii menţionate în legislaţie, 

acordul de mediu este însoţit obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la 

punctul 5.2. din PNDR. 

 

 

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție a GAL (criterii 

de selecție, punctaj maxim pentru fiecare criteriu și punctaj minim pe 

care trebuie să-l obțină un proiect pentru a fi selectat) 
 

Potențialul beneficiar își depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma Cererii de 

Finanțare și a documentelor anexă, atașate Cererii de Finanțare. Se vor folosi formularele de 

Cereri de Finanțare postate pe site-ul www.apdrp.ro, respectiv www.madr.ro specifice 

măsurilor din PNDR, în care se regăsește scopul proiectului. Toate proiectele eligibile vor fi 

punctate în acord cu criteriile de selecție preluate din Ghidul solicitantului.  

 

Sistemul de punctare este diferențiat pentru sectorul vegetal, sectorul de creștere a 

animalelor și pentru sectorul de creștere a animalelor - pentru implementarea standardelor 

europene în vigoare (lapte crud și protecția apei împotriva poluării cu nitrați din surse 

agricole).  

 

Sistemul de punctare: Sector vegetal 

 

Criterii de selecție 
Punctaj 

Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou 

introduse 
N/A 

Exploatații din sectoarele prioritare - cumulat pentru toate cele trei 

componente (sectoare prioritare, sisteme de irigații și energie regenerabilă) 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 

mai jos: Max 33 puncte 

(i) legume; 33puncte 

(ii) pepiniere și plantații de pomi și arbuști fructiferi, căpșunării; 33 

puncte 

(iii) culturi de câmp; 30 puncte 

(iv) pepiniere și plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu excepția 

restructurării/reconversiei plantațiilor de viţă de vie) și struguri de masa; 

30 puncte 

50 
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Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au 

investiţii în sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu 

de selecţie.10 puncte  

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în sisteme de irigaţii se 

acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a 

proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut, pentru sectoare prioritare. 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 

producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj 

suplimentar. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă 

se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a 

proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. 

Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să 

provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse regenerabile 

(solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită exclusiv în 

cadrul fermei.7 puncte 

Exploatații agricole de semi-subzistență 5 

Beneficiarul , cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 

aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative  

Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la 

cererea de finanțare documente prin care să demonstreze că acesta este: 

 membru al uneia din următoarele forme asociative: 

- grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificările 

şi completările ulterioare/ grup de producători in sectorul legume și fructe, 

constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar 

grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de producători 

in sectorul fructe și legume ; 

- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- cooperativa agricolă, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 

îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificările și completările ulterioare. 

- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații 

profesionale (asociații) din componența unei OIPA sau, 

 Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit 

următoarelor reglementari: 

- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu 

modificările şi completările ulterioare sau 

- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu 

modificări şi completări ulterioare, care aplică în nume propriu. 

10 
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Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ 

FEADR pentru același tip de activitate 
10 

Exploatații vegetale și de creștere a animalelor în sistem ecologic 

Solicitanții trebuie să ataşeze la Cererea de Finanțare documente prin 

care demonstrează ca exploatația este înregistrata în sistemul de producție 

ecologică (perioada de conversie/certificată). De asemenea, trebuie sa descrie în 

S.F/ M.J.  situația în care se găseşte. 

Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se 

acordă în funcţie de ponderea suprafeţei/ suprafața totală. 

7 

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 

Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 

Justificativ ca cel puțin 50% din materia prima procesata provine din ferma 

proprie. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în 

cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală 

eligibilă a proiectului. 

5 

Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 

depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest 

criteriu de selecție sunt următoarele: 

‐ persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu 

modificările şi completările ulterioare); 

‐ întreprindere individuală (constituita conform OUG nr.44/2008), cu 

modificările și completările ulterioare; 

‐ asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 

răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările 

și completările ulterioare; 

‐ persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 

8 

Exploatații agricole aflate în zonele defavorizate 

‐ zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților 

Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la 

ghidul solicitantului; 

‐ alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei 

Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ 

Defavorizate / Lista localităților din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale 

Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

5 

TOTAL 100 

       Punctaj minim: 15 puncte.  
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Sistemul de punctare: Sector de creștere a animalelor 

 

Criterii de selecție Punctaj 

Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou 

introduse 
N/A 

Exploatații din sectoarele prioritare cumulat pentru cele două 

componente (sectoare prioritare și energie regenerabilă) 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 

mai jos: Max 50 puncte 

(i) bovine - carne 50 puncte 

                - lapte 20 puncte 

(ii) ovine și caprine - îngrășare 20 punct 

                                             -reproducție 23 puncte 

(iii) porcine -reproducție 35 puncte 

                   -îngrășare 20 puncte 

iv) pasări -carne 19 puncte 

                  -ouă 20 puncte 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 

producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj 

suplimentar. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie 

regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală 

eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare 

prioritare. 

Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să 

provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse 

regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită 

exclusiv în cadrul fermei.10 puncte 

Maxim 

60 

Exploatații agricole de semi-subzistență 

Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, 

dar care comercializează și o parte din producția realizata. 

Dimensiunea economica a exploatațiilor de semi‐subzistenta poate varia 

între 2 şi 8 UDE. 

Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ 

Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul 

Solicitantului. 

Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de 

selecție sunt: 

- Persoana fizică; 

- Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 

2008 cu modificările și completările ulterioare; 

- Întreprindere individuala (înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 

2 
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2008) cu modificările și completările ulterioare; 

Beneficiarul , cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 

aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme 

asociative 

Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la 

cererea de finanțare documente prin care sa demonstreze ca acesta este 

membru al uneia din următoarele forme asociative: 

- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005 cu 

modificările și completările ulterioare; 

- cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/2004, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 

îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații 

profesionale (asociații) din componența unei OIPA. 

sau, 

Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor 

reglementări: 

- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, cu 

modificările şi completările ulterioare; care aplică în nume propriu. 

11 

Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ 

FEADR pentru același tip de activitate 
5 

Exploatații vegetale și de creștere a animalelor în sistem ecologic 

Solicitanții trebuie sa atașeze la cererea de finanţare documente prin 

care demonstrează ca exploatația este înregistrată în sistemul de producţie 

ecologică (perioadă de conversie/ certificată). De asemenea, trebuie să descrie în 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situaţia în care se găseşte. 

Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se 

acordă în funcţie de numărul de animale crescute în sistem ecologic/ numărul 

total de animale a exploataţiei. 

4 

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 

Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ 

Memoriul justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din 

ferma proprie. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în 

cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea 

totală eligibilă a proiectului. 

5 

Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 8 
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depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest 

criteriu de selecţie sunt următoarele: 

‐ persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/ 2008); 

‐ întreprindere individuală (constituita conform OUG nr.44/ 2008), cu 

modificările și completările ulterioare; 

‐ asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 

răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 

modificările și completările ulterioare; 

‐ persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 

autorizată/întreprindere individuala până la încheierea contractului de finanţare 

(conform doc. 18.1). 

Exploatații agricole aflate în zonele defavorizate 

‐ zona montana cu handicap natural conform Listei Unităților 

Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la 

ghidul solicitantului; 

‐ alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei 

Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ 

Defavorizate / Lista localităților din Zonele Defavorizate de Condiții Naturale 

Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

5 

TOTAL 100 

       Punctaj minim: 15 puncte 

 

 

Sistemul de punctare - Sector de creștere a animalelor - numai pentru alocarea 

financiară pentru implementarea standardelor europene în vigoare (lapte crud și 

protecția apei împotriva poluării cu nitrați din surse agricole). 

Aceste criterii de selecție se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie să 

cuprindă numai investiții referitoare la implementarea standardelor, în proporție de 100%. În 

cazul în care proiectul prevede și alte tipuri de investiții acest proiect va fi încadrat la alocarea 

pentru SECTORUL ZOOTEHNIC, fiind punctat conform acelor criterii de selecție. 

 

Criterii de selecție Punctaj 

Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou 

introduse. Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai pentru 

implementarea următoarelor standarde : 

1. protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole care se 

aplică numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul 

solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi – Localităţi conform Ord. 

MM/MADR nr.1552/743/2008. 

Întreaga exploatație trebuie să se regăsească în localitățile din Anexa 

nr.12. 

Data la care se încheie perioada de grație pentru acest standard este 

40 
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14.10.2013. 

2. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai 

pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolițe); 

Data la care se încheie perioada de grație este 31.12.2014. 

Exploatații din sectoarele prioritare - cumulat pentru cele două 

componente (sectoare prioritare și energie regenerabilă) 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 

mai jos: Max 10 puncte 

(i) bovine -carne - 10 puncte 

                -lapte - 10 puncte 

(ii) ovine și caprine -îngrășare - 10 puncte 

                               -reproducție - 10 puncte 

(iii) porcine -reproducție - 10 puncte 

                    -îngrășare - 10 puncte 

iv) păsări -carne - 10 puncte 

                -ouă - 10 puncte 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 

producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj 

suplimentar. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie 

regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală 

eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. 

Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să 

provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse 

regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită 

exclusiv în cadrul fermei - 10 puncte 

Maxim 

20 

Exploatații agricole de semi-subzistență 

Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, 

dar care comercializează și o parte din producția realizata. 

Dimensiunea economica a exploatațiilor de semi‐subzistenta poate varia 

între 2 şi 8 UDE. 

Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ 

Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul 

Solicitantului. 

Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de 

selecție sunt: 

- Persoana fizică;  

- Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 

2008 cu modificările și completările ulterioare; 

- Întreprindere individuala (înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 

2008) cu modificările și completările ulterioare; 

5 

Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 

aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme 
8 
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asociative 

Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la 

cererea de finanțare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru 

al uneia din următoarele forme asociative: 

- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/2004, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- membrii ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații 

profesionale (asociații) din componența unei OIPA. 

sau, 

Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor 

reglementări: 

- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, cu 

modificările și completările ulterioare; care aplică în nume propriu. 

Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ 

FEADR pentru același tip de activitate 
2 

Exploatații vegetale și de creștere a animalelor în sistem ecologic 

Solicitanții trebuie sa atașeze la cererea de finanţare documente prin 

care demonstrează ca exploatația este înregistrata în sistemul de producţie 

ecologică (perioadă de conversie/ certificată). De asemenea, trebuie să descrie în 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situaţia în care se găseşte. 

Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se 

acordă în funcţie de numărul de animale crescute în sistem ecologic/ numărul 

total de animale a exploataţiei. 

5 

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 

Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul 

justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din ferma 

proprie. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în 

cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea 

totală eligibilă a proiectului. 

5 

Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 

depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest 

criteriu de selecţie sunt următoarele: 

‐ persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr. 44/ 2008) cu 

modificările și completările ulterioare; 

5 
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‐ întreprindere individuală (constituită conform OUG nr. 44/ 2008), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

‐ asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 

răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 

modificările și completările ulterioare; 

‐ persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 

autorizată/întreprindere individuala până la încheierea contractului de 

finanţare (conform doc. 18.1). 

Exploatații agricole aflate în zonele defavorizate 

‐ zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților 

Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la 

Ghidul solicitantului; 

‐ alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei 

Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ 

Defavorizate/Lista localităților din Zonele Defavorizate de Condiții Naturale 

Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

10 

TOTAL 100 

       Punctaj minim 15 puncte. 

 

În cazul unui punctaj egal se aplică pentru departajare criteriile de selecție 

suplimentare stabilite în Strategia de dezvoltare pe baza cărora proiectele ce vor fi 

implementate în teritoriu vor fi selectate și propuse spre finanțare la APDRP. 

 

Criterii de selecție locală (care vor departaja beneficiarii cu același punctaj): 

 

Criterii de selecție Punctaj 

Proiecte cu  valoare maximă de 20.000 Euro 50 

Proiecte care creează locuri noi de muncă 30 

Beneficiarul are experiență în domeniu 20 

TOTAL 100 

 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, care cuprinde şi criteriile de selecţie locală, 

departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, 

în ordine crescătoare.  

 

 

 Data și modul de anunțare a rezultatelor 

Toate proiectele selectate de către GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi 

depuse la OJPDRP pe raza căruia se va realiza proiectul. În cazul în care GAL acoperă 

localități din mai multe județe, iar investiția se realizează într-o localitate din județul mai puțin 

preponderent al teritoriului GAL, proiectul va fi depus la OJPDRP aferent județului unde se 

va implementa proiectul.  
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Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum 

și GAL-urile care au realizat selecția proiectelor, vor fi notificaţi în termen de 3 zile lucrătoare 

de către expertul OJPDRP-SVCF /CRPDRP-SEC/SVT-CPRDRP care a instrumentat cererea 

de finanţare respectivă, conform manualului de evaluare selectare, cu mențiunea că nu se va 

completa nici o informație referitoare la punctajul de selecție. 

Raportul  de evaluare (E 6.0L), cu semnătura Directorului CRPDRP, reprezintă 

documentul în baza căruia beneficiarul va fi notificat în vederea finanțării. 

 

Expertul SEC-CRPDRP întocmește și transmite beneficiarilor și GAL, din lista 

E6.1.L – Cereri de Finanțare eligibile, formularul de Notificarea beneficiarului privind 

semnarea contractului de finanțare, în funcție de tipul măsurii în care se încadrează proiectul 

eligibil, cu mențiunea că nu se vor înscrie informații referitoare la Raportul de selecție. 

Expertul SEC-CRPDRP poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea 

încheierii contractului de finanțare. 

 

 

 

 

 Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații 

detaliate  
Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare, fondurile disponibile 

precum şi investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi Ghidul solicitantului publicat 

pe pagina web: www.galsargetia.ro. Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să consultaţi 

secţiunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a APDRP: www.apdrp.ro sau să 

formulaţi întrebări către GAL la adresa de e-mail: office@galsargetia.ro 

 

GAL Asociaţia Sargeţia GAL 1 vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:30 

și 16:30 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a finanţărilor prin Axa 

LEADER a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind 

derularea proiectelor.  

 

Asociația Sargeția GAL 1 
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Tel/fax: 0254/237670 
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