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„ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL 
PENTRU GAL-ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ BĂLĂUŞERI-

SĂRĂŢENI ÎN CONDIŢIILE PROGRAMULUI NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE RURALĂ”  

2007-2013 
Proiect finanţat de Uniunea Europeană şi  

Guvernul României prin FEADR 
Contract de Finanţare: C 4312011072881907 / 23.01.2012 

 

Autoritatea contractantă: 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

Ghidul Anexă este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai programului LEADER 
finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport 

informativ pentru  întocmirea  proiectului  conform  cerinţelor specifice ale Planului de Dezvoltare Locală 
întocmit de GAL. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare. 

Ghidul Anexă prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de solicitare a 
sprijinului, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De 

asemenea, conţine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de 
finanţare, al Planului de afaceri, al Contractului de finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării 

proiectului şi completării corecte a documentelor. 

Ghidul Anexă, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative 
naţionale şi comunitare sau procedurale – variantele actualizate vor fi publicate pe pagina de internet a 

GAL www.leadertarnavamica.ro 

Contact: 
Telefon: 0265580194, Fax: 0265580199; 

Mobil: 0742435882, 0745318865, 0742210849; 

e-mail: kktt.leader@gmail.com, galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro 
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AXA IV. 
 

SUBMĂSURA 411 
Axa I./Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 

 
MĂSURA 121 / MODERNIZAREA 

EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 
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1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 121, apel de selecție cu nr. de referință 
2/2013, sesiunea V. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 121: 197.500 euro, din care: 
− Contribuția FEADR: 158.000 euro (80%);  

− Contribuția publică națională: 39.500 euro (20%). 

2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi 
valoarea maximă a unui proiect din cadrul Măsurii 121. 

Măsura 
Valoarea 
minimă a 

unui proiect 

Valoarea totală 
eligibilă a unui 

proiect 

Suma maximă 
nerambursabilă a 

unui proiect 

Ajutor 
public 

121 „Modernizarea exploatațiilor agricole” 5.000 euro 400.000 euro 50.000 euro 
40%, 50%, 
60%, 70% 

 
3. Criteriile de selecţie stabilite de GAL şi punctajul aferent: 

SECTORUL VEGETAL 

Nr. 

Crt. 
Criterii de selecție Punctaj 

1. 
Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse. 

NU SE PUNCTEAZA PENTRU SECTORUL VEGETAL 
0 

2. 

Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente 

(sectoare prioritare, sisteme de irigații si energie regenerabilă) poate primi: 

Maxim 

33 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: 

 (i) legume; 

Maxim 

26 

20 

(ii) pepiniere şi plantații de pomi şi arbuşti fructiferi, căpșunarii; 25 

(iii) culturi de câmp; 26 

(iv) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/ reconversiei 
plantațiilor de viţă de vie) si struguri de masa; 

24 

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au investiţii în sisteme de 

irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecţie. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în sisteme de irigaţii se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul 
obţinut pentru sectoare prioritare. 

2 

 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea energiei 

regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul 
obţinut pentru sectoare prioritare. 

Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să provină din ferma 
proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte 
surse de același tip), să fie folosită exclusiv în cadrul fermei. 

5 

3. 
Exploatații agricole de semi-subzistenţă 

Sunt exploataţiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează 
5 
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si o parte din producţia realizată. 

Dimensiunea economică a exploataţiilor de semi-subzistenţă poate varia între 2 si 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele 
de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. 

Categoriile de solicitanţi care pot primi punctaj la acest criteriu de selecţie sunt: 

- Persoana fizică 

- Persoana fizică autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008, cu modificările și 
completările ulterioare; 

4. 

Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, membru al 

unei forme asociative, sau formă asociativă, recunoscute conform legislaţiei naţionale în 

vigoare 

Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la cererea de finanţare 
documente prin care să demonstreze ca acesta este: 

• membru al uneia din următoarele forme asociative: 

- grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificările şi completările 
ulterioare/ grup de producători în sectorul legume și fructe, constituit conform HG 
nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute 
preliminar si organizaţiilor de producători în sectorul fructe si 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 si completările 
ulterioare, 

- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/ 2004, cu modificări si completări ulterioare. 

- membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). 
Solicitantul poate fi membru al unei organizaţii profesionale (asociaţii) din componenţa unei 
OIPA 

sau 

• Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări: 

- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare 

sau 

- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificări şi completări 
ulterioare, care aplică în nume propriu. 

10 

5. 
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip 

de activitate 
5 

6. Exploataţii vegetale în sistem ecologic 5 

7. 

Proiectele care au și investiţii pentru procesarea produselor agricole 

Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ că cel 
puțin 50% din materia prima procesată provine din ferma proprie. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în cadrul fermei, se acordă 
în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

5 

8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 8 
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Categoriile de solicitanţi cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecţie sunt 
următoarele: 

- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificări şi completări 
ulterioare); 

- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu modificările si 
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 si completările ulterioare; 

- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/întreprindere 
individuală până la încheierea contractului de finanţare (conform doc. 18.1). 

9. 

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 

- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din zona 
montană defavorizată, prezentată în anexa la ghidul solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor Administrativ 
Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista localităţilor din 

Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

1 

CRITERII DE SELECŢII GAL 

10. 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul 

GAL; 
13 

11. Investiţia să cuprindă introducerea tehnologiei inovative; 2 

12. Să diversifice producţia prin activităţi inovative; 3 

13. Investiţia se realizează în parteneriat; 10 

 Total 100 

Punctaj minim: 15 puncte 
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SECTORUL DE CRESTERE A ANIMALELOR 

Nr. 

Crt. 
Criterii de selecţie Punctaj 

1. 

Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare pentru laptele crud: 

−  se aplică numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolițe); 
−  data la care se încheie perioada de grație ‐ 31.12.2014. 
−  se acordă punctaj numai pentru modernizări/extinderi, respectiv pentru solicitanții care au 

desfășurat activitate anterioară similară celei susținute prin proiect iar proiectul cuprinde 
numai investiții referitoare la implementarea standardului în proporție de 100%. 

5 

2. 

Exploataţii din sectoarele prioritare 

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

Maxim 

36 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Maxim 31 

 (i) bovine 
carne 31 

lapte 30 

(ii) ovine şi caprine 
îngrășare 31 

reproducţie 30 

(iii) porcine, din care: 
reproducţie 20 

îngrășare 31 

(iv) păsări, din care: 
carne 24 

ouă 25 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea si utilizarea energiei 

regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă în funcţie de 

ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului si se adaugă la punctajul 
obţinut pentru sectoare prioritare. 

Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să provină din ferma 
proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte 

surse de același tip), să fie folosită exclusiv în cadrul fermei. 

5 

3. 

Exploataţii agricole de semi-subzistenţă 

Sunt exploataţiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează 

și o parte din producţia realizată. Dimensiunea economică a exploataţiilor de semi-subzistenta 
poate varia între 2 si 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. 

Categoriile de solicitanţi care pot primi punctaj la acest criteriu de selecţie sunt: 

 - Persoana fizică; 

 - Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Întreprindere individuală (înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)cu modificările și 

completările ulterioare. 

5 

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 selecţie, solicitantul atașează la cererea de finanţare 
documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme 
asociative: 

- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificări si completări ulterioare; 

5 
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- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu modificările și 
completările ulterioare; 
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările si completările 

ulterioare; 
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 
138/2004, modificată si completată cu Legea nr. 233/2005. 
- membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). 
Solicitantul poate fi membru al unei organizaţii profesionale (asociaţii) din componenţa 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. 

5. 
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip 
de activitate. 

5 

6. Exploataţii de creştere a animalelor în sistem ecologic 2 

7. 

Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole 

Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că cel puţin 
50% din materia primă procesată provine din ferma proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în cadrul fermei, se acordă 
în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

5 

8. 

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanţi cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecţie sunt 
următoarele: 

- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/ 2008); 

- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/ 2008), cu modificările și 
completările ulterioare; 

- asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere limitată 

înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare; 

- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/întreprindere 
individuală până la încheierea contractului de finanţare (conform doc. 18.1). 

8 

9. 

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din zona 
montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul Solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unităţilor Administrativ 
Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista localităților din 
Zonele Defavorizate de Condiții Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

1 

CRITERII DE SELECŢII GAL 

10. 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul 
GAL; 

13 

11. Investiţia să cuprindă introducerea tehnologiei inovative; 2 

12. Să diversifice producţia prin activităţi inovative; 3 

13. Investiţia se realizează în parteneriat; 10 

 Total  100 

Punctajul minim: 15 puncte 
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4. Documente solicitate de GAL în afara celor menționate în Ghidul APDRP 

La Capitolul 4: INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 
NERAMBURSABILE, la punctul 4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare 
se adaugă: 

− 18.3. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de 
construcții și/sau montaj); 

− 18.4.  Contract de parteneriat (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de 

selecție nr. 13); 

− 18.5. Documente constitutive ale solicitantului (necesară numai pentru 

îndeplinirea criteriului de selecție nr. 13); 

5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 10 - 13) 

10: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să desfăşoare activitatea viitoare pe 

teritoriul GAL 
(13 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

1. Documente din care sa reiasă  ca   
beneficiarul are sediul stabil pe 
teritoriul GAL şi să desfăşoare 
activitatea viitoare pe teritoriul 
GAL: 

• Doc. 6. Actul de identitate (în 
cazul persoanelor fizice 
neautorizate); 

• Doc.11.  Certificate de 
înregistrare fiscală,  

• Doc 10. Certificat constatator 
(în cazul persoanelor juridice); 

• Doc. 18.3. Proiect tehnic/ Doc.1.  
Studiu de fezabilitate/Memoriu 
Justificativ; 

În cazul persoanelor fizice neautorizate în Actul de identitate al 
solicitantului se verifică domiciliul, care trebuie să fie pe teritoriul 
GAL. 

În cazul persoanelor juridice în Certificatul de înregistrare fiscală 
şi în Certificatul constatator se verifică sediul social şi punctele de 
lucru al societăţii, care trebuie să fie pe teritoriul GAL. 

 

În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate /Memoriu Justificativ se 
verifică dacă activităţile şi investiţiile propuse prin proiect vor fi 
realizate pe teritoriul GAL.  

Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune (şi localităţile 
aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, Veţca, Neaua, Ghindari, 
Chibed, Sărăţeni şi oraşul Sângeorgiu de Pădure.  

11: Investiţia să cuprindă introducerea tehnologiei inovative; 

(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc. 18.3. Proiect tehnic/ Doc 1. 
Studiu de fezabilitate/ Memoriu 
Justificativ; 

 

În Proiect tehnic/ Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ se 
verifică dacă solicitantul a cuprins introducerea de noi tehnologii 
inovative. 

Se consideră inovativă o tehnologie care nu este încă folosită pe 
teritoriul GAL. 
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12: Să diversifice producţia prin activităţi inovative; 

(3 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc. 18.3. Proiect tehnic/ Doc 1. 
Studiu de fezabilitate/ Memoriu 
Justificativ; 

În Proiect tehnic/ Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ se 
verifică dacă solicitantul a prevăzut diversificarea producţiei prin 
activităţi inovative. 

Se consideră inovativă o activitate care nu este încă practicată pe 
teritoriul GAL. 

13: Investiţia se realizează în parteneriat; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc.18.4.  Contract de parteneriat; 
şi/sau 

Doc. 18.5. Documente constitutive 
ale solicitantului; 
 

În cazul Contractelor de parteneriat (între persoane fizice, P.F.A, 
I.I., I.F., societăţi comerciale) verifică dacă investiţia propusă prin 
proiect face parte din obiectul contractului şi rezultatul investiţiei 
aduce beneficii pentru toţi parteneri. 

şi/sau 

Din documente constitutive ale solicitantului se verifică dacă este 
o formă asociativă conform legilor în vigoare; 

 

6. Informaţii utile: 

Modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor: 
• Anunț cereri de proiecte: 08.07.2013 – 08.08.2013; 

• Perioada depunerii proiectelor: 19.07.2013 – 08.08.2013; 

• Intervalul orar în care se primesc proiecte: luni – vineri: 10:00 – 14:00; în data de 
08.08.2013 până la ora 12:00; 

• Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 15.08.2013;  

• Termen de contestații 3 zile, până în data de: 20.08.2013; 
• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, până în data de: 25.08.2013, data 

publicării Raportului de rezolvare a contestațiilor; 
• Raportul Intermediar de Selecție a Proiectelor se publică în data de: 02.09.2013; 

• Termen de contestații 3 zile de la publicarea Raportului Intermediar de Selecție a 
Proiectelor, până în data de: 05.09.2013; 

• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, până în data de: 10.09.2013, data 
publicării Raportului de rezolvare a contestațiilor, și a Raportului Final de Selecție. 

 
Perioadele de depunere  a proiectelor vor fi precedate de informarea potenţialilor solicitanţi, 
organizată în fiecare centru de comună.  
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La aceste întâlniri vor fi distribuite Ghiduri pentru solicitanţi, materiale informative şi alte 
documente, în raport cu nevoile celor interesaţi. 
Sediul Grupului de Acţiune Locală (GAL) care lansează proiectele, se află la adresa: 
localitatea Fîntînele, nr. 168.  

Pentru cei interesaţi există un birou de informaţii la sediul GAL.  
Una din activităţile de bază a biroului este sprijinirea  şi îndrumarea solicitanţilor în vederea 
întocmirii proiectelor. 
Contact: Telefon: 0265580194, Fax: 0265580199; 
Mobil: 0742435882, 0745318865, 0742210849; 

e-mail: kktt.leader@gmail.com, galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro  

Toate informaţiile vor putea fii accesate şi pe site-ul GAL:  

www.leadertarnavamica.ro  
 

 

 

 

 

GAL îşi rezervă dreptul de a modifica documentele conform schimbărilor 
legislative naţionale şi comunitare sau datorită motivelor obiective GAL. 

 

 

GAL dispune de o valoare totală a proiectului de 2.856.791 Euro, din care 2.285.432,80 Euro 
sunt destinate proiectelor care slujesc implementarea Planului de Dezvoltare Locală pe 

teritoriul GAL şi se pot accesa de potenţialii beneficiari în perioada 2012-2013. 


