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Apel de Selecţie Măsura 112L-„Instalarea tinerilor fermieri” 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 112L / 02 -13  

 
Asociaţia GRUP DE ACTIUNE LOCALA LUNCA ARGESULUI anunta lansarea în perioada 15.07.2013 – 
15.08.2013 a celui de-al doilea Apel de Selectie, care vizează im unătățirea  i cre terea 
competitivității sectorului a ricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri  i spri inirea procesului 
de modernizare in conformitate cu cerințele pentru protecția mediului  i iena  i  unăstarea 
animalelor, siguranța la locul de munca într-una dintre localitățile din judetul Arges: Stefan cel Mare, 
Slobozia, Mozaceni, Negrasi, Rociu, Suseni, Teiu, Recea, Izvoru, Raca, Popesti sau Tatarasti de Sus 
(Teleorman). 
 

1. Data lansării apelului de selecţie: 15.07.2013 (ora 12.00) 
 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 15.08.2013 (ora 16.00)  
 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Depunerea proiectelor pentru măsura 112L se va face la  iroul ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE 
LOCALA  LUNCA ARGESULUI, din localitatea Mozaceni, sat Mozaceni, B-dul Mozaceni nr.570, camera 
7   udeţul Ar eş  în zilele de luni-vineri, intervalul orar 08.00 –16.00(in ziua de 15.07.2013 proiectele 
se depun in intervalul orar 12-16);  
 

4. Fondul disponibil alocat acestei sesiuni: 42.000 Euro 
 

5. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este 
de maximum 40.000 Euro.  

 
6. Valoarea totala a unui proiect este de maxim 40.000 Euro 

 
7. Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, 

ce vor fi efectuate de APDRP către  eneficiar. Modelul de Declarație este disponi il ca anexa 
a prezentului apel si pe site-ul GAL Lunca Argesului – www.gal-la.ro sectiunea Apeluri de 
selectie. Raportarea se va realiza  după primirea de la CRPDRP a Notificării  eneficiarului cu 
privire la confirmarea plății  în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 

 
8. Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin 

publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013  i 
prin notificarea solicitanților în scris până la data de 10.09.2013. Solicitanții vor putea formula 
contestații în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile 

http://www.gal-la.ro/
http://www.gal-la.ro/


 

      ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “LUNCA ARGESULUI”        
Judetul Arges, Comuna Mozaceni, sat Mozaceni 

Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7 
Dec. Aut. 61921 / 19.11.2012 | CIF 30721033 

Cec Bank, IBAN RO04CECEAG0130RON0992713 
TEL/FAX: 0248 697 414, Email:info@gal-la.ro, Web: www.gal-la.ro 

 

 

Proiect finanțat prin Axa 4 Leader – PNDR | Contract de finanțare : C4312021230392116 / 28.01.2013   4 
 

lucratoare de la afisarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei 
contestațiilor depuse va fi ela orat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va 
fi publicat pe site-ul GAL până la data de 24.09.2013 iar rezultatele individuale vor fi 
comunicate contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 26.09.2013. 

 
9. Lista documentelor justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului  în conformitate cu cerințele fi ei măsurii din PNDR  i cu Ghidului solicitantului în 
vi oare la momentul lansării apelului de selecție  aferente măsurii 112 sunt disponi ile pe site-
ul www.madr.ro;  

 
10. Cerinte de conformitate si eligibilitate  

Cerinţele de conformitate şi eli i ilitate pe care tre uie să le îndeplinească solicitantul sunt 
sta ilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 112  disponi il pe site-ul A enţiei de 
Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro  în 
vi oare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL Lunca Argesului, precum si prin 
Planul de Dezvoltare Locala al GAL Lunca Argesului, disponibil pe site-ul www.gal-la.ro;   

 
Pentru selectia proiectelor se vor folosi criteriile mentionate in prezentul apel.  

 
11. Procedura de selectie 

Selectia proiectelor se realizeaza in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru 
Masura 112 si cu luarea in considerare a criteriilor locale de selectie.  
 

Nr. CRITERII DE SELECTIE GENERALE (cf ghid solicitant) Punctaj 

1.  Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul completeaza 

sectiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de 

Finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia agricola detinuta are o 

dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE. 

Nota: Criteriul de selectie nu se puncteaza deoarece se puncteaza la criterii de 

selectie locale. 

N/P 

2. Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o 
zona defavorizata. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se verifica daca 

întreaga exploatatie agricola este situata în:  

- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ 

Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul 

Solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor 

Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ 

Defavorizate/ Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale 

N/P 

http://www.gal-la.ro/
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Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

Nota: Localitatile din teritoriul GAL nu se gasesc in zona defavorizata. 

3. Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 

Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca detine în 

proprietate întreaga exploatatie: 

- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol 
autentificate de notar, conform le islatiei în vi oare; 
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din 
exploatatie; 
- extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte: 
efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei 
înscrieri a solicitantului în Re istrul Exploatatiei  însotit de formular de miscare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului 
ANSVSA nr. 40/2010). 

30 

4.  Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform 
legislatiei în vigoare*). 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 

Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este 

membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu conditia ca solicitantul 

sa faca parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului: 

- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului nr. 

37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, 

pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute 

conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin 

financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de 

producatori în sectorul fructe si legume; 

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

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- mem rii ai unei asociatii care este mem ra în Or anizatii Interprofesionale 
pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. Formele asociative pot fi constituite 

si recunoscute la nivel local, judetean si national. 

*Se va acorda punctaj numai daca sunt atasate documentele descrise în Cap. 
4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1.  

20 

5. Solicitantul acceseaza masuri de agro-mediu 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 

20 
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Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat 
Masura 214 „Plati de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul 
si-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o perioada 
de cinci ani de la data semnarii angajamentului. 
Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: 
1. Pajisti cu înalta valoare naturala 
2. Practici agricole traditionale 
3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 
4. Culturi verzi 
5. Agricultura ecologica 
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu 
(Branta ruficolis). 

 TOTAL CRITERII GENERALE 70 

 
Criterii de selectie locala(cf PDL) 

 

6. Proiecte care introduc elemente inovative, precum exploatatii moderne – 
exemplu pentru ceilalti fermieri din sectorul animal/vegetal sau mixt.  
Criteriul se puncteaza in situatia in care investitia vizeaza o activitate noua in 

teritoriul GAL si este descrisa explicit ca un rezultat al unei activitati sau 

proiect de cercetare in Planul de afaceri, in SF/MJ sau este atestata de o 

unitate de cercetare autorizata (recunoscuta). 

(Inovatia: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente in teritoriu. 

Inovatia se poate referi la introducerea unui produs nou, a unui proces nou, a 

unei noi organizatii sau a unei noi piete. Inovatia poate implica transferul si 

adaptarea inovatiilor dezvoltate in alta parte, modernizarea cunostintelor 

traditionale sau gasirea unor solutii noi la problemele rurale persistente, pe 

care interventiile altor metode nu le-au putut rezolva intr-un mod satisfacator si 

durabil. Acest lucru poate oferi raspunsuri noi la problemele specifice zonei 

rurale. 

Caracterul inovativ al investitiei se aproba prin vot majoritar al membrilor 

Comitetului de Selectie. 

 

10 
 
 
 

7. Proiecte care sunt prietenoase cu mediul inconjurator si adauga plus valoare 
masurii prin elementele de protectie a spatiului natural. 
-daca o parte din investitia de 30% din valoarea proiectului se refera la 

gestionarea deseurilor organice 

-daca sunt prevazute investitii in utilaje pentru folosirea rationala a 

pesticidelor in care se urmareste diminuarea nitratilor 

 Max 5 
 
2 
 
3 
 

8 Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta: 
- ferma de peste 6 UDE                                      

Max 15 
10 
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- ferma de peste 7 UDE                                                                                         5 
 

 TOTAL CRITERII LOCALE 30 

 TOTAL GENERAL 100 

 
IMPORTANT!  

a) Pentru Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu exista puncta  minim.  
 

b) In vederea punctării criteriilor de selecție locale este necesara prezentarea:  
- unui document care sa ateste existenta elementelor inovative 
- unui document care sa ateste ca proiectul este prietenos cu mediul inconjurator si adauga 

plus valoare masurii prin elementele de protectie a spatiului natural 
- unui document eliberat de APIA prin care se atesta dimensiunea economica a exploatatiei 

 
c) Toate activitatile pe care solicitantul se an a eaza sa le efectueze în cadrul Planului de afaceri 

si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru obtinerea sprijinului 
si pe toata perioada contractului de finantare. 
 

d) Prioritare vor avea proiectele de 6 – 8 UDE (12.000 – 20.000 euro).  
 

e) In cazul proiectelor cu acelasi punctaj si aceleasi prioritati  departa area se va face în functie 
de criteriul de departajare preponderent, stabilit pe baza numarului mai mare de unitati de 
dimensiune economica (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul 
fiecarui criteriu de departa are  în urmatoarea ordine:  

- numar de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproductie/ pasari, numar UDE cumulate; 
- numar de porcine la în rasat/ ovine si caprine, numar UDE cumulate; 
- suprafata legume numar UDE cumulate; 
- suprafata pepiniere si plantatii de pomi si de arbusti fructiferi, capsunarii, numar UDE 

cumulate; 
- suprafata pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin cu exceptia restructurarii/ 

reconversiei plantatiilor de vita de vie si struguri de masa, numar UDE cumulate; 
- suprafata culturi de câmp numar UDE cumulate; 
- suprafata culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale 

vegetativa  în scopul producerii de ener ie re enera ila, cumulate. Pentru acest criteriu de 
departajare nu se calculeaza numarul de UDE. 

 
12. Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor: 

Numărul mem rilor Comitetului de Selecţie - 7 reprezentanti, d.c. 2 reprezentanti din sectorul public, 
3 reprezentanti din sectorul privat, 2 reprezentanti din sectorul civil.  
              ( 7 reprezentanti din mediul rural, 0 reprezentanti din mediul urban). 
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13. Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL  LUNCA ARGESULUI: 
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie  format din mem rii GAL. În ceea ce 
priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL  se va aplica re ula „du lului cvorum”  respectiv pentru 
validarea voturilor, este necesar ca  în momentul selecţiei  să fie prezenţi cel puţin 50% din mem rii 
Comitetului de selecție  din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 
 

14. Data si modul de anuntare a rezultatelor: 
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va face 
prin publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013  i prin 
notificarea solicitanților în scris până la data de 10.09.2013.  
 

15. Date de contact GAL Lunca Argesului: 
Solicitanţii pot o ţine informaţii detaliate la sediul Asociaţiei GAL Lunca Argesului, Comuna Mozaceni, 
sat Mozaceni, Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7 

- Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00 – 16.00( in ziua de 15.07.2013 proiectele se depun in 
intervalul orar 12-16);  

- Tel./Fax: 0248 697 414  
- Email: info@gal-la.ro  
- Web: www.gal-la.ro  

 
ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate prin 
PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului  i modelele de documente aferente măsurii 112  disponi il pe 
site-ul A enţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro). Ghidul solicitantului 
pentru măsura 112  i anexele la acesta sunt disponi ile şi la sediul GAL Lunca Ar esului. Proiectele 
tre uie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Locală al G.A.L. Lunca Ar esului, 
disponibil la sediul GAL Lunca Argesului si pe site-ul www.gal-la.ro.  
 

  

http://www.gal-la.ro/
mailto:info@gal-la.ro
http://www.gal-la.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.gal-la.ro/
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Apel de Selecţie Măsura 121L- „Modernizarea exploatatiilor agricole” 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 121L / 02-13 
 

Asociaţia GRUP DE ACTIUNE LOCALA LUNCA ARGESULUI anunţă lansarea  în perioada 15.07.2013 – 
15.08.2013 a celui de-al doilea Apel de Selectie  pentru Măsura 121 L – care vizează modernizarea 
exploatatiilor a ricole realizate într-una dintre localitățile din  udetul Ar es: Stefan cel Mare  
Slobozia, Mozaceni, Negrasi, Rociu, Suseni, Teiu, Recea, Izvoru, Raca, Popesti sau Tatarasti de Sus 
(Teleorman).  
 

1. Data lansării apelului de selecţie: 15.07.2013 (ora 12.00) 
 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 15.08.2013 (ora 16.00)  
 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Depunerea proiectelor pentru măsura 112L se va face la  iroul ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE 
LOCALA  LUNCA ARGESULUI, din localitatea Mozaceni, sat Mozaceni, B-dul Mozaceni nr.570, 
camera 7   udeţul Ar eş  în zilele de luni-vineri, intervalul orar 08.00 –16.00(in ziua de 
15.07.2013 proiectele se depun in intervalul orar 12-16);  

 
 

4. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 1.043.070 Euro 
(realocare bugetara aprobata cf.adresei nr.63904/25.06.2013=1.000.000Euro + suma 
disponibila/masura=43.070Euro) 

 
5. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 

maximum 200.000 Euro.  
 

6. Valoarea totala a unui proiect este de maxim 400.000 Euro 
 

7. Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului 
selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către  eneficiar. Modelul de Declarație este 
disponibil ca anexa a prezentului apel si pe site-ul GAL Lunca Argesului – www.gal-la.ro in 
sectiunea Apeluri de selectie. Raportarea se va realiza  după primirea de la CRPDRP a 
Notificării  eneficiarului cu privire la confirmarea plății  în maximum 5 zile lucrătoare de la 
data efectuării plătii. 

 
8. Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin 

publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013  i 
prin notificarea solicitanților în scris până la data de 10.09.2013. Solicitanții vor putea formula 

http://www.gal-la.ro/
http://www.gal-la.ro/
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contestații în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile 
lucratoare de la afisarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei 
contestațiilor depuse va fi ela orat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta 
va fi publicat pe site-ul GAL până la data de 24.09.2013 iar rezultatele individuale vor fi 
comunicate contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 26.09.2013. 

 
9.  Lista documentelor justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului  în conformitate cu cerințele fi ei măsurii din PNDR  i cu Ghidului 
solicitantului în vi oare la momentul lansării apelului de selecție  aferente măsurii 121 sunt 
disponibile pe site-ul www.apdrp.ro;  

 
10. Cerinte de conformitate si eligibilitate  

Cerinţele de conformitate şi eli i ilitate pe care tre uie să le îndeplinească solicitantul sunt 
sta ilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 121  disponi il pe site-ul A enţiei 
de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro  în 
vi oare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL Lunca Ar esului , precum si 
prin Planul de Dezvoltare Locala al GAL Lunca Argesului, disponibil pe site-ul www.gal-la.ro;  
Pentru selectia proiectelor se vor folosi criteriile mentionate in prezentul apel.  

 
11. Procedura de selectie 

Selectia proiectelor se realizeaza in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului 

pentru Masura 121 si cu luarea in considerare a criteriilor locale de selectie.  

 
SECTORUL VEGETAL 

Nr. Criterii de selectie generale (cf ghid solicitant) Punctaj 

1. Exploatatii agricole care se adapteza la standardele comunitare nou 
introduse 

N / A 

2.  Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente 
(sectoare prioritare, sisteme de irigatii și energie regenerabilă) poate 
primi: 

Maxim  
40 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 
mai jos: 
  
 
(i) legume; 

Maxim 
33 
 
 
33 

(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii; 33 

(iii) culturi de câmp; 30 

http://www.gal-la.ro/
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(iv) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu exceptia  
restructurarii/ reconversiei plantatiilor de viţă de vie) și struguri de 
masa; 

30 

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au 
investiții în sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru 
acest criteriu de selecţie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigaţii 
se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală 
eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare 
prioritare. 

7 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în 
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un 
punctaj suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie 
regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut 
pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru o ținerea ener iei  re enera ile tre uie 
să provină din ferma proprie iar ener ia o ținută să fie folosită în ferma. 
 
Nota: Criteriul general de selectie nu se puncteaza deoarece se puncteaza la criterii 

de selectie locale 

N/P 

3. Exploatatii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar 
care comercializează și o parte din producția realizată. 
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia 
între 2 și 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 fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 
- Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 
 
Nota: Criteriul general de selectie nu se puncteaza deoarece se puncteaza la criterii 
de selectie locale 

N/P 

4. Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 
aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei 
forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare)  

 
20 
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Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 
cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta 
este: 
A. mem ru al uneia din următoarele forme asociative: 
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu 
modificari şi completări ulterioare/ grup de producători în sectorul 
legume și fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea 
de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și 
organizaţiilor de producători în sectorul fructe și legume ; 
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificări şi completări ulterioare; 
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 
îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări 
ulterioare. 
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații 
profesionale (asociații) din componența unei OIPA  
sau 
B. Solicitantuleste constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor 
re lementări: 
- 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. 

 
 

5.  Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 
SAPARD/FEADR pentru aceleasi tip de activitate; 

3 

6. Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Solicitanții tre uie să ataşeze la Cererea de finanțare documente prin 
care demonstrează ca exploatația este înre istrată în sistemul de 
producție ecolo ică (perioada de conversie/certificată). De asemenea  
tre uie să descrie în Studiul de Feza ilitate/ Memoriul Justificativ 
situația 
în care se  ăseşte. 
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecolo ic puncta ul se 
acordă în funcţie de ponderea suprafeţei/ suprafața totală.  

3 

7. Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole  
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ 

4 
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Memoriul Justificativ că cel putin 50% din materia prima procesată 
provine din ferma proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în 
cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 

8. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- 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 
Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 
 
Nota: Zonele din teritoriul GAL nu se afla in zona defavorizata 

N / P 

 TOTAL Criterii generale 70 

  
Criterii de selectie locale  

 

 

9. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la 
data depunerii proiectului) 
Cate oriile de solicitanți cărora li se poate acorda puncta  la acest 
criteriu de selecție sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu 
modificări şi completări ulterioare); 
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008)  cu 
modificările  i 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  i completările ulterioare; 
- persoană fizică  care se an a ează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de 
finanțare (conform doc. 18.1). 
 
 

10 

10 Exploatatii agricole de semi-subzistenţă 
 
Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta: 
- ferma de peste 6 UDE   
- ferma de peste 7 UDE   

Maxim 5 
 
 
3 
2 
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11. IMM-uri care proceseaza produse traditionale si introduc elemente 
inovative. 
 
Criteriul se puncteaza in situatia in care investitia vizeaza o activitate 
noua in teritoriul GAL si este descrisa explicit ca un rezultat al unei 
activitati sau proiect de cercetare in Planul de afaceri, in SF/MJ sau este 
atestata de o unitate de cercetare autorizata (recunoscuta). 
(Inovatia: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente in 
teritoriu. Inovatia se poate referi la introducerea unui produs nou, a 
unui proces nou, a unei noi organizatii sau a unei noi piete. Inovatia 
poate implica transferul si adaptarea inovatiilor dezvoltate in alta parte, 
modernizarea cunostintelor traditionale sau gasirea unor solutii noi la 
problemele rurale persistente, pe care interventiile altor metode nu le-
au putut rezolva intr-un mod satisfacator si durabil. Acest lucru poate 
oferi raspunsuri noi la problemele specifice zonei rurale).  
Caracterul inovativ al investitiei se aproba prin vot majoritar al 
membrilor Comitetului de Selectie. 
 
 

5 

12. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în 
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un 
punctaj suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie 
regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut 
pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru o ținerea ener iei  re enera ile tre uie 
să provină din ferma proprie iar ener ia o ținută să fie folosită în ferma. 
 

10 

 TOTAL Criterii locale 30 

   

 TOTAL GENERAL 100 

 PUNCTAJ MINIM 15 
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SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR 
ATENȚIE! În cazul în care proiectul cuprinde și investiții referitoare la implementarea celor două 
standarde, criteriul S1 de selecție nu se punctează. 
 

Nr. Criterii de selectie generale (cf ghid solicitant) Punctaj 

1. Exploatatii agricole care se adapteza la standardele comunitare nou 
introduse 

N/A 

2. Exploataţiile din sectoarele prioritare pot primi  
Criteriul de selectie nr. 1 cumulat pentru toate cele trei componente 
(sectoare prioritare, sisteme de irigatii și energie regenerabilă) poate 
primi: 

Maxim 50 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi 
prezentatămai jos: 
 (i) bovine 
- carne 
- lapte 

Maxim 50 
 
 
50 
20 

(ii) ovine și caprine 
- îngrășare 
- reproducție 

 
20 
23 

(iii) porcine, din care: 
- reproducție 
- îngrășare 

 
35 
20 

(iv) păsări, din care: 
- carne 
- ouă 

 
19 
20 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în 
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un 
punctaj suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie 
regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut 
pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru o ținerea ener iei re enera ile tre uie să 
provină din ferma proprie iar ener ia o tinută să fie folosită în ferma. 
 
Nota: Criteriul de selectie general nu se puncteaza deoarece se 
puncteaza la criterii de selectie locale. 

N/P 

3 Exploatatii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploatațiile care produc  în principal  pentru consumul propriu, 
dar care comercializează  i o parte din producția realizată. 

N/P 
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Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistenta poate varia 
între 2 şi 8 UDE. Calculul aferent UDE  se va prezenta în Studiul 
deFezabilitate/ Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt 
prezentate în Ghidul Solicitantului. 
Cate oriile de solicitanți care pot primi puncta  la acest criteriu de 
selecție sunt: 
- Persoana fizică; 
- Persoana fizica autorizată înfiinţată în  aza OUG nr. 44/16 aprilie 2008;  
- Întreprindere individuală (înfiintaţă în  aza OUG nr. 44/16 aprilie 
(2008). 
Nota: Criteriul de selectie general nu se puncteaza deoarece se 
puncteaza la criterii de selectie locale. 

4. Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 
aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei 
forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare)  
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la 
cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este 
membru al uneia din următoarele forme asociative:: 
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu 
modificări și completări de Legea nr. 338/ 2005; 
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 
îmbunatățirilor funciare nr. 138/2004, modificată și completată cu 
Legea nr. 233/2005. 
- 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, care 
aplică în nume propriu. 

10 

5.  Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 
SAPARD/FEADR pentru aceleasi tip de activitate; 

5 

6. Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic  
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanțare documente prin 

5 
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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. 

7. Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole  
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ că cel putin 50% din materia prima procesată 
provine din ferma proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în 
cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 

5 

8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la 
data depunerii proiectului 
Cate oriile de solicitanți cărora li se poate acorda puncta  la acest 
criteriu de selecție sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu 
modificări şi completări ulterioare); 
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008)  cu 
modificările  i completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Le ea nr. 31/1990  cu 
modificările  i completările ulterioare; 
- persoană fizică  care se an a ează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de 
finanțare (conform doc. 18.1). 
 
Nota: Criteriul de selectie general nu se puncteaza deoarece se 
puncteaza la criterii de selectie locale. 

N/P 

9. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- 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 
Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 
 

N/P 
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Nota: Zonele din teritoriul GAL nu se afla in zona defavorizata  

 TOTAL Criterii generale 75 

   

  
Criterii locale de selectie 

 

 

10 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la 
data depunerii proiectului) 
Cate oriile de solicitanți cărora li se poate acorda puncta  la acest 
criteriu de selecție sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu 
modificări şi completări ulterioare); 
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008)  cu 
modificările  i completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Le ea nr. 31/1990  cu 
modificările  i completările ulterioare; 
- persoană fizică  care se an a ează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de 
finanțare (conform doc. 18.1). 
Nota: Criteriul de selectie general nu se puncteaza deoarece se 
puncteaza la criterii de selectie locale. 

10 

10 Exploatatii agricole de semi-subzistenţă 
Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta: 
- ferma de peste 6 UDE   
- ferma de peste 7 UDE   
 

Maxim 5 
 
3 
2 
 

11. IMM-uri care proceseaza produse traditionale si introduc elemente 
inovative. 
 
Criteriul se puncteaza in situatia in care investitia vizeaza o activitate 
noua in teritoriul GAL si este descrisa explicit ca un rezultat al unei 
activitati sau proiect de cercetare in Planul de afaceri, in SF/MJ sau este 
atestata de o unitate de cercetare autorizata (recunoscuta). 
(Inovatia: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente in 
teritoriu. Inovatia se poate referi la introducerea unui produs nou, a 
unui proces nou, a unei noi organizatii sau a unei noi piete. Inovatia 
poate implica transferul si adaptarea inovatiilor dezvoltate in alta parte, 
modernizarea cunostintelor traditionale sau gasirea unor solutii noi la 
problemele rurale persistente, pe care interventiile altor metode nu le-

5 
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au putut rezolva intr-un mod satisfacator si durabil. Acest lucru poate 
oferi raspunsuri noi la problemele specifice zonei rurale).  
Caracterul inovativ al investitiei se aproba prin vot majoritar al 
membrilor Comitetului de Selectie. 
 
 

12. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în 
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de 
un punctaj suplimentar. 
Puncta ele pentru proiectele care prevăd investiții în ener ie 
re enera ilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eli i ilă a proiectului şi se adau ă la puncta ul o ţinut 
pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru o ținerea ener iei  re enera ile tre uie 
să provină din ferma proprie iar ener ia o ținută să fie folosită în ferma.  
 

10 

 TOTAL Criterii locale 25 

 TOTAL GENERAL 100 

 PUNCTAJ MINIM 15 

 
 
STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR 
 
ATENȚIE! Aceste criterii sunt numai pentru alocarea financiara pentru implementarea standardelor 
europene în vigoare (lapte crud și protectia apei impotriva poluarii cu nitrati 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%. 
ATENȚIE! 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 slecție.  
ATENȚIE! Implementarea standardelor tre uie să se încadreze în perioada de  rație mentionată în 
Anexa din fi a măsurii 121  dar plata se poate efectua  i ulterior. 
 
 

   

Nr. Criterii de selectie generale Punctaj 

1.  1. Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare 
nou introduse 
Se acordă puncta  la acest criteriu de selecție numai pentru 
implementarea urmatoarelor standarde : 
1. protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse a ricole care se 

 40 
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aplică numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din 
Ghidul solicitantului: Zone vulnera ile la poluarea cu nitraţi – Localităţi 
conform Ord.MM/MADR nr.1552/743/2008 Intreaga exploatatie trebuie 
să se re aseasca în localitățile din Anexa nr.12. 
Data la care se încheie perioada de  rație pentru acest standard este 
14.10.2013. 
2. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai 
pentru ferme existente de  ovine (vaci de lapte  i  ivolițe);  
Data la care se încheie perioada de  rație este 31.12.2014.  

2. Exploataţii din sectoarele prioritare 

Criteriul de selecție nr. 2 cumulat pentru cele doua componente 
(sectoare prioritare și energie regenerabila) poate primi:  

Maxim 20 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 
mai jos: 
 (i) bovine 
- carne 
- lapte 

Maxim 10 
 
 
10 
10 

(ii) ovine și caprine 
- îngrășare 
- reproducție 

 
10 
10 

(iii) porcine, din care: 
- reproducție 
- îngrășare 

 
10 
10 

(iv) păsări, din care: 
- carne 
- ouă 

 
10 
10 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în 
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un 
punctaj suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie 
regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut 
pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru o ținerea ener iei re enera ile tre uie să 
provină din ferma proprie iar ener ia o tinută să fie folosită în ferma.  

N/P 

3. Exploataţii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar 
care comercializează și o parte din producția realizată.Dimensiunea 
economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia între 2 şi 8 
UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ 

N/P 
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Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul 
Solicitantului. 
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de 
selecție sunt: 
- Persoana fizică; 
- Persoana fizică autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 
2008; 
- Întreprindere individuală (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 
2008). 

4. Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 
aplică, este membru al unei forme asociative, recunoscute conform 
legislației naționale în vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la 
cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este 
membru al uneia din urmatoarele forme asociative: 
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobata cu 
modificari și completari de Legea nr. 338/ 2005; 
- societate cooperativă agricolă, constituita conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 
îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, modificată și completată cu 
Legea nr. 233/2005. 
- 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, care 
aplică în nume propriu. 

10 

5.  Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 
SAPARD/FEADR pentru aceleasi tip de activitate; 

2 

6. Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanțare 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 

3 
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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. 

7. Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole  
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ că cel putin 50% din materia prima procesată 
provine din ferma proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în 
cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 

5 

8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la 
data depunerii proiectului 
Cate oriile de solicitanți cărora li se poate acorda puncta  la acest 
criteriu de selecție sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu 
modificări şi completări ulterioare); 
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008)  cu 
modificările  i 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  i completările ulterioare; 
- persoană fizică  care se an a ează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de 
finanțare (conform doc. 18.1). 

N/P 

9. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- 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 
Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

N/P 

   

 TOTAL Criterii generale de selectie  80 

   

   

  
Criterii locale de selectie 
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10 Exploataţii a ricole deţinute de fermieri cu vârsta su  40 de ani  la data 
depunerii proiectului) 
Cate oriile de solicitanți cărora li se poate acorda puncta  la acest 
criteriu de selecție sunt urmatoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu 
modificări şi completări ulterioare); 
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008)  cu 
modificările  i completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Le ea nr. 31/1990  cu 
modificările  i completările ulterioare; 
- persoană fizică  care se an a ează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de 
finanțare (conform doc. 18.1). 
 
 

5 

11 Exploatatii agricole de semi-subzistenţă 
 
Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta: 
- ferma de peste 6 UDE   
- ferma de peste 7 UDE   
 

Maxim 5 
 
 
3 
2 
 

12 IMM-uri care proceseaza produse traditionale si introduc elemente 
inovative. 
 
Criteriul se puncteaza in situatia in care investitia vizeaza o activitate 
noua in teritoriul GAL si este descrisa explicit ca un rezultat al unei 
activitati sau proiect de cercetare in Planul de afaceri, in SF/MJ sau este 
atestata de o unitate de cercetare autorizata (recunoscuta). 
(Inovatia: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente in 
teritoriu. Inovatia se poate referi la introducerea unui produs nou, a 
unui proces nou, a unei noi organizatii sau a unei noi piete. Inovatia 
poate implica transferul si adaptarea inovatiilor dezvoltate in alta parte, 
modernizarea cunostintelor traditionale sau gasirea unor solutii noi la 
problemele rurale persistente, pe care interventiile altor metode nu le-
au putut rezolva intr-un mod satisfacator si durabil. Acest lucru poate 
oferi raspunsuri noi la problemele specifice zonei rurale).  
Caracterul inovativ al investitiei se aproba prin vot majoritar al 
membrilor Comitetului de Selectie. 
 

5 
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13. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în 
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de 
un punctaj suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în ener ie 
re enera ilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eli i ilă a proiectului şi se adau ă la puncta ul o ţinut 
pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru o ținerea ener iei  re enerabile trebuie 
să provină din ferma proprie iar ener ia o ținută să fie folosită în ferma.  
 

5 

 TOTAL Criterii locale 20 

 TOTAL GENERAL 100 

 PUNCTAJ MINIM 15 

 
 
ATENȚIE: 
1. Pentru standardul pentru laptele crud  solicitantul tre uie să dețină în proprietate efective mai 
mari de 10 capete vaci lapte/ ivolițe  iar investiția  pentru a implementa standardul  tre uie să 
cuprindă  după caz: 
- construcția sălii de muls sau modernizarea unei construcții existente  i adaptarea ei la această 
destinație  
- rețea de alimentare cu curent electric a sălii de muls  
- rețea de alimentare cu apă rece  i caldă  
- canalizare a sălii de muls  
- instalație de muls propriu zisă cu 4-20 locuri de muls, 
- tanc de depozitare  i răcire a laptelui  
- instalație spălare  i dezinfecție a instalației de muls  
- dozatoare pentru furaje concentrate, 
- sistem de automatizare a procesului de muls. 
Dacă solicitantul deține o parte din utila ele/instalațiile mentionate mai sus  le va prezenta în studiul 
de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizarile necesare referitoare la existenta 
acestora  starea de funcționare. 
 
2. Pentru standardul protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse a ricole  investiția tre uie 
să cuprindă minim: 
 
Porcine: 
- realizarea la unelor pentru depozitarea de ecțiilor  i a rețelei de canalizare de la halele de cre tere 
a porcilor până la la une  
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- instalații separare a părții solide de partea lichidă a de ecțiilor  
- mi loace speciale de transport de ectii  i încorporare a acestora în sol  
- realizarea stațiilor de  io az  
- forarea puțurilor de control a poluării apei freatice cu nitați  i nitriți. 
Păsări 
- realizarea platformelor de depozitare a de ecțiilor  
- mi loace speciale de transport a de ecțiilor  i distri uirea lor pe sol, 
- realizarea stațiilor de  io az. 
Bovine 
- realizarea platformelor de depozitare a de ecțiilor solide  i a foselor de depozitare a de ecțiilor 
lichide, 
- mi loace speciale de transport a de ecțiilor  i distri uirea lor pe sol  
- realizarea stațiilor de biogaz. 
Ovine 
- realizarea platformelor de depozitare a de ecțiilor solide  
- mi loace speciale de transport a de ectiilor  i distri uirea lor pe sol  
- realizarea stațiilor de  io az. 
Dacă solicitantul deține o parte din utila ele/instalațiile menționate mai sus  le va prezenta în studiul 
de feza ilitate  iar la vizita pe teren  expertul va face precizările necesare referitoare la existența 
acestora  starea de funcționare. 
Toate activităţile pe care solicitantul se an a ează să le efectueze prin  investiţie atât la faza de 
implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare  i pentru care a primit puncta  la 
selecţie  devin condiţii o li atorii. 
În caz că  la verificarea Cererilor de plată sau în perioada de monitorizare  se constată că aceste 
condiţii nu se respectă  plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. Excepţie face criteriul de 
selecție privind exploataţiile a ricole de semisu zistenţă a căror dimensiune economică poate 
evolua. 
ATENŢIE! Pentru justificarea criteriilor de selecție este necesar să prezentați în cadrul Studiului de 
Feza ilitate/Memoriului Justificativ toate informaţiile necesare punctării acestora şi să ataşaţi 
documente  ustificative în acest sens. 
ATENȚIE! Tinerii fermieri, beneficiari ai Măsurii 112 care realizează investiții pentru implementarea 
celor doua standarde, beneficiază de o perioada de graţie de 36 de luni calculată de la data 
instalarii, pentru finalizarea investiţiei, conform Regulamentului 1698/2005, art.26, pct.1 lit.b, 
ultimul alineat, dar plata se poate efectua și ulterior. 
 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă  
a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.  
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12. Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor:  

Numărul mem rilor Comitetului de Selecţie - 7 reprezentanti, d.c. 2 reprezentanti din sectorul public, 
3 reprezentanti din sectorul privat, 2 reprezentanti din sectorul civil.  
           ( 7 reprezentanti din mediul rural, 0 reprezentanti din mediul urban). 
 

13. Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL LUNCA ARGESULUI  
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie  format din mem rii GAL. În ceea ce 
priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL  se va aplica re ula „du lului cvorum”  respectiv pentru 
validarea voturilor  este necesar ca  în momentul selecţiei  să fie prezenţi cel puţin 50% din mem rii 
Comitetului de selecție  din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 
 
 

14. Data si modul de anuntare a rezultatelor: 
 
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va face 
prin publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013  i prin 
notificarea solicitanților în scris până la data de 10.09.2013.  
 

15. Date de contact GAL Lunca Argesului 
Solicitanţii pot o ţine informaţii detaliate la sediul Asociaţiei GAL Lunca Ar esului  Comuna Mozaceni  
sat Mozaceni, Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7 

- Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00 – 16.00(pe 15.07.2013dosarele de depun  in intervalul 
orar 12-16) 

- Tel./Fax: 0248 697 414  
- Email: info@gal-la.ro  
- Web: www.gal-la.ro  

 
 
ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate prin 
PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului și modelele de documente aferente măsurii 121, disponibil 
pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro).  
Ghidul solicitantului pentru măsura 121  i anexele la acesta sunt disponibile şi la sediul GAL Lunca 
Argesului. Proiectele trebuie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Locală al 
G.A.L. Lunca Argesului , disponibil la sediul Gal Lunca Argesului. 
ATENȚIE! Se va folosi versiunea 10 a Ghidului Solicitantului impreuna cu Cererea de Finantare 
versiunea 5.7, din noiembrie 2012! 
 
  

http://www.gal-la.ro/
mailto:info@gal-la.ro
http://www.gal-la.ro/
http://www.apdrp.ro/
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Apel de Selecţie Măsura 123L - „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si 
forestiere 

 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 123L / 02-13 

 
Asociaţia GRUP DE ACTIUNE LOCALA LUNCA ARGESULUI anunta lansarea în perioada 15.07.2013 – 
15.08.2013 a celui de-al doilea Apel de Selectie  care vizează cresterea competitivitatii 
intreprinderilor de procesare agro-alimentare si forestiere prin imbunatatirea performantei generale 
a intreprinderilor din sectorul de procesare si marketing al produselor agricole si forestiere, printr-o 
mai buna utilizare a resurselor umane si a factorilor de productie într-una dintre localitățile din 
judetul Arges: Stefan cel Mare, Slobozia, Mozaceni, Negrasi, Rociu, Suseni, Teiu, Recea, Izvoru, Raca, 
Popesti sau Tatarasti de Sus (Teleorman). 
 

1. Data lansării apelului de selecţie: 15.07.2013 (ora 12.00) 
 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 15.08.2013 (ora 16.00)  
 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Depunerea proiectelor pentru măsura 123L se va face la biroul ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE 
LOCALA  LUNCA ARGESULUI, din localitatea Mozaceni, sat Mozaceni, B-dul Mozaceni nr.570, camera 
7   udeţul Ar eş  în zilele de luni-vineri, intervalul orar 08.00 –16.00(in ziua de 15.07.2013 se depun in 
intervalul orara 12-16);  
 

4. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 200.000 Euro 
                (modificare strategie cf. Adresei nr.63904/25.06.2013)            
 

5. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 
maximum 200.000 Euro.  
 

6. Valoarea totala a unui proiect este de maxim 400.000 Euro 
 

7. Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat , 
ce vor fi efectuate de APDRP către  eneficiar. Modelul de Declarație este disponi il ca anexa 
a prezentului apel si pe site-ul GAL Lunca Argesului – www.gal-la.ro in sectiunea Apeluri de 
selectie. Raportarea se va realiza  după primirea de la CRPDRP a Notificării  eneficiarului cu 
privire la confirmarea plății  în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 
 

8. Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin 
publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013  i 

http://www.gal-la.ro/
http://www.gal-la.ro/
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prin notificarea solicitanților în scris până la data de 10.09.2013. Solicitanții vor putea formula 
contestații în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile 
lucratoare de la afisarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei 
contestațiilor depuse va fi ela orat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va 
fi publicat pe site-ul GAL până la data de 24.09.2013 iar rezultatele individuale vor fi comunicate 
contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 26.09.2013. 

 
9. Lista documentelor justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului  în conformitate cu cerințele fi ei măsurii din PNDR  i cu Ghidului solicitantului în 
vigoare la momentul lansării apelului de selecție  aferente măsurii 123 sunt disponibile pe site-
ul www.apdrp.ro;  

 
10. Cerinte de conformitate si eligibilitate  

Cerinţele de conformitate şi eli i ilitate pe care tre uie să le îndeplinească solicitantul sunt 
stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 123, disponibil pe site-ul A enţiei de 
Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro  în 
vi oare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL Lunca Ar esului  precum si prin 
Planul de Dezvoltare Locala al GAL Lunca Argesului, disponibil pe site-ul www.gal-la.ro;   
Pentru selectia proiectelor se vor folosi criteriile mentionate in prezentul apel.  

 
11. Procedura de selectie 

Selectia proiectelor se realizeaza in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru 

Masura 123 si cu luarea in considerare a criteriilor locale de selectie.  

Aceste criterii de selecție sunt numai pentru alocarea financiara prevăzută pentru implementarea 
standardelor europene in vigoare privind prelucrarea laptelui crud  

Nr. Denumire criteriu Punctaj 

1. Unităţi care au programe de restructurare până în 20131  cuprinse în anexa 
avizatã de DG Sanco  pentru îndeplinirea conformitãþii cu standardele 
comunitare, conform Decizia 2011/898/UE de modificare a Deciziei 
2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 
852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului 
în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele în 
anumite unități de prelucrare a laptelui din România și cerințele structurale 
aplicabile acestor unități. 

20 

                                                           
1 Pentru proiectele care vizeaza investitii noi nu se va acorda punctaj pentru criteriile de selectie privind adaptarea la 
standardele comunitare nou introduse. Se acorda punctaj doar pentru proiectele care vizeaza modernizari/extinderi, 
respectiv, solicitantii au desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin proiect. Aceasta verificare se face în 
 aza autorizatiilor  a documentelor conta ile (daca este cazul) şi conform precizarilor din studiul de fezabilitate/ 
memoriul justificativ privind activitatea desfasurata. 

http://www.gal-la.ro/
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Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie,  solicitantul trebuie 
să se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că 
are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă 
face parte din acest program. 
Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului. 
Se punctează pentru toate unitățile din Anexa Deciziei  
2011/898/UE. 

2. Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou 
introduse2 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să 
se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că 
are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă 
face parte din acest program. Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi 
în Ghidul Solicitantului. 
Se punctează numai Micro-întreprinderile din Anexa Deciziei 2011/898/UE, 
numai pentru urmatoarele doua standarde, in conformitate cu Anexa la fisa 
masurii: „Descrierea standardelor comunitare în vi oare”  prezentatã si în 
Ghidul Solicitantului. 
- Standarde generale pentru igiena produselor alimentare (Regulamentul 
nr. 852/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013; 
- Standarde specifice de igiena pentru alimentele de origine animala 
(Regulamentul nr. 882/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013; 
În Anexă la Ghidul Solicitantului sunt prezentate regulamentele comunitare 
şi actele normative care le transpun pe acestea şi sunt indicate investiţiile 
care sunt necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste investiţii vor fi 
descrise în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul privind 
“Adaptarea la standarde”, iar cheltuielile necesare vor fi evidenţiate în 
bugetul indicativ.  
De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze ca Notificarea 
ANSVSA/DSVSA  este eliberata pentru realizarea proiectului, va mentiona că 
va respecta standardele şi că implementarea proiectului va fi realizată pănă 
la expirarea perioadei de gratie. 
Implementarea standardelor trebuie sa se incadreze in perioada de gratie 
mentionata in Anexa din fisa masurii 123, dar plata se poate efectua si 
ulterior. 

10 

3. Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai  os:  Maxim 
10 

                                                           
2 Idem 1 
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(i) lapte şi produse lactate; carne  produse din carne şi ouă;   
N/A 

(ii) cereale;  N/A 

(iii) le ume  fructe şi cartofi;   
N/A 

(iv) seminţe olea inoase;   
N/A 

(v) miere de albine;   
N/A 

(vi) vin   
N/A 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă 
punctaj suplimentar. 
Puncta ul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii  în valoarea 
total eli i ilă a proiectului  
Criteriul de selectie nr. 3 cumulat pentru cele doua componente (sectoare 
prioritare şi energie regenerabila) poate primi maxim 10  puncte. 
De exemplu: 
- cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 
Euro. 
- valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 
25.000/500.000x10=0,5 
Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 0.5 puncte 

10 

4. 
 

IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 
capacităţi de procesare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ că cel puţin 50% din materia primă utilizată la procesare sau 
colectată în cazul depozitării, provine din judeţul în care este amplasată 
investiţia sau judeţele limitrofe in care exista materie prima disponibila. 

N/A 

5. Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale 
pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni 
înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform legislaţiei în 
vigoare; 
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative:  
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 
566/2004 cu modificările şi completările ulterioare;  
- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu 

 
20 
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modificările şi completările ulterioare;  
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 
37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  
Solicitantul tre uie sã demonstreze în studiul de feza ilitate/memorial 
 ustificativ ca investitia deserve te ma oritatea mem rilor formei asociative 
( umãtate plus unul din mem ri)  i se re ãse te în una din activitãțile 
menționate în statulul acestora 
2. Solicitantii sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA) 
Solcitantul poate fi mem ru al unei or anizații profesionale (asociații) din 
componența unei OIPA. 
Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din 
activitatile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: productie, 
procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA-MADR). 
Daca solicitantul este mem ru al unei or anizații profesionale 
(asociații) din componența unei OIPA  activitatea asociatiei (comuna cu 
activitatea propusa prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea 
OIPA. 
Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memorial 
justificativ modalitatea prin care OIPA sprijina activitatea de procesare a 
solicitantului. 

6. Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate (cod CAEN) 

5 

7. IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ că deţin exploataţii agricole şi procesează sau 
colectează/depozitează atât materie primă din producţia proprie cât şi 
achizitionează materie primă 
Solicitantul trebuie sa demonstreze ca detine exploatatie agricola , și trebuie 
să îndeplinească, următoarele condiții: 
- cel puțin 10 %  dar nu mai mult de 50 % din materia primã procesatã  i/sau 
depozitatã sã provinã din producția proprie.  
Pentru proiectele care procesează materie primă din producţia proprie 
puncta ul se acordă proporţional cu ponderea acestora din total materia 
prima procesata si/sau depozitata. 
Pentru proiectele în care se proceseazã  i/sau depoziteazã sub 10% sau 
peste 50% materie primã din producție proprie  nu se acordã puncta  pentru 
acest criteriu de selecție. 
Solicitantul care va procesa 50% materie primã din producție proprie,va 
beneficia de punctajul maxim de 4 puncte. Pentru solicitantul care 

Max 5 
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proceseazã între 10 și 50% materie primã din producția proprie, punctajul se 
va acorda proporțional. 
Exemplu de calcul: 
Materie primã procesatã din producție proprie =50.000 hl/an  
Total materie primã necesarã procesãrii=500.000 hl/an 
Dacã solicitantul ar procesa 50% materie primã din producție proprie ar 
obține 9  puncte. 
Punctajul se va calcula astfel: 
250.000.............9 
50.000................x 
x=50.000x9/250.000=1,8 puncte 

8. IMM-uri care procesează produse tradiţionale 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ că procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe 
produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul trebuie sa proceseze unul sau mai multe produse traditionale. 
Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate puncta ul se 
acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată.  
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selectie, respectiv 6) proportional cu ponderea 
produselor traditionale  eo rafică din total productie realizate, daca NU, 
va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
Produse traditionale 25.000 kg/l 
Productie totala realizata = 500.000 kg/l 
25.000/500.000x6 = 0.30 puncte pentru acest criteriu de selectie. 
Nota: Acest criteriu se puncteaza la criterii de selectie locala 

N/P 

9. Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice  
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conform 
legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materia 
primă ecologică. 
Pentru proiectele care colectează şi/ sau procesează produse ecologice 
punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia total 
realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selectie, respectiv 8) proporţional cu ponderea produselor 
ecologice din total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 

Max 5 
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Produse ecologice = 25.000 kg/an 
Producţie totală realizată = 500.000 kg/an 
25.000/500.000x8 = 0.4 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

10. Micro-intreprinderi  

 - Pentru sacrificare si procesare carne N/A 

 - Pentru colectare si procesare lapte N/A 

 TOTAL Criterii selectie generale 75 

   

 Criterii locale  

11 IMM-uri care procesează produse tradiţionale si introduc elemente 
inovative („Valorificarea produselor agricole in canale de distributie 
moderne cu tehnologie de actualitate” / „Brand de origine – calitate petru 
produsele ecologice”) 

10 

12 Proiecte ale caror beneficiari sunt reprezentate de  tineri (persoane pana in 
40 de ani); 

15 

 Total criterii locale 25 

 TOTAL GENERAL 100 

 PUNCTAJ MINIM 20 

 
II. Unitatile care nu implementeaza standardul privind prelucrarea laptelui crud, in conformitate cu 
Anexa la Decizia 2011/898/UE3 
 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 
 

1 
 

Unităţi care au programe de restructurare până în 20134  cuprinse în anexa 
avizată de DG Sanco  pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele 
comunitare. 

N/A 
 

2 Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou 
introduse5 

N/A 
 

3 
 

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai  os:  Max. 40 
 

 (i) lapte şi produse lactate; carne  produse din carne şi ouă;  25 

 (ii) cereale; 40 

                                                           
3 Se aplică pentru acei solicitanți care nu se re ăsesc pe anexa la Decizia 2011/898/UE 

4 Nu se aplică 

5 Nu se aplică. 
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 (iii) le ume  fructe şi cartofi; 25 

 (iv) seminţe oleaginoase; 23 

 (v) miere de albine; 23 

 (vi) vin 25 

 Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă 
punctaj suplimentar. 
Puncta ul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii  în valoarea 
totală eli i ilă a proiectului 
Criteriul de selecție nr. 3 cumulat pentru cele două component (sectoare 
prioritare şi energie regenerabilă) poate primi maxim 46 de puncte.  
De exemplu: 
- cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 
Euro. 
- valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 
25.000/500.000x10=0,5 
Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 45 (pentru legume, de ex.) + 
0.5 = 45,5 

Max. 9 
 

4 
 

IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 
capacităţi de procesare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de  
fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin 50% din materia primă 
utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării, provine din judeţul în 
care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe în care există materie 
primă disponi ilă. 
 

N/A 
 

5 
 

- Forme asociative constituite / Membri ai unei Organizaţii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, 
cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform 
legislaţiei în vigoare; 
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative:  
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 
566/2004 cu modificările şi completările ulterioare;  
- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 
37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  
Solicitantul tre uie să demonstreze în studiul de feza ilitate/memorial 
 ustificativ ca investitia deserve te ma oritatea mem rilor formei asociative 

20 
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( umătate plus unul din mem ri)  i se re ăse te în una din activitățile 
menționate în statulul acestora. 
2.Solicitantii sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA) 
Solicitantul poate fi mem ru al unei or anizații profesionale (asociații) din 
componența unei OIPA. 
Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din 
activitatile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: productie, 
procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA-MADR). 
Daca solicitantul este membru al unei or anizații profesionale (asociații) din 
componența unei OIPA  activitatea asociatiei (comuna cu activitatea 
propusa prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea OIPA. 
Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de  fezabilitate/memorial 
justificativ modalitatea prin care OIPA sprijina activitatea de procesare a 
solicitantului. 

6 Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate (cod CAEN) 

1 
 

7 
 

IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ că deţin exploataţii agricole şi procesează sau colectează/ 
depozitează materie primă atât din producţia proprie cât şi achizitionată. 
IMM‐ul trebuie să aibă cod CAEN principal pentru depozitare/procesare și în 
secundar ca producator de materie primă. 
Pentru a primi punctaj la acest criteriu, solicitantul (IMM‐ul) trebuie să 
demonstreze că în cadrul societății detin părți sociale/ acțiuni cel puțin 10 
producători de materie primă din domeniul proiectului și dacă:  
a) cel puțin 30 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată 
și/sau depozitată să provină din producția proprie a IMM‐ului si a celor 
minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni (diferența trebuie să 
fie achiziționată de la terți) – cu excepția sectorului vin cu indicație 
geografică; 
Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât producția proprie cât 
și 
producția provenită de la producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în 
IMM (minim 10) (doc. 19.5). 
b) pentru sectorul vin cu indicație geografică, materia primă achiziționată 
de la terți poate fi cuprinsă între 5 % și 15 % (diferența trebuie să fie din 
producție proprie si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ 
actiuni). 
În cazul punctului a) pentru proiectele în care se procesează și/sau 

Max. 10 
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depozitează sub 30% sau peste 50% materie primă din producție proprie a 
IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni, nu 
se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul punctului b) pentru proiectele în care se procesează și/sau 
depozitează sub 5% sau peste 15% materie primă achiziționată de la terți, 
nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul a) solicitantul care va procesa și/sau depozita 50% materie primă 
din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin  
parti sociale/ actiuni, va beneficia de punctajul maxim de 10 puncte. Pentru 
solicitantul care procesează între 30 și 50% materie primă din producția 
proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ 
actiuni, punctajul se va acorda proporțional. 
În cazul b) pentru proiectele care procesează struguri materie primă cu 
indicație geografică din producţia proprie produsa de IMM‐ul solicitant si a 
celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni, punctajul se 
acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie primă 
procesată. 
Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât producția proprie cât 
și 
producția provenită de la producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în  
IMM (minim 10) (doc. 19.5). 
Prevederile punctului b se aplică și pentru procesarea strugurilor materie 
primă destinați obținerii de vin cu denumire de origine controlată. 
Exemple de calcul: 
Cazul a) 
Materie primă procesată și/sau depozitată din producție proprie a IMM‐ului 
si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni =150.000 
t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an  
Se verifică dacă ponderea materiei prime deţinute se încadrează între 30% și 
50% materie primă din producția proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 
producatori care detin parti sociale/ actiuni. 
150.0000/500.000x100=30% 
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie a 
IMMului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni ar 
obține 
10 puncte. 
50%...............................10 puncte 
30%..................................X 
x=30%x10/50%= 6 puncte 
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Punctajul se va calcula astfel: 
250.000................10 
150.000................x 
x=150.000x10/250.000=6 puncte 
Cazul b) 
Materie primă (struguri) din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 
10 producatori care detin parti sociale/ actiuni =450.000 t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an  
Se verifică dacă ponderea materiei prime din producție proprie a IMM‐ului si 
a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni se încadrează 
între 85% și 95% . 
Punctajul se va calcula astfel: 
450.000/500.000x10=9 puncte acordate pentru acest criteriu de selecție.  

8 
 

IMM-uri care procesează produse tradiţionale 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de  
fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi propun să proceseze 
unul sau mai multe produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în 
vigoare. 
Solicitantul trebuie sa proceseze unul sau mai multe produse traditionale. 
Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate puncta ul 
se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selectie, respectiv 3) proportional cu ponderea 
produselor traditionale din total productie realizată, daca NU, va primi 0 
puncte 
De exemplu: 
- produse tradiționale 25.000 K /an. 
- producție totală realizată= 500.000 K /an. 
25.000/500.000x3=0 15 puncte pentru acest criteriu de selecție.  

N/P 
 

9 
 

Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conform 
legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie 
primă ecologică. 
Pentru proiectele care colectează şi/sau procesează produse ecologice 
punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia 
totală realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selectie, respectiv 5) proporţional cu ponderea 

N/P 
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produselor ecologice din total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 
puncte. 
De exemplu: 
- produse ecologice 25.000 Kg/an. 
- producție totală realizată= 500.000 K /an. 
25.000/500.000x5=0 25 puncte pentru acest criteriu de selecție 

10 Micro-întreprinderi(Criteriul de selecție S 10 va fi punctat atât pentru 
micro-intreprinderile care realizează investiții noi cât  i pentru cele care 
realizează moderizări). 

5 

 - pentru sacrificare şi procesare carne 4 

 - pentru colectare şi procesare lapte 5 

 TOTAL Criterii generale 85 

   

 CRITERII LOCALE  

11 IMM-uri care procesează produse tradiţionale si introduc elemente 
inovative („Valorificarea produselor a ricole in canale de distri utie 
moderne cu tehnolo ie de actualitate” / „Brand de ori ine – calitate petru 
produsele ecolo ice”) 

5 

12 Proiecte ale caror beneficiari sunt reprezentate de  tineri (persoane pana in 
40 de ani); 

10 

 Total criterii locale 15 

 TOTAL GENERAL 100 

 PUNCTAJ MINIM 20 

 
ATENȚIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la faza 
de implementare a proiectului cât şi în perioada de  monitorizare şi pentru care a primit punctaj la 
selecţie, devin condiţii obligatorii. 
În caz că, la verificarea Cererilor de plată, sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste 
condiţii nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.  
 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă  
a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.  
 
 

12. Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor:  
Numărul mem rilor Comitetului de Selecţie - 7 reprezentanti, d.c.: 2 reprezentanti din sectorul 
public, 3 reprezentanti din sectorul privat, 2 reprezentanti din sectorul civil.  
               (7 reprezentanti din mediul rural, 0 reprezentanti din mediul urban). 
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13. Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL LUNCA ARGESULUI  
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie  format din mem rii GAL. În ceea ce 
priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL  se va aplica re ula „du lului cvorum”  respectiv pentru 
validarea voturilor  este necesar ca  în momentul selecţiei  să fie prezenţi cel puţin 50% din mem rii 
Comitetului de selecție  din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 
 
 
 
ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate prin 
PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului  i modelele de documente aferente măsurii 123, disponibil pe 
site-ul A enţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro).  
Ghidul solicitantului pentru măsura 123  i anexele la acesta sunt disponi ile şi la sediul GAL Lunca 
Argesului. Proiectele tre uie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Locală al 
G.A.L. Lunca Argesului , disponibil la sediul Gal Lunca Argesului. 
 
 

14. Data si modul de anuntare a rezultatelor: 
 
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va face 
prin publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013  i prin 
notificarea solicitanților în scris până la data de 10.09.2013.  
 

15. Date de contact GAL Lunca Argesului 
Solicitanţii pot o ţine informaţii detaliate la sediul Asociaţiei GAL Lunca Ar esului  Comuna Mozaceni  
sat Mozaceni, Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7 

- Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00 – 16.00(in ziua de 15.07.2013 se depun in intervalul orar 
12-16) 

- Tel./Fax: 0248 697 414  
- Email: info@gal-la.ro  
- Web: www.gal-la.ro  

 
 
 
 

  

http://www.apdrp.ro/
http://www.gal-la.ro/
mailto:info@gal-la.ro
http://www.gal-la.ro/
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Apel de Selecţie Măsura 221L- „Prima impadurire a terenurilor agricole” 

   Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 221L /02-13 
 
Asociaţia GRUP DE ACTIUNE LOCALA LUNCA ARGESULUI anunta lansarea în perioada 15.07.2013 – 
15.08.2013 a celui de-al doilea Apel de Selectie, pentru Măsura 221 L  care vizează imbunatatirea 
conditiilor de mediu in spatiul rural prin folosirea si gospodarirea durabila a terenului prin impadurire 
într-una dintre localitățile din  udetul Ar es: Stefan cel Mare  Slo ozia  Mozaceni  Ne rasi  Rociu  
Suseni, Teiu, Recea, Izvoru, Raca, Popesti, Tatarasti de Sus (Teleorman). 
 

1. Data lansării apelului de selecţie: 15.07.2013 (ora 12.00) 
 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 15.08.2013 (ora 16.00)  
 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Depunerea proiectelor pentru măsura 221L se va face la biroul ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE 
LOCALA  LUNCA ARGESULUI, din localitatea Mozaceni, sat Mozaceni, B-dul Mozaceni nr.570, camera 
7   udeţul Ar eş  în zilele de luni-vineri, intervalul orar 08.00 –16.00 (in ziua de 15.07.2013 se vor 
depune in intervalul orara 12-16);  
 

4. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 50.000 Euro 
 

5. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 
maximum 50.000 Euro.  
 

6. Valoarea totala a unui proiect este de maximum 400.000 Euro:  
Tipurile de plăţi aferente măsurii 221 sunt următoarele: 

1. O primă pentru lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (costuri standard)  în funcţie de 
zona  eo rafică în care se efectuează împădurirea 
2. O primă anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani  (începând cu 
anul înfiinţării plantaţiei)  varia ilă în funcţie de zona  eo rafică în care s-a făcut împădurirea şi 
de anul de întreţinere; 
3. O primă compensatorie anuală pe ha  pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi  
standard pentru o perioadă de 15 ani (începând cu anul înfiinţării plantaţiei)  dar varia ilă în 
funcţie de clasificarea  eneficiarilor ca fermieri sau alţi deţinători de terenuri a ricole. 
Valoarea plăţilor compensatorii 

Costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere sunt diferenţiate pe zone geografice, 
astfel: 
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Tabelul 2. Nivelul costurilor standard pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere.  
 
 

 
Tabelul 3. Nivelul plăţilor pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere 

Zona geografica Plata compensatorie la 
hectar (euro) pentru 
înfiinţarea de plantaţii 
forestiere în afara zonelor 
defavorizate şi a siturilor 
Natura 2000 

Plata compensatorie la 
hectar (euro) pentru 
înființarea de plantaţii 
forestiere în interiorul 
zonelor defavorizate şi a 
siturilor Natura 2000 

Campie 1330 1520 

Deal 1162 1328 

Munte 1092 1248 

 
2. Primele pentru întreţinerea plantaţiei se acordă pe o perioada de 5 ani începând cu anul înfiinţării 
plantaţiei forestiere şi sunt diferenţiate pe zone  eo rafice. Aceste costuri sunt standard şi sunt 
exprimate în euro pe an şi pe hectar  conform ta elului de mai  os:  

Tabelul 4. Nivelul plăţilor pentru întreţinerea plantaţiei forestiere.  

 CAMPIE DEAL MUNTE 

AN 1 270 210 130 

AN 2 616 536 436 

AN 3 180 210 130 

AN 4 180 105 65 

AN 5 90 105 65 

 
3. Primele compensatorii pentru pierderea de venit a ricol se diferenţiază în funcţie de tipul 
 eneficiarilor în „fermieri” şi „alţi deţinători de terenuri a ricole” (non-fermieri). Aceste compensaţii 
se acordă pe o perioadă de 15 ani începând cu anul înfiinţării plantaţiei forestiere  fiind reprezentate 
de sume standard  exprimate în euro pe an şi pe hectar. 
Astfel  se acordă 80%(209 5 + PD) euro - unde PD este plata directă pe suprafaţă acordată în cadrul 
schemei de plată implementată în anul de campanie - pe an şi pe hectar pentru fermieri şi 50% din 
nivelul primei compensatorii pentru pierderea de venit a ricol acordată fermierilor  pe an şi pe 
hectar, pentru non-fermieri. 
Nivelul primei compensatorii pentru pierderea de venit va fi actualizat pe perioada de implementare 

Zona geografică  Cost standard la hectar (euro) 

Campie 1900 

Deal 1660 

Munte 1560 
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a proiectului  în conformitate cu modificările PNDR. 
 
Spri inul pu lic acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăşi 70% din costurile standard pentru 
înfiinţarea plantaţiei. În zonele defavorizate (LFA) şi în siturile Natura 2000 spri inul pu lic va fi limitat 
la 80% din costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiilor - Tabelul 3. 
 
Primele pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de până la 5 ani şi cele pentru compensarea 
pierderilor de venit a ricol pe o perioadă de 15 ani vor fi acoperite în proporţie de 100% din fonduri 
publice. 
 

7. Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat , 
ce vor fi efectuate de APDRP către  eneficiar. Modelul de Declarație este disponi il ca anexa 
a prezentului apel si pe site-ul GAL Lunca Argesului – www.gal-la.ro in sectiunea Apeluri de 
selectie. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării  eneficiarului cu 
privire la confirmarea plății  în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 
 

8. Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin 
publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013  i 
prin notificarea solicitanților în scris până la data de 10.09.2013. Solicitanții vor putea formula 
contestații în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile 
lucratoare de la afisarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei 
contestațiilor depuse va fi ela orat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va 
fi publicat pe site-ul GAL până la data de 24.09.2013 iar rezultatele individuale vor fi comunicate 
contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 26.09.2013. 

 
9. Lista documentelor justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului  în conformitate cu cerințele fi ei măsurii din PNDR  i cu Ghidului solicitantului în 
vi oare la momentul lansării apelului de selecție  aferente măsurii 221 sunt disponibile pe site-
ul www.gal-la.ro;  

 
10. Cerinte de conformitate si eligibilitate  

Cerinţele de conformitate şi eli i ilitate pe care tre uie să le îndeplinească solicitantul sunt 
sta ilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 221, disponibil pe site-ul A enţiei de 
Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro  în 
vi oare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL Lunca Ar esului  precum si prin 
Planul de Dezvoltare Locala al GAL Lunca Argesului, disponibil pe site-ul www.gal-la.ro;   

 
Pentru selectia proiectelor se vor folosi criteriile mentionate in prezentul apel.  

 
 

http://www.gal-la.ro/
http://www.gal-la.ro/
http://www.gal-la.ro/
http://www.gal-la.ro/
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11. Procedura de selectie 
Selectia proiectelor se realizeaza in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru 
Masura 221 si cu luarea in considerare a criteriilor locale de selectie.  
 

Nr. Criterii generale de selectie conform Ghidului Solicitantului Punctaj 

1. 

Pozitia terenului functie de zona geografica (altitudine): 
(i) campie; 

Maxim 25 
25 

(ii)  deal; 20 

     (iii) munte; 15 

2 Marimea plantatiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru 
impadurire cu suprafata mai mare: 

(i) > 50 ha 
(ii) ≤ 50 ha 

Maxim 20 
20 
15 

3. Distanţa faţă de pădurile deja existente: 

(i)  terenuri din vecinătatea pădurilor existente 

(i)  terenuri izolate 

Maxim 10 
10 
5 

4. Gradul de degradare a terenului: 

(i)  terenuri afectate de eroziune sau deşertificare 

(i) terenuri afectate de alte fenomene de degradare (ex. 
salinizare, alcalinizare, compactare, etc.) 

Maxim 15 
15 
10 

6. Ciclul de producţie / vârsta de exploatare a pădurii: 
(i)  vârsta de exploatare a pădurii > 40 ani  
(ii) vârsta de exploatare a pădurii ≤ 40 ani  

Maxim 10 
10 
5 

7 Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire:  
(i) cel puţin 2 specii în compoziţie. 
(ii) 1 specie 

Maxim 10 
10 
5 

 TOTAL Criterii generale 90 

   

 Criterii de selectie locale(cf. PDL)  

8. Activitati prietenoase cu mediul 5 

9. Beneficiari membri ai unor asociatii si federatii, parteneriate public-
private, grupuri de producatori ori alte organizatii care indeplinesc 
criteriile de selectie generale. 

5 

 TOTAL Criterii locale 10 

 TOTAL GENERAL 100 

 
Atentie!! 
Pentru aceasta masura nu exista un prag minim de punctaj. 



 

      ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “LUNCA ARGESULUI”        
Judetul Arges, Comuna Mozaceni, sat Mozaceni 

Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7 
Dec. Aut. 61921 / 19.11.2012 | CIF 30721033 

Cec Bank, IBAN RO04CECEAG0130RON0992713 
TEL/FAX: 0248 697 414, Email:info@gal-la.ro, Web: www.gal-la.ro 

 

 

Proiect finanțat prin Axa 4 Leader – PNDR | Contract de finanțare : C4312021230392116 / 28.01.2013   44 
 

În cazul în care proiectul de împădurire vizează mai multe parcele  puncta ul de selecţie se acordă  
pentru fiecare criteriu  în funcţie de suprafaţa cumulată a parcelelor  rupate pe su categoriile 
sta ilite de criteriile de selecţie  puncta ul acordându-se corespunzător su cate oriei cu ponderea 
cea mai mare în total suprafaţă (de exemplu: pentru zona  eo rafică: câmpie/deal/munte; pentru 
gradul de degradare a terenului: terenuri afectate de eroziune sau deşertificare/ terenuri afectate de 
alte fenomene de degradare; etc). 
împădurire. 
Pentru criteriul 4  puncta ul se acordă astfel: funcţie de  radul de de radare a terenului  menţionat în 
Anexa 11 la  hidul solicitantului  se verifică valorile indicilor din coloanele "GRAD_EROZ" - coloana H 
şi ("ARID_IND" - coloana G); se acordă puncta  maxim (15 pct.) pentru proiectele care vizează 
terenuri situate în UAT cu valori mai mari sau e ale cu 3 ale  radului de eroziune ("GRAD_EROZ" - 
coloana H) sau ale indicelui de aridizare ("ARID_IND" - coloana G); În cazul în care valorile indicilor din 
coloanele specificate mai sus nu sunt mai mari sau e ale cu 3  se verifică valorile din coloanele 
"GRAD_EXCE" - coloana J şi "GRAD_SAL" - coloana I. Vor fi punctate cu 10 pct. proiectele care vizează 
terenuri situate în UAT cu valori mai mari sau e ale cu 3 ale  radului de exces de apă ("GRAD_EXCE" - 
coloana J) sau ale gradului de salinizare ("GRAD_SAL" - coloana I). 
Dacă pe nici una dintre cele 4 coloane  valorile indicilor nu au valori mai mari sau egale ca 3, 
punctajul acordat la acest criteriu este 0. 
 
Atentie! 

- În cazul în care proiectul de împădurire vizează mai multe parcele cu  rade diferite de 
de radare  puncta ul la acest criteriu se acordă în funcţie de tipul de degradare (eroziune, 
deşertificare/alte fenomene de de radare) al parcelelor cu suprafaţa cumulată cea mai mare 
(suprafaţa ma oritară în total suprafaţă propusă pentru împădurire).  
 

- Toate activităţile pe care solicitantul se an a ează să le efectueze prin proiectul tehnic de 
împădurire  atât în faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de întreţinere a plantaţiei 
pentru care a primit puncta  la selecţie  sunt condiţii o li atorii.În cazul în care  la verificarea cererilor 
de plată sau în perioada de monitorizare  se constată că aceste condiţii nu se respectă  plăţile vor fi 
sistate iar contractul va fi reziliat. În cazul în care lucrările de întreţinere nu sunt efectuate sau sunt 
efectuate defectuos  iar via ilitatea plantaţiei este afectată  plăţile efectuate către  eneficiari tre uie 
ram ursate ca şi în cazul în care plantaţia forestieră nu este menţinută până la vârsta 
exploata ilităţii. 
 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă  a 

proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 
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12. Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor:  

Numărul mem rilor Comitetului de Selecţie - 7 reprezentanti d.c.: 2 reprezentanti din sectorul public, 
3 reprezentanti din sectorul privat, 2 reprezentanti din sectorul civil.  
                          ( 7 reprezentanti din mediul rural, 0 reprezentanti din mediul urban). 
 
 

13. Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL LUNCA ARGESULUI  
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie  format din mem rii GAL. În ceea ce 
priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL  se va aplica re ula „du lului cvorum”  respectiv pentru 
validarea voturilor  este necesar ca  în momentul selecţiei  să fie prezenţi cel puţin 50% din mem rii 
Comitetului de selecție  din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 
 
 
ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate prin 
PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului  i modelele de documente aferente măsurii 221, disponibil pe 
site-ul A enţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro).  
Ghidul solicitantului pentru măsura 221  i anexele la acesta sunt disponi ile şi la sediul GAL Lunca 
Argesului. Proiectele tre uie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Locală al 
G.A.L. Lunca Argesului , disponibil la sediul GAL Lunca Argesului. 
 

14. Data si modul de anuntare a rezultatelor: 
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va face 
prin publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013  i prin 
notificarea solicitanților în scris până la data de 10.09.2013.  
 

15. Date de contact GAL Lunca Argesului 
Solicitanţii pot o ţine informaţii detaliate la sediul Asociaţiei GAL Lunca Ar esului  Comuna Mozaceni  
sat Mozaceni, Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7 

- Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00 – 16.00 (in ziua de 15.07.2013 dosarele se depun in 
intervalul orar 12-16) 

- Tel./Fax: 0248 697 414  
- Email: info@gal-la.ro  
- Web: www.gal-la.ro  

  

http://www.apdrp.ro/
http://www.gal-la.ro/
mailto:info@gal-la.ro
http://www.gal-la.ro/
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Apel de Selecţie Măsura 312L-Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-
intreprinderi 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 312L /03-13 
 

Asociaţia GRUP DE ACTIUNE LOCALA LUNCA ARGESULUI anunţă lansarea  în perioada 15.07.2013 – 
15.08.2013 a celui de-al treilea Apel de Selectie  pentru Măsura 312 L  care vizează dezvoltarea 
durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non agricole in scopul cresterii numarului 
locurilor de munca si a veniturilor aditionale într-una dintre localitățile din  udetul Ar es: Stefan cel 
Mare, Slobozia, Mozaceni, Negrasi, Rociu, Suseni, Teiu, Recea, Izvoru, Raca, Popesti sau Tatarasti de 
Sus (Teleorman).  
 

1. Data lansării apelului de selecţie: 15.07.2013 (ora 12.00) 
 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 15.08.2013 (ora 16.00) 
 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Depunerea proiectelor pentru măsura 312L se va face la biroul ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE 
LOCALA LUNCA ARGESULUI, din localitatea Mozaceni, sat Mozaceni, B-dul Mozaceni nr.570, camera 
7   udeţul Ar eş  în zilele de luni-vineri, intervalul orar 08.00 –16.00(in ziua de 15.07.2013 proiectele 
se depun in intervalul orar 12-16);  
 

4. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 117.250 Euro 
 

5. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 
maximum 117.250 Euro.  
 

6. Valoarea totala a unui proiect este de maximum 400.000 Euro: 
 
 

7. Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat,  
ce vor fi efectuate de APDRP către  eneficiar. Modelul de Declarație este disponi il ca anexa 
a prezentului apel si pe site-ul GAL Lunca Argesului – www.gal-la.ro in sectiunea Apeluri de 
selectie. Raportarea se va realiza  după primirea de la CRPDRP a Notificării  eneficiarului cu 
privire la confirmarea plății  în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 
 

8. Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin 
publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013  i 
prin notificarea solicitanților în scris până la data de 10.09.2013. Solicitanții vor putea formula 
contestații în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile 
lucratoare de la afisarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei 

http://www.gal-la.ro/
http://www.gal-la.ro/
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contestațiilor depuse va fi ela orat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va 
fi publicat pe site-ul GAL până la data de 24.09.2013 iar rezultatele individuale vor fi comunicate 
contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 26.09.2013. 

 
9. Lista documentelor justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului  în conformitate cu cerințele fi ei măsurii din PNDR  i cu Ghidului solicitantului în 
vi oare la momentul lansării apelului de selecție  aferente măsurii 121 sunt disponi ile pe site-
ul www.apdrp.ro;  

 
10. Cerinte de conformitate si eligibilitate  

Cerinţele de conformitate şi eli i ilitate pe care tre uie să le îndeplinească solicitantul sunt 
sta ilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 121  disponibil pe site-ul A enţiei de 
Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro  în 
vi oare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL Lunca Ar esului  precum si prin 
Planul de Dezvoltare Locala al GAL Lunca Argesului, disponibil pe site-ul www.gal-la.ro;  

 
Pentru selectia proiectelor se vor folosi criteriile mentionate in prezentul apel.  

 
 

11. Procedura de selectie 
 
Selecția proiectelor se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru măsura 
312  i cu luarea în considerare a criteriilor locale de selecție.  
 

Nr. 
crt. 

CRITERII  DE SELECŢIE GENERALE PUNCTAJ 
 

1 
 

Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în 
ultimii 3 ani; 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finanţare – Secţiunea C – 
Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute. 
Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data Notificării beneficiarului cu 
privire la plăţile efectuate pentru investiţia similară şi data depunerii prezentului 
proiect este mai mare de 3 ani. 
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din 
fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani. 
Activităţi similare înseamnă acelaşi tip de investiţie (ex: a beneficiat de SAPARD pentru 
meşteşuguri şi aplică şi prin FEADR tot pe meşteşuguri, atunci nu primeşte punctaj, iar 
în cazul în care aplică pentru croitorie pe FEADR, atunci primeşte punctaj). 

5 

2 
 

Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de  
muncă/ 25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de 
tipul şi data înfiinţării solicitantului): 

10 
 

http://www.apdrp.ro/
http://www.gal-la.ro/
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Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât şi pentru microîntreprinderile în 
funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puţin un loc de muncă 
raportat la 25.000 euro . 
Formula: 
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou  create<=25000 
Euro, proiectul primeşte punctaj. 
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create>25000 
Euro, proiectul nu primeşte punctaj. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de 
Fezabilitate/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate şi punctul 3.2 
pentru solicitanţii care completează Memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de 
calcul prezentate. 
Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou create, cu norma întreaga pentru 
personalul muncitor - direct productiv6 și cel mult un loc de muncă indirect productiv. 
Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investițiilor suportate din cheltuieli 
eligibile. 
În cazul proiectelor care prevăd achiziţia de maşini/ utilaje care necesită conducător - 
la o maşină/ un utilaj se va lua în considerare un om/ schimb (conform numărului de 
schimburi prevăzute în SF/ MJ, dar nu mai mult de două schimburi). 

3 
 

Proiecte care promovează activităţi meșteșugărești, de artizanat.  
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat 
în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului) şi se aplică 
pentru proiectele care-şi propun crearea sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, 
iar în cazul modernizărilor, şi în baza documentului 15.1, respectiv, declaraţia de 
notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită 
finanţarea eliberată de primarul localităţii respective (numai pentru PFA/ Întreprindere 
Familială/ Întreprindere Individuală), doar pentru meseriile tradiţionale artizanale - 
pentru reprezentantul legal/beneficiar. 
Activitate meşteşugărească – vezi definiţia din dicţionar. 
Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi propun prin proiect crearea 
sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, de artizanat. 
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei  
aferentă activităţilor meşteşugăreşti în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Max. 15 
 

4 
 

Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 40 de ani la data 
depunerii proiectelor. 
Verificarea se face în baza actului de identitate pentru: 
Persoană fizică care declară că se va autoriza în persoana fizică autorizată sau 
întreprindere individuală. 

N/P 
 

                                                           
6 Conform definției din Ghidul solicitantului – Cap. 4.3 - personalul încadrat din punct de vedere al 

responsabilitatilor si al gradului de participare la realizarea procesului productiv/de servicii al 

microîntreprinderii respective. 

 



 

      ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “LUNCA ARGESULUI”        
Judetul Arges, Comuna Mozaceni, sat Mozaceni 

Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7 
Dec. Aut. 61921 / 19.11.2012 | CIF 30721033 

Cec Bank, IBAN RO04CECEAG0130RON0992713 
TEL/FAX: 0248 697 414, Email:info@gal-la.ro, Web: www.gal-la.ro 

 

 

Proiect finanțat prin Axa 4 Leader – PNDR | Contract de finanțare : C4312021230392116 / 28.01.2013   49 
 

Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de 
Finanţare a proiectului; 
Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la 
data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
Întreprindere individuală, întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data 
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
Medic titular care îşi exercită profesia în cadrul unui cabinet medical individual, cu 
vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
Medic veterinar cu drept de liberă practică, organizat ca PFA şi care funcţionează în 
cadrul unui cabinet medical veterinar individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii 
Cererii de Finanţare. 
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi 
condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta 
acesteia. 

Nota* Se puncteaza la criterii de selectie locale 

5 
 

Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică proiecte ce vizează 
activităţi non-agricole productive; 
Se acordă punctaj proiectelor care vizează activitățile enumerate în secțiunea 
”Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute”, la punctului i)7 și ii)8 din fișa măsurii. 
Verificarea încadrării în categoria activităților de producție de bunuri, se va face pe 
baza Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de producție de bunuri. 
În cazul proiectelor care prevăd activități complementare, se va acorda punctaj la acest 
criteriu de selecție doar în situația în care activitatea/ activitățile non – agricole de 
producție de bunuri reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric. 
O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în 
anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în 
momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali. 

20 

6 Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor 
medicale; 

30 

7 Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea 
energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii  
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei pentru 

Max. 5 
 

                                                           
7 Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 

 Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, 

produse odorizante etc.); 

 În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase - începând de la stadiul de cherestea (ex. 

mobilă); 

 Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc. 

 
8
 Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale nonagricole cu 

specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi 

marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).  
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energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului. 
Se vor puncta: 
- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic 
de producție de bunuri; 
- proiectele care vizează achiziționarea echipamentelor de producere a energiei din 
surse regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul cărora se desfășoară/se va 
desfășura activitatea propusă prin proiect. 

 TOTAL criterii generale 85 

 

 CRITERII DE SELECTIE LOCALE  

8 Proiecte care promoveaza elemente innovative si tehnologii avansate  
Criteriul se puncteaza in situatia in care investitia vizeaza o activitate noua in teritoriul 
GAL si este descrisa explicit ca un rezultat al unei activitati sau proiect de cercetare in 
Planul de afaceri,in SF/MJ sau este atestata de o unitate de cercetare autorizata 
(recunoscuta). 
(Inovatia: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente in teritoriu. Inovatia 
se poate referi la introducerea unui produs nou, a unui proces nou, a unei noi 
organizatii sau a unei noi piete. Inovatia poate implica transferul si adaptarea 
inovatiilor dezvoltate in alta parte, modernizarea cunostintelor traditionale sau gasirea 
unor solutii noi la problemele rurale persistente, pe care interventiile altor metode nu 
le-au putut rezolva intr-un mod satisfacator si durabil. Acest lucru poate oferi 
raspunsuri noi la problemele specifice zonei rurale. 
Caracterul inovativ al investitiei se aproba prin vot majoritar al membrilor Comitetului 
de Selectie. 

5 

9 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 40 de ani la data 
depunerii proiectelor. 

10 

 TOTAL CRITERII DE SELECTIE LOCALE 15 

 TOTAL 100 
 Punctaj minim Nu exista 

 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă  
a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.  
 

          ATENŢIE! Pentru clădirile care sunt utilizate prin contract cu drept de folosinţă, achiziţionarea de 

echipamente care furnizează energie regenerabilă este considerate modernizare a clădirii, nu este cheltuiala 
eligibilă şi nu se punctează. 
Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate pe sesiune. 
Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: 
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului , 
exprimată în euro, în ordine crescătoare. 
Dacă şi după aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare, toate 
aceste proiecte vor primi finanţare. 
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ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la faza de implementare 
a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii. 
În caz că, la verificarea cererilor de plată, sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu se respectă, 
plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. 

12. Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor:  
Numărul mem rilor Comitetului de Selecţie - 7 reprezentanti d.c.: 2 reprezentanti din sectorul public, 
3 reprezentanti din sectorul privat, 2 reprezentanti din sectorul civil.  
                          ( 7 reprezentanti din mediul rural, 0 reprezentanti din mediul urban). 
 
 

13. Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL LUNCA ARGESULUI  
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie  format din mem rii GAL. În ceea ce 
priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL  se va aplica re ula „du lului cvorum”  respectiv pentru 
validarea voturilor  este necesar ca  în momentul selecţiei  să fie prezenţi cel puţin 50% din mem rii 
Comitetului de selecție  din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 
 
 
ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate prin 
PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului  i modelele de documente aferente măsurii 312, disponibil pe 
site-ul A enţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro).  
Ghidul solicitantului pentru măsura 312  i anexele la acesta sunt disponi ile şi la sediul GAL Lunca 
Argesului. Proiectele tre uie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Locală al 
G.A.L. Lunca Argesului , disponibil la sediul GAL Lunca Argesului. 
 

14. Data si modul de anuntare a rezultatelor: 
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va face 
prin publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013  i prin 
notificarea solicitanților în scris până la data de 10.09.2013.  
 

15. Date de contact GAL Lunca Argesului 
Solicitanţii pot o ţine informaţii detaliate la sediul Asociaţiei GAL Lunca Ar esului  Comuna Mozaceni  
sat Mozaceni, Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7 

- Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00 – 16.00 (in ziua de 15.07.2013 dosarele se depun in 
intervalul orar 12-16) 

- Tel./Fax: 0248 697 414  
- Email: info@gal-la.ro  
- Web: www.gal-la.ro  

  

http://www.apdrp.ro/
http://www.gal-la.ro/
mailto:info@gal-la.ro
http://www.gal-la.ro/
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Apel de Selecţie Măsura 322L - „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea 
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a 

mostenirii rurale”   
 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 322L / 02-13 
 
Asociaţia GRUP DE ACTIUNE LOCALA LUNCA ARGESULUI anunta lansarea în perioada 15.07.2013 – 
15.08.2013 a celui de-al doilea Apel de Selectie pentru Măsura 322 L  care vizează imbunatatirea 
conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza, si protejarea 
mostenirii culturale si naturale din spatiul rural in vederea realizarii unei dezvoltari durabile într-una 
dintre localitățile din  udetul Ar es: Stefan cel Mare  Slo ozia  Mozaceni  Ne rasi  Rociu  Suseni  Teiu  
Recea, Izvoru, Raca, Popesti, Tatarasti de Sus (Teleorman). 
 

1. Data lansării apelului de selecţie: 15.07.2013 (ora 12.00) 
 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 15.08.2013 (ora 16.00)  
 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Depunerea proiectelor pentru măsura 322L se va face la biroul ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE 
LOCALA  LUNCA ARGESULUI, din localitatea Mozaceni, sat Mozaceni, B-dul Mozaceni nr.570, camera 
7   udeţul Ar eş  în zilele de luni-vineri, intervalul orar 08.00 –16.00( in ziua de 15.07.2013 proiectele 
se depun in intervalul orar 12-16);  
 

4. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 641.750 Euro 
 

5. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 
65.000 Euro.  
 

6. Valoarea totala a unui proiect este de maxim 400.000 Euro 
 

7. Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat , 
ce vor fi efectuate de APDRP către  eneficiar. Modelul de Declarație este disponi il ca anexa 
a prezentului apel si pe site-ul GAL Lunca Argesului – www.gal-la.ro in sectiunea Apeluri de 
selectie. Raportarea se va realiza  după primirea de la CRPDRP a Notificării  eneficiarului cu 
privire la confirmarea plății  în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 
 

8. Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin 
publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013  i 

http://www.gal-la.ro/
http://www.gal-la.ro/
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prin notificarea solicitanților în scris până la data de 10.09.2013. Solicitanții vor putea formula 
contestații în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile 
lucratoare de la afisarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei 
contestațiilor depuse va fi ela orat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va 
fi publicat pe site-ul GAL până la data de 24.09.2013 iar rezultatele individuale vor fi comunicate 
contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 26.09.2013. 

 
9. Lista documentelor justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului  în conformitate cu cerințele fi ei măsurii din PNDR  i cu Ghidului solicitantului în 
vi oare la momentul lansării apelului de selecție  aferente măsurii 322 sunt disponibile pe site-
ul www.apdrp.ro;  

 
10. Cerinte de conformitate si eligibilitate  

Cerinţele de conformitate şi eli i ilitate pe care tre uie să le îndeplinească solicitantul sunt 
sta ilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 322 disponibil pe site-ul A enţiei de 
Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro  în 
vi oare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL Lunca Ar esului  precum si prin 
Planul de Dezvoltare Locala al GAL Lunca Argesului, disponibil pe site-ul www.gal-la.ro;   

 
Pentru selectia proiectelor se vor folosi criteriile mentionate in prezentul apel.  

 
11. Procedura de selectie 

Selecția proiectelor se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru 
măsura 322  i cu luarea în considerare a criteriilor locale de selecție.  

 
Spri inul pentru măsura 322 vizeaza investitii în spatiul rural pentru: 
componenta a) Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala; 
componenta b) Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.  

 

Nr. Criterii de selectie generale confirm Ghidului Punctaj 

1. Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o 
investitie similara. 
Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în 
aceeasi localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe 
sate componente, pentru o investitie similara pentru care a primit anterior 
sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta 
comuna nu primeste puncta ; în cazul A.D.I. aceasta primeste puncta  numai 
daca nici una dintre comunele în care se realizeaza investitia nu a mai 
beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investitii similare). 
Precizari: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

10 

http://www.gal-la.ro/
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Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest 
criteriu se va puncta în functie de actiunea majoritara a proiectului (drum; 
apa+canal, energie electrica, gaz, statii de transfer). 

2. Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat: 
 
- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%)  
 
- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%)  
 
- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%)  
 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu 
grad ridicat de saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului. 
Se acorda punctaj numai daca localitatea este o li atoriu identificata în Lista 
localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul fiind stabilit 
functie de procentul  radului de saracie cu care este înre istrata localitatea 
respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate se va lua în considerare gradul 
de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune 
desprinsa dintr-un oras  aceasta nu va fi punctata; în cazul unui A.D.I. se va 
lua în considerare comuna din componenta A.D.I.- ului cu gradul de saracie 
cel mai ridicat daca comuna respectiva este beneficiara a componentei 
majoritare din proiect). 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.  

Maxim 10 
 
10 
 
7 
 
5 

3 Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala 
sau judeteana. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa 
de la Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala  
sau 
Investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respective 
(daca este cazul). 
 
Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul 
Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se 
încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala; 
 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar 

5 

4 Proiecte integrate de investitii 
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia care 
vizeaza com inarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi 
componente sau din componente diferite ale masurii, precum si daca 

N/P 
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valoarea cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din 
valoarea totala eligibila a proiectului integrat 
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care 
vizeaza com inarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi 
componente sau din componente diferite ale masurii, si valoarea cumulata a 
componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea totala 
eligibila a proiectului integrat precum si daca actiunea majoritar valorica din 
valoarea totala eligibila a proiectului deserveste total sau partial populatia din 
minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 
demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

5 Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata în localitatile 
rurale între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile 
Regionale, dar care nu sunt finantate din POS Mediu 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia 
de apa si sau apa uzata este majoritar valorica in cadrul componentei de 
infrastructura a proiectului. 
Se acorda punctaj numai daca proiectul îndeplineste 4 conditii simultane: 
- sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investitia propusa trebuie sa vizeze 
realizarea unui sistem functional de apa/apa uzata) 
- sa se implementeze în localitati cu minimum 2.000 locuitori persoane 
echivalente si maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul A.D.I. 
toate comunele componente trebuie sa indeplineasca aceasta conditie) 
- Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a în Master Planul Re ional 
- proiectul sa nu fie finantat prin pro ramul POS MEDIU (în cazul A.D.I.  
niciuna dintre comunele componente în care se realizeaza investitia, nu 
trebuie sa beneficieze de finantare prin programul POS MEDIU). 
Precizare: În cazul comunelor nou înfiintate, acestea trebuie sa îndeplineasca 
cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS Mediu ofera 
informatii referitoare la populatia echivalenta a acestor comune. 

 
 
 
 
N/P 
 
 
 
 

6 Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigura legatura cu 
principalele cai rutiere (drumurile judetene, nationale) sau alte cai 
principale de transport (feroviare si fluviale) 
 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 
demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia 
de drum este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a 
proiectului.  

 
 
 
25 
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7 Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu apa în 
zonele în care apa este insuficienta sau în zonele care prezinta 
incidenta ridicata a perioadelor de seceta 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 
demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate. 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia 
de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul 
componentei de infrastructura a proiectului 
Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de alimentare cu 
apa si localitatea în care se va implementa proiectul se re aseste în Lista 
localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se 
prezinta un Aviz eli erat de R.N. Apele Române care certifica insuficienta 
apei în zona (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza investitia 
de alimentare cu apa trebuie sa se regaseasca în Lista localitatilor cu indice 
de ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de 
R.N. Apele Române care certifica insuficienta apei în localitate). 

 
 
 
 
 
 
5 

8 Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata pentru zonele în 
care apa prezinta un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatica 
prezinta o concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei. 
 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia 
de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul 
componentei de infrastructura a proiectului.  
 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 
demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate. 
Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de apa/apa uzata si 
comuna în care se va realiza investitia se regaseste în Lista zonelor vulnerabile 
la nitrati sau proiectul are anexat Buletin de analiza eliberat de un laborator 
acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii în localitate (în cazul A.D.I. 
toate comunele în care se realizeaza investitia de apa/apa uzata trebuie sa se 
regaseasca în Lista zonelor vulnera ile la nitrati sau sa prezinte Buletin de 
analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al 
poluarii în localitate 

 
5 
 
 
 
 
 

9 Proiecte de investitii în infrastructura sociala 
- realizate de catre ONG uri si unitati de cult ..................................... 
- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale 
este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult ...................... 
- realizate de comune si A.D.I.-uri..................................................... 
 

Maxim 10 
7 
 
7 
5 
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Se acorda puncta   în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin 
proiect se prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de în ri ire copii 
(crese, gradinite, asistenta dupa programul scolar  tip „after school”)  centre 
în ri ire  atrâni si persoane cu nevoi speciale 
Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale . 

 
10 

Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local 
si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu 
material, imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc). 
- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane 
fizice si  uridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal constituite)  
- realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este 
asigurata în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale . 
- realizate de catrecomune si A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se va face 
numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de Feza ilitate.. 
 
Se acorda puncta   în funcie de cate oria de  eneficiar  numai daca sunt 
prevazute investitii directe în: 
- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale (cu 
exceptia caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finantare prin 
„Pro ramul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte 
culturale”  conform le ii nr. 143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru 
conservarea si promovarea culturii traditionale daca acestea adapostesc 
activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute (muzica, dans, teatru, 
pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala ); 
- târ uri  festivaluri  piete traditionare si alte manifestari traditionale locale; 
- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu 
cultural – clasa B (arhitectura laica {constructii, statui, situri arheologice etc}, 
arhitectura de cult {biserici, clopotnite etc.}); 
- prote area unor elemente ale cadrului natural ( fântâni  izvoare  cascade  
pesteri, arbori si arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în Listele 
întocmite la nivel national. În situatia în care acestea nu se re asesc în lista 
ariilor protejate la nivel national si local (Anexa 8 la GD 322) se anexeaza la 
proiect  în functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din partea 
autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a 
Consiliului Judetean. 

Maxim 10 
 
 
10 
 
7 
 
5 
 
 

 TOTAL Criterii generale 80 

 Criterii de selectie locale  

11 Proiecte care promoveaza activitati prietenoase cu mediul inconjurator  20 

 TOTAL Criterii locale 20 

 TOTAL GENERAL 100 
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În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă  
a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.  
 

12. Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor:  
Numărul mem rilor Comitetului de Selecţie - 7 reprezentanti d.c.: 2 reprezentanti din sectorul 
public, 3 reprezentanti din sectorul privat, 2 reprezentanti din sectorul civil. 
        ( 7 reprezentanti din mediul rural, 0 reprezentanti  din mediul urban). 

 

13. Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL LUNCA ARGESULUI  
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie  format din mem rii GAL. În ceea 
ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL  se va aplica re ula „du lului cvorum”  respectiv 
pentru validarea voturilor  este necesar ca  în momentul selecţiei  să fie prezenţi cel puţin 50% din 
mem rii Comitetului de selecție  din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

 
ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate prin 
PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului și modelele de documente aferente măsurii 322, disponibil 
pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro).  
Ghidul solicitantului pentru măsura 322  i anexele la acesta sunt disponi ile şi la sediul GAL Lunca 
Argesului. Proiectele trebuie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Locală al 
G.A.L. Lunca Argesului , disponibil la sediul GAL Lunca Argesului. 
 

14. Data si modul de anuntare a rezultatelor: 
 

Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va 
face prin publicarea Raportului de Selectie pe site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013 
 i prin notificarea solicitanților în scris până la data de 10.09.2013.  

 
15. Date de contact GAL Lunca Argesului 
Solicitanţii pot o ţine informaţii detaliate la sediul Asociaţiei GAL Lunca Ar esului  Comuna 
Mozaceni, sat Mozaceni, Str. Bulevardul Mozaceni, nr. 570, camera 7 

- Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00 – 16.00(in ziua de 15.07.2013 se depun in intervalul 
orara 12-16) 

- Tel./Fax: 0248 697 414  
- Email: info@gal-la.ro  
- Web: www.gal-la.ro  

 
Atenţie!  
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de valabilitate al 
acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.     

http://www.apdrp.ro/
http://www.gal-la.ro/
mailto:info@gal-la.ro
http://www.gal-la.ro/
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Declaratia pe propria raspundere a solicitantului 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI 

 

 

 

Solicitantul .....................................................................(denumire) prin reprezentat legal 

….......................................................................  (nume, prenume) declar că ma angajez 

sa raportez catre Asociatia Grup de Actiune Lunca Argesului toate platile aferente 

proiectului selectat, ce vor fi efectuate de catre APDRP catre  noi.  

Raportarea o vom face dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii cu privire la 

efectuarea platii, in maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platii. 

 

 

Semnătura reprezentantului legal                                                           Data: 
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Declaratia privind conflictul de interese 

Declaratie, 

 

Subsemnatul/-a .................................................................................., avand functia de 

.........................................................................in cadrul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Lunca 

Argesului, avand in cadrul procesului de evaluare si selectie rolul 

de..........................................................................................................(expert / manager / coordonator / 

membru al Comitetului se Selectie / membru al Comisiei de Solutionare a Contestatiilor),  declar ca am 

luat la cunostinta prevederile privind conflictul de interese așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 
din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes: 

ART. 10 

(1) Persoanele fizice/ juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare nu 
pot fi solicitanti si/sau nu pot acorda servicii de consultantă unui solicitant. 
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sanctionează cu excluderea solicitantului din procedura de selectie. 
(3) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia săbsolicite instantei anularea 
contractului/acordului/deciziei de finantare care a fost încheiat/emisă cu încălcarea prevederilor alin. (1). 
(4) În cazul în care autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene solicită completări ale 
documentatiei depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are caracter de consultantă. 

ART. 11 

(1) Nu au dreptul să fie implicati în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare sau a 
programelor în cadrul unei proceduri de selectie următoarele persoane: 
a) cele care detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti sau care 
fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanti; 
b) sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin părti sociale, părti de interes, 
actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care fac parte din consiliul de administratie/organul 

de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanti; 
c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze impartialitatea pe parcursul 
procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică si persoanelor implicate în procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de 
rambursare/plată prezentate de beneficiari. 
(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sanctionează cu excluderea solicitantului din procedura de selectie. 
(4) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia să solicite instantei anularea 

contractului/acordului/deciziei de finantare încheiat/emise cu încălcarea prevederilor alin. (1). 
(5) Încălcarea prevederilor alin. (2) se sanctionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la 
plată/rambursare, în functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene si/sau 
fondurilor publice nationale aferente acestora. 

Imi asum faptul că în situatia în care se constata că această declaraţie nu este conformă cu 

realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii  

DATA:                                                                                                       Semnatura, 
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Anunt privind lansarea apelului de selectie nr 3/2013 

 

Data pu licării 15.07.2013 
 
 

Grupul de Acțiune Locală Lunca Argesului, proiect finantat prin 
Axa IV LEADER a PNDR, anunță lansarea apelului de selecție în 
perioada 15 iulie 2013 – 15 august 2013, pentru următoarele 
măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:  

 Masura 411 – 112: Instalarea tinerilor fermieri (Beneficiarii 

eligibili pentru spri inul financiar neram ursa il acordat prin 

Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani 

(neîmpliniți la data depunerii Cererii de Finanțare)  persoane 

fizice sau  uridice care practică în principal activități a ricole)  
 Masura 411 – 121: Modernizarea exploatatiilor agricole 

(Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 

sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau 

 uridice  care practică în principal activităţi a ricole – activitate 

principală conform Certificatului de Înre istrare eli erat de 

Oficiul Re istrului Comerţului – a căror exploataţie este situată 

pe teritoriul ţării  are o dimensiune e ală sau mai mare de 2 

UDE   i care este înre istrată în Re istrul unic de identificare / 

Registrul agricol)* 

 Masura 411 – 123: Cresterea valorii adaugate a produselor 

agricole si forestiere (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul 

acordat prin Măsura 123 sunt persoane fizice autorizate şi 

persoane  uridice înre istrate în  aza le islaţiei din România ca 

micro‐întreprinderi  întreprinderi mici şi mi locii (în 

conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte 

întreprinderi)  

 Masura 412 – 221: Prima impadurire a terenurilor agricole 

(Beneficiarii spri inului prin această măsură sunt deţinători 

legali de teren agricol. Categorii de beneficiari eligibili pentru 

sprijin prin această măsură sunt: Deţinătorii privaţi de teren 

agricol  pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere şi executarea 

lucrărilor de întreţinere pe o perioadă de 5 ani  precum şi o 

primă compensatorie pentru pierderea de venit prin 

împădurire  sta ilită pe an şi pe ha  pentru perioadă de 15 ani; 

autorităţi pu lice locale deţinătoare de teren a ricol, numai 

pentru înfiinţarea plantaţiei. Dacă terenul a ricol destinat 

împăduririi este concesionat de o persoană fizică sau  uridică  

primele pentru întreţinerea plantaţiei şi cele compensatorii  

prevăzute la alineatul precedent  pot fi de asemenea acordate. 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Lunca Argesului din 
Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, 
camera 7, Judetul Arges, în perioada 15 iulie 2013 – 15 august 2013, 
în zilele de luni - vineri, in intervalul orar 8.00 - 16.00 (in ziua de 
15.07.2013 se depun in intervalul orar 12 - 16).  
 
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 15.08.2013, ora 
16.00. 
 
Pentru întocmirea  i depunerea proiectului tre uie îndeplinite 
condițiile de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile 
Solicitantului pentru măsurile 112  121     123  221  312 si 322. 
Documentele justificative pe care tre uie să le depună solicitantul 
odată cu depunerea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul 
Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat 
criteriilor de selecție prevăzute în Ghidurile Solicitantului  i criteriilor 
de selecție locale va fi afi at pe site-ul GAL Lunca Argesului www.gal-

la.ro  
 
Comisia de Selecție este formată din: 2 reprezentanti al sectorului 
pu lic  3 reprezentanți ai sectorului privat  i 2 reprezentanti ai 
societății civile. Apartenența mem rilor Comisiei de Selecție la spațiul 
rural sau ur an este următoarea: 7 mem ri din spațiul rural  i 0 
mem ri din spațiul ur an 
 
Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele sase 
masuri sunt: 

 Măsura 411-112- -Instalarea tinerilor fermieri: 42.000 Euro 

 Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole: 
1.043.070 Euro 

 Masura 411 – 123 Cresterea valorii adaugate a produselor 
agricole si forestiere: 200.000 Euro 

 Masura 412 – 221 Prima impadurire a terenurilor agricole: 
50.000 Euro  

 Masura 413 – 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de 
microintreprinderi: 117.250 Euro 

 Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia 
rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale: 641.750 Euro 
 

Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru proiecte 
este:  
 

http://www.gal-la.ro/
http://www.gal-la.ro/
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 Masura 413 – 312: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de 

micro-intreprinderi (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat 

prin Măsura 312 sunt Micro-întreprinderile care realizează o 

cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de 

până la 2 milioane Euro si Persoane fizice (neînre istrate ca 

a enţi economici) - care se vor an a a că până la data semnării 

contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de 

persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca 

microîntreprinderi)  

 Masura 413 – 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, 

imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia 

rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale (Beneficiarii 

eli i ili pentru spri inul acordat prin Măsura 322 sunt: privaţi 

(ONG-uri  aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite 

conform le islaţiei naţionale în vi oare; persoane fizice şi 

 uridice care deţin în proprietate sau administrează o iective de 

patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru 

componenta aferentă) si pu lici (comunele prin reprezentanţii 

lor le ali conform le islaţiei naţionale în vi oare; asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe 

comune înfiinţate conform le islaţiei naţionale în vi oare)  

- 40.000,00 Euro pentru Masura 411 - 112 

- 200.000,00 pentru Masura 411 - 121 

- 200.000,00 pentru Masura 411 – 123 

- 50.000,00 pentru Masura 412 - 221 

- 117.250,00 pentru Masura 413 - 312 

- 65.000,00 pentru Masura 413 – 322 

 
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de 

cereri de proiecte se va face prin publicarea Raportului de Selectie pe 

site-ul GAL www.gal-la.ro până la data de 05.09.2013  i prin notificarea 

solicitanților în scris până la data de 10.09.2013. Solicitanții vor putea 

formula contestații în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii 

notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la afisarea Raportului de 

Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei contestațiilor 

depuse va fi ela orat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. 

Acesta va fi publicat pe site-ul GAL până la data de 24.09.2013 iar 

rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare 

scrisă până la data de 26.09.2013. 

*Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent Masurilor 112, 121***, 123, 221, 312 si  322. Informații 
detaliate privind accesarea  i derularea măsurilor 112  121     123  221  312 si 322 din PNDR sunt disponi ile in format tiparit  i pe CD la 
sediul GAL Lunca Argesului din Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges . Ne puteți contacta 
la adresa de e-mail info@gal-la.ro sau la numărul de telefon 0248 697 414. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează într-una 
din măsurile cuprinse în PNDR pot fi o ținute  i prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective  disponi i l pe site-ul APDRP 
www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro în vi oare la momentul lansării Apelului de selecție. 
**actiunile eligibile sunt cele prevazute in Planul de Dezvoltare Locala 
*** Se va folosi versiunea 10 a Ghidului Solicitantului impreuna cu Cererea de Finantare versiunea 5.7, din noiembrie 2012 

http://www.gal-la.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/

