
 

 
 
 
 
 
 
 

 08  iulie  2013 
 

A P E L  D E  S E L E C Ţ I E   
 

GAL / Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni prin APELUL DE SELECŢIE cu nr. de referinţă 2/2013 în perioada 
08 iulie – 08 august 2013 deschide sesiunea a V-a a cererii de proiecte aferente Măsurilor cuprinse în PDL din cadrul 
Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală (PNDR), finanțat prin programul Axa IV – LEADER, IMPLEMENTAREA 
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ. 

Fondurile nerambursabile disponibile și suma maximă nerambursabilă a unui proiect alocate de Grupul de Acțiune 
Locală (în continuare GAL) din teritoriul Asociației Târnava Mică - Bălăușeri - Sărățeni în această sesiune pentru 
finanțarea proiectelor sunt: 

   Măsura 

Fonduri 
nerambursabile 

disponibile 
euro 

Valoarea 
totală 

eligibilă a 
unui proiect  

euro 

Valoarea 
minimă a unui 

proiect 
 euro 

Suma maximă 
nerambursabilă a 

unui proiect 
euro 

Ajutor public 
% 

(conform 
Ghidul 

Solicitantului) 

111 „Formare profesională 
(training), informare și difuzare de 
cunoștințe” 

28.254  400.000  5.000  15.000  100% 

112 „Instalarea tinerilor fermieri” 164.000  40.000  12.000  40.000  100% 

121 „Modernizarea exploatațiilor 
agricole” 197.500  400.000 5.000  50.000  

40%, 50%, 

60%, 70% 

123 „Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere” 

165.000  400.000  5.000 50.000  25%, 50% 

125 „Îmbunătățirea și dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea și 
adaptarea agriculturii și silviculturii” 

165.000  400.000 5.000 90.000 100%1, 75%2 

312 „Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi” 

251.840 400.000 5.000 60.000 70%3, 85%4 

313 „Încurajarea activităţilor 
turistice” 

226.500  400.000 5.000 70.000 
100%5, 85%6,7, 

50%8 

322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 
economia și populația rurală și punerea 
în valoare a moștenirii rurale” 

326.687 400.000 5.000 125.000 100 %9,70 %10 

 

 
1
 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate 

publică care deservesc întreaga comunitate; 
2
 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate 

publică, care deservesc o parte din comunitate; 
3
 în cazul în care proiectele nu prevăd activități de producție de 

bunuri (servicii); 
4
 în cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri; 

5
 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile în interes public 

negeneratoare de profit; 

 

 

6
 din totalul cheltuielilor eligibile în cazul proiectelor de investiţii în 

agroturism; 
7
 din totalul cheltuielilor eligibile în cazul proiectelor de investiţii în 

activități recreaționale; 
8 

din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte tipuri de investiţii în 

turismul rural; 
9 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile în interes public 

negeneratoare de profit; 
10

 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile generatoare de 

profit 
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Depunerea proiectelor aferente Măsurilor se va face în perioada: 19.07.2013 – 08.08.2013, la sediul GAL din 
localitatea Fîntînele str. Principală, nr. 168, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00. 
Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este 08.08.2013, ora 12:00. 

Ghidul Solicitantului pentru fiecare Măsură este publicată pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro) și a GAL 
www.leadertarnavamica.ro, unde se regăsește și Ghidul Anexă la Măsură, care conține date complementare, specifice  
aplicate de GAL, criteriile proprii de selecţie.  

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate 
menționate în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferente acestor măsuri, care se pot descărca gratuit de pe pagina de 
internet a APDRP (www.apdrp.ro) și a GAL (www.leadertarnavamica.ro). 

Selecția proiectelor se realizează de Comitetul de Selecție GAL. Comitetul de Selecție este format din președinte și 24 
de membrii, cu apartenență sectorială de 32 % publică, 40 % privată, 28 % societate civilă. Funcționarea comisiei, 
procedura de selecție (selecția, rezolvarea contestațiilor și toate detaliile) se găsesc pe site-ul 
www.leadertarnavamica.ro în Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de finanţare. 

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. 

1. MĂSURA 111 / Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe 

Capitolul 1 

PREVEDERILE GENERALE 

1.1 Obiectivele Măsurii 111 – Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe 
 

Măsura 111 – Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe se încadrează în Axa I – „Creșterea 

competitivității sectoarelor agricol și forestier” şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor 

agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, 

informare şi difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate. 

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL/Asociația  Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni este centrată pe 

trei aspecte cheie: 

1.  Dezvoltarea economiei locale bazată pe sectorul agricol, non-agricol şi turistic. 

2.  Ridicarea nivelului de trai. 

3.  Păstrarea şi dezvoltarea potenţialului teritoriului. 

Susţinerea celor trei priorităţi necesită o abordare complexă care să asigure complementaritatea şi coerenţa între 

Axele 1, 2 şi 3 din PNDR, precum şi cu alte programe judeţene, naţionale sau europene. 

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea competitivităţii şi diversificării 

produselor şi activităţilor din agricultură şi silvicultură, de restructurarea şi modernizarea sectoarelor agricol şi 

forestier, a sectoarelor de procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, de încurajarea afacerilor 

orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de management cât şi de 

îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici 
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prietenoase mediului şi de utilizare a energiei regenerabile. 

Sprijinul acordat prin această măsură va facilita accesul la alte măsuri din Planul de Dezvoltare Locală, în special cele 

din Axa 1- Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier şi Axa 2 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului 

rural. De asemenea, accesul la măsura de instalare a tinerilor fermieri este condiţionat de dovedirea de competenţe 

profesionale, ce pot fi obţinute şi prin participarea potenţialilor beneficiari la cursurile finanţate prin această măsură. 

Sprijinul care se acordă prin această măsură va spori nivelul de cunoaştere, informare, educaţie a persoanelor care 

lucrează în sectoarele,  agro – alimentar şi silvic, dar și non-agricol, va facilita, de asemenea, accesarea unor măsuri de 

investiţii de către tinerii fermieri. 

Obiectivele specifice se referă la: 

1.  Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole şi 

forestiere, creşterea calităţii managementului la nivel de fermă, restructurarea şi modernizarea în sectoarele de 

procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă şi reducerea şomajului în zonele rurale. 

2.  Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activităţi 

forestiere, (dar nu numai), pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea creşterii suprafeţelor 

forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a produselor pădurii, și în general a produselor locale. 

Obiectivele specifice acestei măsuri vor fi atinse prin realizarea unor acţiuni, cum ar fi: 

– desfăşurarea unor cursuri regulate pentru locuitorii zonei în următoarele domenii: gospodărirea durabilă a 

terenurilor agricole şi forestiere, managementul eficient al fermelor agricole şi forestiere, protecţia mediului, 

standardele europene, cerinţele agriculturii moderne, noile tehnologii în domeniile agricol, forestier, alimentar, 

cunoştinţe de utilizare a calculatorului, a internetului; 

– închirierea unor spaţii adecvate, dotarea cu echipamentele necesare; 

– asigurarea bazei materiale şi umane; 

Această măsură va acoperi întreg teritoriul, cursurile fiind deschise tuturor celor interesaţi fără cost. Conform 

necesităţilor vor fi organizate şi alte cursuri, implementarea măsurii bazându-se pe comunicare continuă între 

locuitori şi cei responsabili de implementare. 

Cunoştinţele furnizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la dezvoltarea teritoriului prin dezvoltarea mentalităţii 

localnicilor, a gradului de cunoaştere a metodelor utilizate în UE, informaţia fiind punctul de bază a desfăşurării 

activităţilor specifice fiecăruia într-un mod cât mai benefic teritoriului, mediului, etc. 

Obiectivele operaționale urmăresc realizarea unor acțiuni care vor contribui la: 

a. Dezvoltarea serviciilor şi produselor folosind resursele locale.  

b. Sprijinirea întreprinzătorilor, producătorilor, stimularea colaborărilor. 

c. Sprijinirea dezvoltării marketingului valorilor locale şi a pieţii produselor. 

d. Sprijinirea tinerilor, femeilor şi grupurilor dezavantajate în vederea integrării şi de a găsi un rost în viaţă.  

e. Valorificarea artei meşteşugăreşti, păstrarea tradiţiilor, transferul de cunoştinţe şi întărirea relaţiilor între 

generaţii. 

f. îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru agricultură, silvicultură şi 
industria alimentară; 

g. pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor; 

h. respectarea condiţiilor de Eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea 
sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare); 

i. conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier şi al industriei 
alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 

j. educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conştiinţei forestiere) în vederea asigurării 
gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere şi creşterea 
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procentului de păduri la nivel naţional, ce reprezintă obiective principale ale politicii naţionale forestiere; 

k. informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

Furnizarea acţiunilor de formare de scurtă durată şi a acţiunilor de informare şi difuzare a cunoştinţelor se va realiza 
pentru cei interesați fără discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă 
etc. 

Pentru atingerea scopului se întreprind: 

– difuzarea cunoştinţelor agriculturii moderne, pentru agricultori, cunoștințe economice unităţilor în teritoriu, 

având ca rezultat produse agricole şi non-agricole competitive din punct de vedere al calităţii şi preţului; 

– pregătirea profesională, antreprenorială a locuitorilor în domeniul de management al fermelor agricole şi 

forestiere, care contribuie la creşterea veniturilor, competitivitatea antreprenorilor, producătorilor la nivel de 

teritoriu, scăderea ratei şomajului, la stoparea migrării tinerilor din teritoriu, şi va permite de asemenea 

valorificarea produselor la o scară mai largă; 

– conştientizarea locuitorilor din teritoriu în domeniul eco – condiţionalităţii şi al standardelor europene, care 

contribuie la desfăşurarea activităţilor în domeniul agricol şi forestier conform cerinţelor şi al reglementărilor 

unionale, permiţând totodată valorificarea produselor obţinute şi la nivel european, contribuind la un mod de 

viaţă sănătos prin creşterea ratei produselor ecologice; 

– difuzarea cunoştinţelor locuitorilor din teritoriu în domeniul protecţiei mediului, al gospodăririi pădurilor, 

care contribuie la o dezvoltare durabilă a teritoriului, la creşterea suprafeţelor forestiere, la diminuarea 

factorilor de risc cauzate de poluare, la protecţia mediului la nivel teritorial şi naţional; 

– informaţiile furnizate în domeniul noilor tehnologii şi IT vor contribui la creşterea gradului de utilizare a noilor 

tehnologii în domeniul agricol, forestier şi alimentar, permiţând desfăşurarea activităţilor cu beneficiu mai 

mare, care contribuie de asemenea la utilizarea informaţiilor de ultimă oră din aceste domenii, contribuind la 

eficientizare, creşterea calităţii, etc. 
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Capitolul 2 
PREZENTAREA MĂSURII 111 

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 111 sunt persoane juridice constituite conform legislației în 

vigoare în România care au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau informare și difuzare de 

cunoștințe: 

o Entităţi publice 

o Instituţii de învăţământ 

o Entităţi private - persoane juridice  

o Universităţi  

Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 111 derulată prin PNDR, programul LEADER este restricţionată  

pentru următoarele categorii de beneficiari: 

� beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la 

achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere; 

� beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate pentru FEADR, din iniţiativa APDRP, din cauza 

nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an; 

� beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului. 

 

2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala, informare și difuzare de cunoștințe: 

� sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislația în vigoare în România; 

� au prevăzut în obiectul lor de activitate, activități de formare profesională, informare și difuzare de 

cunoștințe; 

� dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acțiune propus în proiect furnizorul de formare 

profesională, informare și difuzare de cunoștințe va prezenta: lista experților specializați pe acel domeniu, 

acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la serviciul de formare, informare și difuzare de cunoștințe, 

CV-ul fiecărui expert); 

� au acces la facilități administrative corespunzătoare activității specifice de formare, de informare și difuzare 

de cunoștințe; 

� dispun de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice de formare sau de 

informare și difuzare de cunoștințe; 

� nu sunt în stare de faliment ori lichidare; 

� și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de 

stat; 

� solicitantul/cel puțin un membru al parteneriatului (în cazul proiectelor depuse în parteneriat) să aibă 

experiență de cel puțin 2 ani în formare profesională a adulților. 

2.3. Tipuri de programe de formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe 

Prin această măsură susținem programe de pregătire, informare și difuzare de cunoștințe. Prin programe integrate se 

înțelege combinarea a cel puțin două din următoarele tipuri de activități: 

• Programe de formare profesională de scurtă durată (inițiere, perfecționare, specializare). Activitățile de 

formare profesională promovate în cadrul acestui măsuri vor asigura persoanelor din mediul rural adeverințe 
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sau certificate sau atestate de absolvire (în funcție de tipul programului de formare). 

• Acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe: ex: organizarea de seminarii și conferințe cu participarea unor 

invitați cheie care să ofere informații relevante pentru desfășurarea activităților în fermele agricole sau 

pentru conducerea unei afaceri în agricultură, pregătirea și împărțirea de materiale informative. 

• Participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, rețele, schimburi de experiență, vizite la proiecte de 

succes, târguri, expoziții tematice, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, 

noile tehnologii aplicate în agricultură, procesarea și marketingul produselor tradiționale, etc. 

Beneficiarul poate desfășura următoarele activități eligibile: 

� Identificarea, selectarea și asigurarea participanților la evenimentele de învățare, informare și diseminare de 

cunoștințe; 

� Asigurarea locațiilor în care se vor desfășura evenimentele de învățare și informare; 

� Administrarea programelor de formare (selecție, înscriere participanți, derulare programe de formare, 

organizare sesiuni de evaluare, certificare, eliberare certificate sau atestate de absolvire); 

� Asigurarea experților formatori și a invitaților – persoane resursă pe o anumită temă; 

� Asistență acordată participanților pentru identificarea resurselor locale ce pot fi valorificate pentru 

diversificarea fermei și pentru planificarea dezvoltării propriilor ferme; 

� Asigurarea materialelor informative, a suporturilor de curs, etc; 

� Asigurarea materialelor didactice pentru participanți, ex: block notes, instrumente de scris, mapa pentru 

documente și orice alte materiale necesare bunei desfășurări a sesiunilor teoretice și/sau practice; 

� Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea sesiunilor teoretice și a aplicațiilor practice; 

� Asigurarea facilităților de cazare (minim pensiune 3 stele sau echivalent), masă (3 mese pe zi) și transport de 

la domiciliu la locația de formare sau informare (se vor deconta cheltuielile de transport ale participanților), la 

târguri sau evenimente relevante pentru obiectivele de învățare, respectiv la locațiile aplicațiilor practice 

pentru participanții la cursuri; 

� Asigurarea metodei de evaluare a participanților; 

� Implementarea sesiunilor de instruire; 

� Organizarea vizitelor de studiu sau a schimburilor de bună practică; 

Este încurajată implicarea fermierilor și a fermelor din teritoriu în programele de pregătire, informare și difuzare de 

cunoștințe ca și persoane resursă sau exemple de vizitat. 

2.4 Temele generale de instruire incluse în strategia de dezvoltare a teritoriului GAL/Asociația Târnava Mică – 
Bălăușeri – Sărățeni 

A.  Agricultură  

• Culturi cu valoarea economică mare (pomi și arbuști fructiferi, arbuști ornamentali, flori, legume în grădină și 
în sere, ciuperci, etc.); 

• Noi tehnologii și inovații în agricultură (ex: pentru cultivarea pomilor și arbuștilor fructiferi); 

• Agricultură ecologică: înființarea unei ferme cu profil vegetal în sistem ecologic/ ferme agrozootehnice în 

regim ecologic, practici pentru cultura pe baze ecologice – exemplu permacultură; 

• Diversificarea activităților în exploatațiile agricole în cadrul unităților de agro-turism. 

B. Protecţia mediului 

• Practici de agro-mediu; 

• Managementul durabil al terenurilor agricole și forestiere. 

C. Conducerea afacerilor 

• Marketing-ul și desfacerea produselor agricole, inclusiv a celor procesate; 

• Inițierea de afaceri (prevederi legale, finanțare, planificarea investițiilor, calculația costurilor/a venitului); 

• Atestarea produselor tradiționale; 
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• Creșterea valorii adăugate a produselor agricole, prin procesare, cu accent pe produse tradiționale; 

• Contabilitatea fermei. 

Proiectul poate include o temă din cele menționate sau o combinație a acestora. De asemenea, solicitantul poate 
include în proiect și o altă sub-temă decât cele precizate în prezentul ghid dar va arăta relevanța ei pentru strategia 
de dezvoltarea a teritoriului GAL/Asociația  Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni și integrarea ei în măsura 111. 
Alegerea și prezentarea temelor și a activităților de formare, informare și difuzare de cunoștințe va trebui să 
demonstreze înțelegerea contextului de derulare a proiectului, a tipurilor de beneficiari cărora se adresează proiectul 
și a relevanței pentru strategia de dezvoltare a teritoriului GAL/Asociația  Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni. 

2.5. Grupul țintă eligibil 
 
Este format exclusiv din persoane care au domiciliul sau reședința în teritoriul GAL/Asociația  Târnava Mică – 
Bălăușeri – Sărățeni. 
Proiectul se va adresa: 

– fermierilor; 

– agricultorilor independenţi, membrii ai asociaţiilor de familie, PFA-uri; 

– membrilor asociaţiilor de agricultură, forestiere, etc.; 

– întreprinzătorilor; 

– angajaţi ai unor societăţi comerciale din teritoriu; 

– asociaţiilor, societăţilor comerciale,  

– femeilor, 

– tinerilor sub 40 ani, 

– membrilor grupurilor dezavantajate, 

– membrilor minorităţilor, 

– agricultorilor cu ferme de semi-subzistență 

– membrilor grupurilor de producători sau a altor forme asociative recunoscute conform legislației în 

vigoare, 

– populației teritoriului, 

– persoanelor care au un proiect de investiții, 

– persoanelor care sunt beneficiari ai măsurilor din Axele I și II PNDR. 

Beneficiarii finali acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine 
etnică, apartenenţă politică sau religioasă, etc. 
 
2.6 Tipuri de cheltuieli eligibile 

Pentru organizarea și desfășurarea programelor de pregătire și informare sunt eligibile următoarele categorii de 

cheltuieli: 

• Salarii (experți pe termen lung/scurt, personal tehnic /administrativ); 

• Onorarii pentru susţinătorii de cursuri (experți pe termen lung/scurt, personal tehnic /administrativ); 

• Cheltuieli de transport: transport local (personalul proiectului), transport local pentru cursanți (daca este 

cazul); 

• Onorarii pentru traducători; 

• Cheltuieli de funcționare: cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru desfășurarea acțiunilor de 

formare și informare, cheltuieli pentru materiale didactice și consumabile, închiriere aparatură audio și 

video; 

• Alte cheltuieli și servicii legate direct de proiect: cheltuieli pentru editarea și distribuirea materialelor 

suport (inclusiv caiet de aplicații) ce se vor înmâna fiecărui cursant, taxe de eliberare a certificatelor de 

calificare, cheltuieli pentru publicații și broșuri de informare, cheltuieli legate de auditare și alte cheltuieli 

care sprijină buna implementare a proiectului. 

– elaborarea materialelor de curs 

– elaborarea materialelor promoţionale 

– elaborarea caietelor de curs 
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Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor unei bune 

gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate și al rentabilității. 
 
2.7 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile 

Nu sunt eligibile: 

• cursurile sau activitățile de formare care intră sub incidența programelor sau sistemelor normale de 

învățământ agricol și silvic de nivel secundar sau superior inclusiv cele de calificare; 

• cheltuielile pentru activități de formare sprijinite prin Fondul Social European (prin programul POS-DRU); 

• cheltuielile cu investițiile; 

• Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate 

contului euro APDRP; 

• Contribuţia în natură; 

• TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către 

beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/ 

2005; 

IMPORTANT! TVA-ul este o cheltuială eligibilă din FEADR pentru persoana impozabilă (persoana fizică, grupul de  

persoane,  instituţia publică, persoana  juridică, precum  şi orice entitate capabilă să desfăşoare o activitate 

economică) care îndeplineşte cumulativ condiţiile: 

− nu este înregistrată în scopuri de TVA (plătitor de TVA); 

− TVA-ul este nerecuperabil; 

− este suportat  în mod real şi definitiv  de către aceasta (nu recuperează TVA-ul de la bugetul de stat 

sau din alte surse). 

ATENŢIE!  

Pentru beneficiarii publici, TVA-ul este cheltuială neeligibilă prin FEADR, conform art. 71(3) din Regulamentul 1698/ 

2005, care indică în mod explicit aceasta categorie ca fiind exclusă de la finanţarea cheltuielilor cu TVA-ul din acest 

fond. 

Autorităţi ale administraţiei publice locale sau entităţi publice finanţate integral din bugetele acestora, 

organismele neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică pentru activitatea desfăşurată fără scop 

patrimonial, îşi vor putea deconta sumele necesare acoperirii plăţii TVA, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de 

servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/ sau din 

cofinanţarea aferentă, de la bugetul de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare (OUG 74/ 2009). 

2.8 Alocarea financiară (intensitatea sprijinului) 

Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 111, apel de selecție cu nr. de referință 2/2013, sesiunea V. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 111: 28.254 euro, din care: 
− Contribuția FEADR: 22.603,20 euro (80%);  

− Contribuția publică națională: 5.650,80 euro (20%). 

Valoarea minimă a unui proiect este de 5.000 de Euro. 

Valoarea totală eligibile a unui proiecte este de 400.000 de Euro. 

Suma maximă nerambursabilă a unui proiect este de 15.000 de Euro. 

Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Bugetul indicativ al proiectului împreună cu planul financiar sunt exprimate în EURO. 

2.9 Criteriile de selecţie ale proiectului 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare 

proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie: 
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Nr. 

Crt. 
CRITERII DE SELECȚIE Punctaj 

1.  
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să desfăşoară activitatea pe 

teritoriul GAL; 
30 

2.  Beneficiarul are acreditare din partea CNFPA în domeniu; 30 

3.  Informările promovează noi tehnologii în domeniul folosirii energiei regenerabile; 20 

4.  
Promovează instruirea tinerilor (sub 40 de ani), a femeilor şi grupurilor 

dezavantajate (proporţia fiecărui grup să fie cel puţin 25%); 
20 

 Total 100 

Punctajul minim pentru selecție este de 30 punct 

 

Capitolul 3 

DOSARUL CERERII DE FINANȚARE 

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexe conform listei documentelor, legate într-

un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. 

 

Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil, în format 

electronic, la adresa www.leadertarnavamica.ro 

 

ATENŢIE! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de 

Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

 

3.1 Completarea Cererii de Finanţare 

 

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea 

modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea 

specificată, etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate 

administrativă. 

Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de Finanţare 

completate de mână. Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele: 

 

Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la..... până la.....) 

 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finanţare. Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar 

şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. 

 

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul 

proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea 

obiectivelor programului. 

 

La întocmirea Cererii de Finanţare se va utiliza cursul de schimb euro – ron publicat pe pagina web a Băncii Central 

europene (www.ecb.int) la următoarea secţiune http:www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. 

3.2 Depunerea dosarului Cererii de Finanţare 

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele ataşate (conform Listei 

Documentelor). 

Originalul şi o copie a Dosarului de Finanţare, împreună cu copia electronică (scanată a dosarului) (CD/DVD) se depun 
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la biroul GAL/Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni. 

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile numerotate manual în 

ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul 

complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul 

va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice). 

Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, 

Important! Copia electronică (prin scanare) a cererii de finanțare și documentelor ataşate cererii de finanţare se face 

prin salvarea ca fișiere distincte cu denumirea conforma listei documentelor. Scanarea se va efectua după finalizarea 

dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare 

maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. 

Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de 

caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. 

 

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum este precizat în 

formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin procură legalizată (în  original)  al  responsabilului  

legal,  la sediul  GAL/Asociația  Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni,  înaintea  datei  limită  care figurează în licitaţia 

de proiecte. 

 

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele completate, în 3 exemplare (2 

originale şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, 

respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se 

asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 3 

exemplare pe care le depune. 

 

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de 

administraţia financiară), copiile se vor confrunta cu originalul de către expertul care realizează conformitatea, va 

face menţiunea „Conform cu originalul”, datează şi semnează. 

 

3.3 Verificarea dosarului Cererii de Finanţare 

 

1. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare”. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

� dacă este corect completată; 

� dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

� dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în 3 exemplare: două originale şi o 

copie, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare care sunt descoperite de 

experţii verificatori ai GAL dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe 

baza unor dovezi/ informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă. Solicitantul este invitat să 

revină la sediul GAL după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi) pentru a fi înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este 

conformă sau, în caz contrar, i se explică cauzele neconformităţii. 

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. Aceeaşi Cerere de 

Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte. Solicitantul care a 

renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi 

sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. 

După verificare pot exista două variante: 
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� Cererea de Finanţare este declarată neconformă; 

� Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

 

2. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE 

 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către GAL. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

• verificarea eligibilităţii solicitantului; 

• verificarea criteriilor de eligibilitate şi de selecţie; 

• verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

• verificarea studiului de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza 

documentelor provenite de la solicitant. 

ATENŢIE! GAL îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi 

implementării proiectului se constată de către APDRP că este necesar. 

La verificarea eligibilităţii la nivel GAL/Asociația  Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni în situaţia în care sunt criterii de 

eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul evaluator poate cere informaţii suplimentare doar în 

următoarele cazuri: 

1. în cazul în care unul din documentele anexate conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui 

criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lor ori faţă de cele menţionate în Cererea de 

Finanţare. 

2. în cazul în care în bugetul indicativ există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli 

eligibile/ neeligibile nu este făcută corect. 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4.1 

„Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare”, Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. 

Contestaţiile privind rezultatele evaluării proiectelor privind eligibilitatea rezultate ca urmare a aplicării procesului de 

evaluare vor fi depuse în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării/postarea pe site-ul GAL a Raportului de 

Evaluare, la sediul Grupului de Acţiune Locală responsabil de primirea proiectului. 

Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă elemente 

legate de eligibilitatea proiectului depus, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului 

public acordat pentru proiectul depus, componenta financiară dominantă. 

Analiza contestaţiilor privind eligibilitatea proiectelor se va face de către SVCF-GAL, care predă cazul spre rezolvare la 

Comisia de contestații. 

Termenul de instrumentare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de maxim 5 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit dacă la nivelul entităţii responsabile de 

instrumentarea Contestaţiilor se analizează contestaţiile depuse pe două sau mai multe măsuri, daca numărul de 

contestațiilor depuse este foarte mare, sau daca perioada de analiza a contestațiilor se suprapune cu sesiuni de 

verificare. 

Analizarea contestației și întocmirea raportului privind contestația vor fi efectuate de Comisia de Contestații. 

 

3. VERIFICAREA PE TEREN A CERERILOR DE FINANŢARE 

 

Reprezentanții GAL pot efectua verificare pe teren. 

Scopul verificării  pe teren este de a controla datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative cu 

elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe 

baza documentelor (etapa verificării de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor. 
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În urma acestor verificări pot exista două situaţii: 

� proiectul este neeligibil; 

� proiectul este eligibil şi va avea un punctaj. 

 

4. SELECŢIA PROIECTELOR 

 

Grupul de Acţiune Locală va stabili, înaintea lansării sesiunii depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent 

criteriilor de selecție, precum și criteriile de departajare a cererilor de finanțare cu punctaj egal. 

În funcție de sistemul de punctaj stabilit conform fiecărei Măsuri, se efectuează evaluarea criteriilor de selecţie 

pentru toate Cererile de finanțare eligibile prin acordarea unui număr de puncte și se calculează scorul atribuit 

fiecărui proiect. 

Evaluarea criteriilor de selecție se face de către Comitetul de Selecție GAL, numai pentru cererile de finanțare 

declarate eligibile, pe baza Cererii de finanțare, inclusiv anexele tehnice și administrative depuse de solicitant și după 

caz, a informațiilor suplimentare solicitate in urma verificării documentare. 

Sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecţie, precum și criteriile de departajare a cererilor de finanţare cu 

punctaj egal se aplica conform celor stabilite de Grupul de Acţiune Locala înaintea lansării sesiunii depunerii de 

proiecte, 

Evaluarea criteriilor de selecţie se face de către Comitetul de Selecţie GAL, numai pentru cererile de finanţare 

declarate eligibile, pe baza Cererii de finanţare, inclusiv anexele tehnice și administrative depuse de solicitant și după 

caz, a informaţiilor suplimentare solicitate in urma verificării documentare. 

Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează daca valoarea publica, exprimata în euro, a proiectelor eligibile ce 

întrunesc pragul minim pentru masurile ce prevăd acest lucru, supuse selecţiei, este situata sub sau peste valoarea 

totala alocata unei masuri în cadrul sesiunii de depunere. 

Pentru cererile de finanţare selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 

alocate aferente fiecărei masuri. 

În cazul cererilor de finanţare cu același punctaj, departajarea acestora se face conform Metodologiei GAL descrise în 

formularul GE3.2L FISA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE aferent fiecărei masuri. 

Proiectele care nu corespund obiectivelor şi priorităților stabilite în PDL nu vor fi selectate în vederea finanţării. 

Selecţia proiectelor pentru masurile cărora li se aplica procedura de selecţie, se realizează în euro. 

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau când valoarea publică 

totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează 

sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selecţie propune aprobarea 

pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent acestor măsuri. 

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau când valoarea publică 

totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează 

peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează listele proiectelor 

eligibile / proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru şi 

procedează astfel: 

Pentru cererile de finanțare selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 

alocate aferente fiecărei măsuri. 

În cazul cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face conform Metodologiei GAL descrise în 

formularul GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE aferent fiecărei măsuri. 

După parcurgerea procedurii de selecţie și după caz, a celei de departajare, Comitetul de Selecţie elaborează Raportul 

de Selecţie Iniţial aprobat de Președintele Comitetului de Selecţie şi vizat de Preşedintele GAL/ un membru al 

Consiliului Director mandatat în acest scop, care conţine: 

� Lista cererilor de finanţare selectate pentru finanţare; 



13 

� Lista cererilor de finanţare nefinanţate (Proiecte eligibile fără finanţare, Proiecte care nu au îndeplinit 

punctajul minim (daca este cazul); 

� Lista cererilor de finanţare neeligibile; 

� Lista cererilor de finanţare retrase; 

În ziua publicării Raportului de Selecție (pe site-ul GAL www.leadertarnavamica.ro), GAL notifică solicitanții despre 

rezultatul selecției privind rezultatele procesului de selecție 

Termenele de depunere a contestaţiilor, regulile evaluării şi selecţiei sunt menţionate în regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii GAL, accesabil pe site-ul 

www.leadertarnavamica.ro  

 

Termenele privind procedura de verificare a eligibilităţii, selecţiei precum şi perioadele contestaţiilor, rezolvarea 

contestaţiilor, publicarea Rapoartelor de Evaluare şi Rapoartelor de Selecţie se hotărăsc şi se publica de către GAL în 

anunţul de deschidere a sesiunii de depunere a proiectelor, separat pentru fiecare sesiune (pe site-ul GAL: 

www.leadertarnavamica.ro).  

 

După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul respectiv, în 

cazul în care mai rămân proiecte fără finanţare, acestea vor fi restituite potenţialilor beneficiari în vederea revizuirii şi 

reluării etapei de depunere. 

 

3.4     Contractarea fondurilor 

 

GAL prin reprezentatul împuternicit prin act notarial transmite/depune în două exemplare la OJPDRP Cererile de 

Finanțare selectate , fiecare fiind însoțită de: 

� Fișa de verificare a conformității GE2.1L; 

� Fișa de verificare a eligibilității GE3.1L; 

� Fișa de verificare a criteriilor de selecție GE3.2L întocmită de Comitetul de Selecție GAL, prezentând 

semnătura expertului și verificatorului și ștampila GAL; 

� Raportul de Contestații întocmit de GAL. 

După verificările efectuate de OJPDRP privind conformitatea şi eligibilitatea proiectelor, notifică GAL–ul şi solicitantul 

de avizarea proiectului şi termenului de contractare a finanţării. 

În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării, Beneficiarul trebuie să se prezinte la sediul Centrului 

Regional de care aparţine, pentru semnarea contractului de finanţare (Se recomandă consultarea textului integral al 

Contractului de finanţare - Anexa 5 la prezentul Ghid - vezi www.apdrp.ro.) 

În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul din Notificare şi nu depune documentele obligatorii invocate în 

conţinutul Notificării, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar. 

ATENŢIE! Durata de execuţie a Contractului de Finanţare este de maxim 2 ani. În condiţiile nerespectării duratei 

maxime de execuţie a Contractului de Finanţare, beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% aplicată la 

valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit pentru fiecare an de execuție prelungit, pe care o achita in 

maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de acceptare a modificării Contractului de Finanțare. 

Beneficiarul are obligaţia de a achita penalizarea in procentul prevăzut mai sus in contul Autorității Contractante. 

Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi investiţia 

iniţială, iar modificarea se limitează la redistribuirea a maxim 10% din suma iniţială alocată cheltuielilor eligibile, între 

capitolele bugetare, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Beneficiarul transmite la APDRP bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea, însoţit 

de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia 

fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la Contractul de Finanţare. 
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PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI 

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de 

Finanţare, APDRP poate să acorde un avans  de maxim 50 % din valoarea eligibilă nerambursabilă. 

Avansul poate fi solicitat până la depunerea primei Cereri de plată. 

Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai după primirea avizului favorabil din partea APDRP pentru 

toată procedura de achiziţii. 

Beneficiarul privat poate primi avansul numai după primirea avizului favorabil din partea APDRP pentru procedura 

de achiziţii prioritar majoritară. 

Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat să depună o garanţie 

financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%, eliberată de către o instituţie financiar-

bancară sau nebancara. 

Pentru solicitanţii publici scrisorile de garanţie pot fi emise atât de instituţii financiar bancare cât şi nebancare, 

respectiv Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii -S.A. 

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. Scrisoarea de garanţie bancară trebuie să 

acopere durata de execuţie a contractelor, durată ce cuprinde durata de realizare a investiţiei şi implementarea 

proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziţii), la care se adaugă termenul maxim de 90 de zile calendaristice 

pentru efectuarea ultimei plăţi. 

Avansul se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform cerinţelor APDRP prezentate 

în Instrucţiunile de plată, Anexa V la Contractul de Finanţare. 

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea perioadei iniţiale de 

execuţie,   este obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depună la 

Autoritatea Contractantă documentul bancar prin care dovedeşte prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie 

Bancare, care să acopere toată perioada solicitată la prelungire. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. oferă un instrument financiar care permite accesul 

investitorilor la credite și alte instrumente de finanţare, care pot fi obţinute pentru 

asigurarea finanţării necesare realizării proiectelor prevăzute in Programul  Naţional de Dezvoltare Rurala pentru 

perioada 2007-2013. Suma alocată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru garantarea creditelor 

pentru investiţii în sectorul neagricol este de 30.000.000 euro (Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi”, Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice”). 

Suma Garantată de FGCR – IFN S.A reprezintă maxim 80% din valoarea creditelor/scrisorilor 

de confort acordate/emise de instituţiile de creditare in scopul asigurării cofinanţării proiectelor de investiţii 

realizate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurala, respectiv Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală. 

Informaţii suplimentare despre documentele necesare pentru obţinerea garanţiei FGCR – IFN S.A se pot obţine 

consultând site-ul www.fgcr.ro. 

 

3.3     Achiziţiile 

Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achiziţii începând cu data primirii Notificării de selecţie a 

proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie răspundere, având în vedere condiţionarea 

semnării Contractului de Finanţare de documentele obligatorii pe care trebuie să le depună la Autoritatea 

Contractantă. 

Beneficiarul privat este obligat să depună la OJPDRP, dosarele de achiziţii, în maxim 3 luni - pentru achiziţii 

simple, sau la CRPDRP- Serviciul Achiziţii în maxim 4 luni – Proiectul Tehnic şi cel puţin un Dosar de achiziţii (ex.: 

Dosar achiziţii prestări servicii), pentru achiziţii care prevăd construcţii şi/ sau montaj, de la semnarea Contractului de 

Finanţare. 

Durata aferentă derulării procedurii de achiziţii, de maxim 3 luni, respectiv de maxim 4 luni, se calculează de la data 
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intrării în vigoare a Contractului de Finanţare. 

Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice este obligat să depună la CRPDRPdocumentaţia de achiziţii. 

Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice, este obligat să finalizeze în maxim 12 luni de la semnarea 

Contractului de Finanţare toate procedurile de achiziţii publice, inclusiv avizarea acestora. 

Durata aferentă derulării procedurii de achiziţii, de maxim 12 luni, se calculează de la data intrării în vigoare a 

Contractului de Finanţare. 

ATENŢIE! La solicitarea expresă a unui beneficiar de cofinanţare din FEADR, cu privire la furnizorii acestuia care nu se 

achită de obligaţiile contractuale, APDRP poate, după o verificare prealabilă, să includă informaţiile despre aceşti 

furnizori în Lista furnizorilor care nu-şi respectă obligaţiile contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării din FEADR. 

Lista furnizorilor care nu-şi respectă obligaţiile contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării din 

FEADR va putea fi consultată pe site-ul oficial al APDRP. 

În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineşte prin: 

− Existenţa unor legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţi; 

− Membrii comisiei de evaluare (conform declaraţiei de confidenţialitate şi imparţialitate) deţin  acţiuni din 

capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi sau fac parte din consiliul de administraţie/ 

organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi; 

− Deţinerea de către una din firmele participante a pachetului majoritar de acţiuni la celelalte firme 

participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 

Nerespectarea instrucţiunilor privind achiziţiile private şi publice de către beneficiarii FEADR atrage 

neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau produse. 

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricăror decizii, trebuie avute în vedere următoarele 

principii: 

• Nediscriminarea; 

• Tratamentul egal; 

• Recunoaşterea reciprocă; 

• Transparenţa; 

• Proporţionalitatea; 

• Eficienţa utilizării fondurilor; 

• Asumarea răspunderii. 

Beneficiarul trebuie să depună la OJPDRP Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în 

maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie (exceptând dosarele de servicii). 

 

 

3.4 Plata 

 

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în 

două exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ. 

 

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plată este de maxim 90 de zile 

calendaristice de la data înregistrării cererii de plată. 

 

* * * 
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2. MĂSURA 112: INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 

2.1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 112, apel de selecție cu nr. de referință 2/2013, sesiunea V. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 112: 164.000 euro, din care: 

− Contribuția FEADR: 131.200 euro (80%);  

− Contribuția publică națională: 32.800 euro (20%). 

2.2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi valoarea maximă a 
unui proiect din cadrul Măsurii 112. 

Măsura 
Valoarea 

minimă a unui 
proiect 

Valoarea totală 
eligibile a unui 

proiecte 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

Ajutor public 

112 „Instalarea tinerilor fermieri” 12.000 euro 40.000 euro 40.000 euro 100% 

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

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1.  

Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul completează secţiunea 

specifică ”Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de finanţare, din care va trebui să 

rezulte că exploataţia agricolă deţinută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE. 

15 

2.  

Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o zona defavorizata. 

 Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verifică dacă întreaga exploataţie 

agricolă este situată în: 

− zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din 

zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului;  

− alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei  Unităţilor Administrativ 

Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localităţilor din 

Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul 

Solicitantului. 

5 

3.  

Solicitantul  are in proprietate exploataţia agricola.  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de 

Finanţare documente prin care să demonstreze că, deţine în proprietate întreaga  exploataţie: 

− documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de 

notar, conform legislaţiei în vigoare; 

− documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din exploataţie; 

− extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: efectivul de 

animale deţinut, al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului 

în Registrul Exploataţiei însoțit de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 

Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

15 

4.  

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislaţiei in 

vigoare*) 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de 

Finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele 

forme asociative, cu condiția ca solicitantul să facă parte dintr-o asociație în domeniul 

proiectului: 

− grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanța Guvernului nr 37/2005 

10 
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privind recunoașterea si funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea 

produselor agricole si silvice, cu modificările si completările ulterioare; 

− grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform 

Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de 

producători recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și 

legume; 

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

− cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

− organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificările  

si completările ulterioare. 

− membrii ai unei asociații care este membră în Organizații Interprofesionale pentru 

Produsele Agroalimentare – OIPA. 

Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, județean și național. 

 *Se va acorda punctaj numai daca sunt atașate documentele descrise în Cap. 4.1. Documente 

necesare întocmirii Cererii de finanțare, punctul 12.1. 

5.  

Solicitantul  accesează măsura de agro-mediu. 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de 

Finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de Agro –

mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de 

agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului. 

Solicitantul poate accesa următoarele pachete de agro-mediu: 

1. Pajişti cu înaltă valoare naturală  

2. Practici agricole tradiţionale  

3. Pajişti importante pentru păsări-pachet pilot  

4. Culturi verzi  

5. Agricultură ecologică  

6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)  

7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficolis).  

10 

CRITERII DE SELECŢIE GAL 

6.  
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea viitoare pe 

teritoriul GAL; 
30 

7.  În planul de afaceri apare promovarea agriculturii ecologice; 5 

8.  Investiţia realizată prin proiect să îmbunătăţească calitatea şi cantitatea producţiei; 5 

9.  

Forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din teritoriu cel puţin 50%, care să cuprindă 

şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate;  

(pentru a primi punctaj la acest criteriu solicitantul va completa documentul: Declaraţie pe 

propria răspundere privind forţa de muncă necesară producţiei) 

5 

Total 100 

Punctaj minim pentru această măsură: 30 puncte 

2.4. 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: 

− 13.1. Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă necesară producţiei (necesară numai pentru 
îndeplinirea criteriului de selecție nr. 9). 

2.5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 6 - 10) 
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6: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să desfăşoare activitatea viitoare pe teritoriul GAL; 

(30 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.2. Certificate de înregistrare 

fiscală, Certificat constatator (în 

cazul persoanelor juridice); 

• doc.10. Plan de afaceri; 

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 planul de afaceri 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.  

7: În planul de afaceri apare promovarea agriculturii ecologice; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.10. Plan de afaceri; În planul de afaceri se verifică dacă solicitantul a inclus adaptarea 

totală sau parţială a fermei la agricultură ecologică.  

8: Investiţia realizată prin proiect să îmbunătăţească calitatea şi cantitatea producţiei; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.10. Plan de afaceri; Îmbunătăţirea calităţii: 
În planul de afaceri capitolul III. OBIECTIVELE RESTRUCTURĂRII ŞI 
DETALIEREA INVESTIŢIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA 
se verifică dacă solicitantul a propus investiţii care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii produselor obţinute. 

Îmbunătăţirea cantităţii: 
În planul de afaceri capitolul V. TIPUL ŞI CANTITATEA  PRODUSELOR  
OBŢINUTE ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ RESTRUCTURARE, INCLUSIV 
OPORTUNITĂŢILE  DE PIAŢĂ, Punctul 1. Pentru exploataţiile agricole 
vegetale: 

� Planul de cultură inclusiv pentru suprafeţe cultivate cu 
furaje    

Punctul  2. Pentru exploataţiile  zootehnice şi mixte: 
� Planul de producţie al fermei zootehnice  

se verifică dacă solicitantul a propus creşterea producţiei faţă de Anul 0.  

9: Forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din teritoriu cel puţin 50%, care să cuprindă şi forţă de muncă 

din grupuri dezavantajate; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.10. Plan de afaceri; 

Doc. 13.1. Declaraţie pe propria 

răspundere privind forţa de muncă 

necesară producţiei 

În planul de afaceri capitolul IV. SCHIMBĂRI DE MANAGEMENT ŞI 
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SOLICITATĂ se verifică dacă solicitantul a 
prevăzut forţă de muncă atrasă care se va asigura din teritoriul GAL şi 
cuprinde forţă de muncă din grupuri dezavantajate. 

În Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă necesară 
producţiei solicitantul declară că forţa de muncă necesară producţiei 
va fi asigurată în proporţie de minim 50% din teritoriul GAL şi va 
cuprinde şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 
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3. MĂSURA 121 / MODERNIZAREA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 

3.1. 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%). 

3.2. 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% 

3.3. 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 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. 

5 
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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 

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 

8 
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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 

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 

5 



22 

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. 

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; 

- 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 

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 

8 
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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 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 

3.4. 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); 

3.5. 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 

În Proiect tehnic/ Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ se verifică 
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Justificativ; 

 

dacă solicitantul a cuprins introducerea de noi tehnologii inovative. 

Se consideră inovativă o tehnologie care nu este încă folosită pe 

teritoriul GAL. 

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; 

4. MĂSURA 123: CREŞTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE 

4.1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 123, apel de selecție cu nr. de referință 2/2013, sesiunea V. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 123: 165.000 euro, din care: 

− Contribuția FEADR: 132.000 euro (80%);  

− Contribuția publică națională: 33.000 euro (20%). 

4.2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi valoarea maximă a 
unui proiect din cadrul Măsurii 123. 

Măsura 
Valoarea 
minimă a 

unui proiect 

Valoarea totală 
eligibilă a unui 

proiect 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

Ajutor 
public 

123 „Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole şi forestiere” 
5.000 euro 400.000 euro 50.000 euro 25%, 50% 

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

I. Unitățile care implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate cu Anexa la Decizia 
2011/898/UE 

Aceste criterii de selecție sunt numai pentru alocarea financiară prevăzută pentru implementarea standardelor 
europene în vigoare privind prelucrarea laptelui crud. 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 
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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 baza autorizatiilor, a documentelor contabile (daca este cazul) şi conform precizarilor din studiul de fezabilitate/ memoriul 
justificativ privind activitatea desfasurata. 
2 Idem 6. 

1. 

Unităţi care au programe de restructurare până în 20131, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, 
pentru îndeplinirea conformităţii 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. 
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. 

14 

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 
următoarele doua standarde, in conformitate cu Anexa la fisa măsurii: „Descrierea standardelor 
comunitare în vigoare”, prezentată şi 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 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 menționa că va respecta standardele şi că implementarea proiectului 
va fi realizată până la expirarea perioadei de gratie. 

Implementarea standardelor trebuie sa se încadreze in perioada de gratie menționata in Anexa din 
fisa măsurii 123, dar plata se poate efectua si ulterior. 

14 

3. 

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Max. 5 

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; ............................ N/A 

(ii) cereale; ......................................................................................................... N/A 

(iii) legume, fructe şi cartofi; .............................................................................. N/A 

(iv) seminţe oleaginoase; .................................................................................. N/A 

(v) miere de albine; ............................................................................................ N/A 

(vi) vin ... ........................................................................................................... N/A 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj suplimentar. 

Materia prima folosită pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie să provină din 
unitatea proprie iar energie obținută inclusiv din alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și 
alte surse de acelasi tip), să fie folosită exclusiv în unitate. 

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea totală eligibilă a 
proiectului 

Criteriul de selecţie nr. 3 poate primi maxim 5  puncte. 

De exemplu: 

- cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 5.000 Euro. 

- valoarea totala eligibila a proiectului de 50.000 Euro. 5.000/50.000x5=0,5 

Max. 5 



26 

Total punctaj pentru acest criteriu de selecție: 0,5 puncte 

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/ întreprindere familiala, 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 trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memorial justificativ ca investiţia 
deservește  majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul din membri) și se regăsește 
în una din activitățile menționate în statutul acestora 

2. Solicitanții sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare 
(OIPA) 
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA. 
Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regăsească in una din activitățile OIPA (respectiv, 
criteriile de reprezentativitate: producție, procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA-
MADR). 
Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA, 
activitatea asociației (comuna cu activitatea propusa prin investiție) trebuie sa se regăsească in 
activitatea OIPA. 
Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin 
care OIPA sprijină activitatea de procesare a solicitantului. 

4 

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 și/sau depozitează materie primă atât din producţia 
proprie cât şi achiziționată. 
Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și trebuie să îndeplinească, 
următoarele condiții: 
- cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau depozitată să provină din 
producția proprie. 

Pentru proiectele care procesează materie primă din producţia proprie punctajul se acordă 
proporţional cu ponderea acesteia din total materie primă procesată și/sau depozitată. 
Pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 10% sau peste 50% materie primă din 
producție proprie, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 

Max. 5 
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3 Acest criteriu de selecție este punctat la criteriul de selectie nr. 2 

Solicitantul care va procesa 50% materie primă din producție proprie, va beneficia de punctajul maxim 
de 5 puncte. Pentru solicitantul care procesează între 10 și 50% materie primă din producția proprie, 
punctajul se va acorda proporțional. 
Exemplu de calcul: 
Materie primă procesată din producție proprie =50.000 hl/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 hl/an 
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie ar 
obține 5 puncte. 
Punctajul se va calcula astfel: 

250.000.............5 
50.000................x 

x=50.000x5/250.000=1 punct 

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 tradiționale. Pentru proiectele care 
procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din 
producţia totală realizată. Solicitantul va primi un număr de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selecție, respectiv 5) proporțional cu ponderea produselor tradiționale din total 
producție realizate, daca NU, va primi 0 puncte. 

De exemplu: 

Produse tradiționale 25.000 kg/l 

Producție totala realizata = 500.000 kg/l 

25.000/500.000x5 = 0.25 puncte pentru acest criteriu de selecție. 

Max. 5 

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 număr de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selecție, 
respectiv 5) proporţional cu ponderea produselor ecologice din total producţie realizată, dacă NU, 
va primi 0 puncte. 

De exemplu: 

Produse ecologice = 25.000 kg/an 

Producţie totală realizată = 500.000 kg/an 

25.000/500.000x5= 0.25 puncte pentru acest criteriu de selecție. 

Max. 5 

10.  

Micro-întreprinderi3:  

− pentru sacrificare şi procesare carne NA 

− pentru colectare şi procesare lapte. NA 

CRITERII DE SELECŢII GAL 

11.  Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul GAL; 15 

12.  
Investiţia pentru centre de procesare se realizează pentru deservirea a mai multor producători din 
teritoriul GAL; 

5 

13.  
Creşterea valorii adăugate să se aplice prin folosirea produselor locale, materiilor prime locale cel 
puţin în procent de 50%.   

2 

14.  Investiţia să aibă caracter inovativ; 3 

15.  Investiţia să contribuie la dezvoltare brandului local; 5 

16.  Investiţia în parteneriat să aibă cel puţin un membru tânăr sub 40 de ani/ femeie partener; 5 
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Punctaj minim pentru această măsură: 20 puncte 

II. Unitățile care nu implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate cu Anexa la 
Decizia 2011/898/UE4 

Nr. 

crt 
Criterii de selecție Punctaj 

1.  Unităţi care au programe de restructurare până în 20135, 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 introduse6 N/A 

3.  

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

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; 28 

(ii) cereale; 28 

(iii) legume, fructe şi cartofi; 25 

(iv) seminţe oleaginoase; 5 

(v) miere de albine; 20 

(vi) vin 20 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă 
punctaj suplimentar. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie să provină din 
unitatea proprie iar energie obținută inclusiv din alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală 
și alte surse de același tip), să fie folosită exclusiv în unitate. 
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea totală eligibilă a 
proiectului 
Criteriul de selecție nr. 3 cumulat pentru cele două componente (sectoare prioritare şi energie 
regenerabilă) poate primi maxim 31 de puncte. 
De exemplu: 
- cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 Euro. 
- valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 
25.000/500.000x3=0,15 
Total punctaj pentru acest criteriu de selecție: 25 (pentru legume, de ex.) + 0.15 = 25,15 

3 

4.  IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare 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, cu excepția celor din domeniul legume și fructe care beneficiază de sprijin 
prin Organizarea Comună de Piață (Pilonul I). 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial justificativ ca investiția 
deservește majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul din membri) și se 
regăsește în una din activitățile menționate în statutul acestora. 
2.Solicitanții sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 

2 

                                                             
4 Se aplică pentru acei solicitanți care nu se regăsesc pe anexa la Decizia 2011/898/UE 
5 Nu se aplică. 
6 Nu se aplică. 

17.  
În urma investiţiei finanţate, forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din teritoriu cel puţin 
50%, care să cuprindă şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 

8 

Total 100 
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Agroalimentare (OIPA) 
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei 
OIPA. 
Activitatea propusă prin proiect trebuie să se regăsească în una din activitățile OIPA (respectiv, 
criteriile de reprezentativitate: producție, procesare, depozitare și comercializare din Registrul 
OIPA-MADR). 
Dacă solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei 
OIPA, activitatea asociației (comuna cu activitatea propusă prin investiție) trebuie să se 
regăsească în activitatea OIPA. 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial justificativ modalitatea 
prin care OIPA sprijină activitatea de procesare a solicitantului. 

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

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 achiziționată. 
IMM-ul trebuie să aibă cod CAEN principal pentru depozitare/procesare și în 
secundar ca producător de materie primă. 

Pentru a primi punctaj la acest criteriu, solicitantul (IMM-ul) trebuie să demonstreze că în cadrul 
societății dețin 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 producători care dețin părți sociale/ 
acțiuni (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 
producători care dețin părți sociale/ acțiuni). 

În cazul punctului a) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 30% sau 
peste 50% materie primă din producție proprie a IMM-ului si a celor minim 10 producători care 
dețin părți sociale/ acțiuni, 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 producători care dețin părți sociale/ acțiuni, 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 producători care dețin părți sociale/ acțiuni, 
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 și a celor minim 10 producători care dețin părți 
sociale/ acțiuni, 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 și a celor minim 10 
producători care dețin părți sociale/ acțiuni =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 producători care dețin părți sociale/ acțiuni. 

Max. 5 



30 

150.0000/500.000x100=30% 

Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie a IMM-ului și a celor minim 
10 producători care dețin parți sociale/ acțiuni ar obține 10 puncte. 
50%...............................5 puncte 
30%..................................X 
x=30%x5/50%= 3 puncte 

Punctajul se va calcula astfel: 
250.000................5 
150.000................x 
x=150.000x5/250.000=3 puncte 
Cazul b) 
Materie primă (struguri) din producție proprie a IMM-ului si a celor minim 10 
producători care dețin parți sociale/ acțiuni =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 
producători care dețin parți sociale/ acțiuni se încadrează între 85% și 95% . 
Punctajul se va calcula astfel: 
450.000/500.000x5=4,5 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 să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. 
Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă proporţional 
cu ponderea acestora din producţia totală realizată. 
Solicitantul va primi un număr de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de 
selecție, respectiv 3) proporțional cu ponderea produselor tradiționale din total producție 
realizată, daca NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
- produse tradiționale 25.000 Kg/an. 
- producție totală realizată= 500.000 Kg/an. 

25.000/500.000x3=0,15 puncte pentru acest criteriu de selecție. 

Max. 3 

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 număr de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de 
selecție, respectiv 5) proporţional cu ponderea 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 Kg/an. 
25.000/500.000x5=0,25 puncte pentru acest criteriu de selecție 

Max. 5 

10.  

Micro-întreprinderi7 5 

− pentru sacrificare şi procesare carne 4 

− pentru colectare şi procesare lapte 5 

CRITERII DE SELECŢII GAL 

11.  Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul GAL; 15 

12.  Investiţia pentru centre de procesare se realizează pentru deservirea a mai multor producători 
din teritoriul GAL; 

5 

13.  Creşterea valorii adăugate să se aplice prin folosirea produselor locale, materiilor prime locale 2 

                                                             
7 capacitatile de productie propuse respecta urmatoarele dimensiuni: 

− 4 - 5 bovine/zi respectiv 80 - 100 bovine/luna 
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cel puţin în procent de 50%.   

14.  Investiţia să aibă caracter inovativ; 3 

15.  Investiţia să contribuie la dezvoltare brandului local; 5 

16.  Investiţia în parteneriat să aibă cel puţin un membru tânăr sub 40 de ani/ femeie partener; 5 

17.  În urma investiţiei finanţate, forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din teritoriu cel 
puţin 50%, care să cuprindă şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 

8 

 Total 100 

Punctaj minim pentru această măsură: 20 puncte 

4.4. 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: 

− 20.4. Proiect tehnic (în cazul în care proiectul prevede lucrări de construcţii şi/sau montaj); 

− 20.5. Declaraţie pe propria răspundere pentru materia primă (necesară numai pentru îndeplinirea 

criteriului de selecţie nr. 12) ; 

− 20.6. Declaraţie pe propria răspundere privind promovarea brandului local (necesară numai pentru 

îndeplinirea criteriului de selecţie nr. 14); 

− 20.7. Contract de parteneriat (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecţie nr. 15); 

− 20.8. Documente constitutive ale solicitantului (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecţie 

nr. 15); 

− 20.9. Actele de identitate ale partenerilor (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecţie nr. 

15); 

− 20.10. Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă necesară producţiei (necesară numai 

pentru îndeplinirea criteriului de selecţie nr. 16); 

4.5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 10 - 16) 

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

(15 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.11. Certificate de înregistrare 

fiscală,  

• doc.10.1. Certificat constatator; 

• doc.20.4. Proiect tehnic/ doc.1. 

Studiu de fezabilitate/Memoriu 

Justificativ; 

În Certificatul de înregistrare fiscală şi în Certificatul constatator 

se verifică sediul social şi punctele de lucru al societăţii, care 

trebuie să fie din 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: Bălăuşeri, 

Fîntînele, Veţca, Neaua, Ghindari, Chibed, Sărăţeni şi oraşul 

Sângeorgiu de Pădure.  

12: Investiţia pentru centre de procesare se realizează pentru deservirea a mai multor producători din teritoriul 

GAL; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 doc.20.4. Proiect tehnic/ doc.1. Studiu de 

fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 

În Proiect tehnic/ Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ se 

verifică dacă obiectul investiţiei este un centru de procesare, 

care poate deservi mai mulţi producători din teritoriul GAL. 
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13: Creşterea valorii adăugate să se aplice prin folosirea produselor locale, materiilor prime locale cel puţin în 

procent de 50%.   

(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc. 20.5. Declaraţie pe propria răspundere 
pentru materia primă; 

Se verifică declaraţia solicitantului privind achiziţionarea 

materiei prime necesare procesării  din teritoriul GAL cel puţin 

50%. 

14: Investiţia să aibă caracter inovativ; 

(3 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc.20.4. Proiect tehnic/ doc.1. Studiu de 

fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 

În Proiect tehnic/ Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ se 

verifică dacă obiectul investiţiei are caracter inovativ. Se 

consideră inovativă o investiţie care nu este încă folosită pe 

teritoriul GAL. 

 15: Investiţia să contribuie la dezvoltare brandului local; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc.20.6. Declaraţie pe propria răspundere 
privind promovarea brandului local; 

Se verifică dacă solicitantul declară că va folosi pe eticheta 

produselor obţinute în urma investiţiei realizate prin proiect şi 

pe materiale de promovare elementele de identitate a 

teritoriului GAL: ”Târnava Mică - Bălăuşeri - Sărăţeni”. 

16: Investiţia în parteneriat să aibă cel puţin un membru tânăr sub 40 de ani/ femeie partener. 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

I. Investiţie în parteneriat: 
doc.20.7. Contract de parteneriat; 

şi/sau 

doc.20.8. Documente constitutive 

ale solicitantului; 

 

În cazul Contractelor de parteneriat  (între P.F.A, I.I., S.R.L.) se 

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; 

II. Parteneriatul să aibă cel puţin un 
membru tânăr sub 40 de ani/ femeie 
partener: 

doc.20.9. Actele de identitate ale 
partenerilor; 

Solicitantul are încheiat un contract de parteneriat pentru 

investiţie 

Se verifică dacă cel puţin un partener contractant are vârsta sub 

40 de ani (la data depunerii cererii de finanţare)/femeie.   

Solicitantul este o formă asociativă 

Se verifică dacă cel puţin un membru al formei asociative are 

vârsta sub 40 de ani (la data depunerii cererii de 

finanţare)/femeie.   
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Pentru a primi punctaj la acest criteriu partenerul care are vârsta 

sub 40 de ani (la data depunerii cererii de finanţare)/femeie, 

trebuie să se încadreze în unul dintre următoarele forme juridice: 

• Persoană fizică autorizată; 

• Întreprindere Individuală; 

• Societate cu răspundere limitată (S.R.L.) cu asociat unic; 

17: În urma investiţiei finanţate, forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din teritoriu cel puţin 50%, care 

să cuprindă şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 

(8 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

• doc.20.4. Proiect tehnic/ doc.1. Studiu 

de fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

• doc.20.10. Declaraţie pe propria 

răspundere privind forţa de muncă 

necesară producţiei; 

În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ se 

verifică dacă solicitantul a prevăzut forţă de muncă atrasă care se va 

asigura din teritoriul GAL şi cuprinde forţă de muncă din grupuri 

dezavantajate. 

În Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă 

necesară producţiei solicitantul declară că forţa de muncă necesară 

producţiei va fi asigurată în proporţie de minim 50% din teritoriul 

GAL şi va cuprinde şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 

5. MĂSURA 125: ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE DEZVOLTAREA ŞI 
ADAPTAREA AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII 

5.1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 125, apel de selecție cu nr. de referință 2/2013, sesiunea V. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 125: 165.000 euro, din care: 

− Contribuția FEADR: 132.000 euro (80%);  

− Contribuția publică națională: 33.000 euro (20%). 

5.2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi valoarea maximă a 
unui proiect din cadrul Măsurii 125. 

Măsura 
Valoarea 
minimă a 

unui proiect 

Valoarea 
totală eligibilă 
a unui proiect 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

Ajutor public 

125 „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi silviculturii” 

5.000 euro 400.000 euro 90.000 euro 75%8, 100%9 

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

Submăsura 125 a 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

 Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare - a1: Punctaj maxim: 8 puncte  

1. 

Proiectele de irigaţii : 

• la care infrastructura primară de irigaţii a fost deja modernizată sau are un proiect la 
care sistemul de irigaţii din aval a fost modernizat; 

Menţiune: Vor fi punctate şi acele proiecte pentru care alimentarea cu apă a punctelor de 
livrare a OUAI/FOUAI se face direct de la sursă. Lista OUAI/FOUAI cu amenajări de irigaţii la  

Maxim  2 

 

2 

 

 

                                                             
8 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică, care deservesc o parte din comunitate; 
9  din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate; 
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care alimentarea  cu apă  a punctelor de livrare se face direct de la sursă se regăseşte în 
Anexa 13 la Ghidul Solicitantului. Aceasta prevedere va fi luata în considerare si aplicata 
începând cu sesiunea mai 2011 sub rezerva transmiterii oficiale către Comisia Europeana, 
până la data lansării sesiunii, a propunerii de modificare a PNDR în vederea introducerii 
acestei prevederi în criteriul de selecție 1 de la componenta a1 si, ulterior, a aprobării 
acesteia de către Comisie. 

• la   care   infrastructura   primară  de   irigaţii   are   un   proiect  de modernizare, sau un 
proiect la care sistemul de irigaţii din aval are un proiect de modernizare.  

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat ş, demonstrat în 
documentele anexate (adeverinţă de la ANIF sau alt deţinător de infrastructură primară 
completată cu toate elementele solicitate prin formular). Dacă în Adeverinţa de la ANIF sau 
alt furnizor de apă pentru irigaţii nu este completată denumirea proiectului în baza căruia s-
a efectuat sau se va efectua modernizarea, nu se acordă punctaj. 

 

 

 

1 

 

2. 

Proiecte de irigaţii în zonele cu incidenţă crescută a secetei Indicele de ariditate: Maxim 3 

0 - 23,000 3 

23,001- 24,000 2 

24,001 – 25,000 1 

25,001 – 26,000 1 

26,001 – 27,000 1 

27,001 – 28,000 1 

peste 28,000 1 

Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localităţi.  

3. 

Proiecte cu grad de utilizare a suprafeţei de udare cât mai ridicat 

(% din suprafaţa udată prin proiect din suprafaţa totală care poate fi udată prin punctul/le de 
livrare respectiv/respective) 

Maxim 3 

 

 

peste 85,01% 3 

80,01 – 85,00% 2 

75,01 – 80,00% 1 

70,01 – 75,00% 1 

65,01 – 70,00% 1 

60,01 – 65,00% 1 

55,01 – 60,00% 1 

50,01 - 55,00% 1 

sub 50,00% 1 

Precizare: Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de 
utilizare a suprafeţei de udare, în baza Studiului de Fezabilitate/ Documentaţiei de Avizare a  
Lucrărilor de  Intervenţii şi documentelor anexate. Atenție! 

 - Dacă solicitantul nu prezintă informaţiile necesare pentru calculul gradului de utilizare a 
suprafeţei de udare, nu se acordă punctaj. 

 

 Infrastructură de acces - a2: Punctaj maxim: 92 puncte  

1. 

Proiecte pentru căi de acces cu rol multiplu 

a) - acces la alţi agenti economici  

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat atât în 
Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (părţi scrise şi 
desenate), cât şi în HCL ca obiective deservite de investiţie. Este suficient să se demonstreze că 
drumul deserveşte, pe lângă exploataţii agricole (sector vegetal, animal sau mixt) şi obiective 
ale agenţilor economici, alţii decât cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces 
propriu al acestora. În planul de amplasare în zonă sau în planul de situaţie, trebuie marcat 
amplasamentul agenţilor economici deserviţi de investiţie. 

Maxim 15 

 

 

10 

b) - acces la alte căi de comunicaţie (drumuri comunale, judeţene, naţionale şi europene); 
Punctarea se face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de 

 

15 
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Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (părţi scrise şi desenate). 

Condiţia este îndeplinită numai dacă se demonstrează accesul direct (intersecţie) la alte căi de 
comunicaţie. 

 

Punctajul pentru accesul la exploataţiile agricole şi alţi agenţi economici nu poate fi cumulat 
cu punctajul pentru accesul la alte căi de comunicaţie. 

 

2. 

Proiecte pentru căi de acces ce deservesc o suprafaţă agricolă cât mai mare 

> 500,01 ha 

Maxim 25 

25 

500,00 ha- 450,01 ha 23 

450,00-400,01 ha 21 

400,00-350,01 ha 19 

350,00-300,01 ha 17 

300,00-250,01 ha 15 

250,00-200,01 ha 13 

200,00-150,01 ha 11 

150,00-100,01 ha 9 

< 100 ha 7 
Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafaţă agricolă delimitată până la o limita 
fizică. Această limită fizică este considerată un alt drum de exploatare, drum public, pădure, ape, 
imobile, cale ferată). 
Punctarea se va face conform justificării din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii (piese scrise şi piese desenate)  şi pe  baza  suprafeţei agricole  deservite,   
menţionată   în hotărârea consiliului/iilor local/e. În piesele desenate ale SF/ DALI se vor marca 
distinct suprafeţele deservite. 

 

3. Căi de acces proiectate în urma unui plan de comasare şi reparcelare.  Nu se aplică 0 

4. 

Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, 
naţionale şi judeţene 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii. Se acordă punctaj 
numai dacă prin Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
(piese scrise şi desenate) se demonstrează   că   drumul  propus   spre   finanţare   reprezintă   o   
rută alternativă calculată conform formulei: 

Maxim 15  

 X* (punctaj obtinut) = (L segment de drum European/ l drumuri din proiect)*9 Maxim 9  

X* (punctaj obtinut) = (L segment de drum nationale/ l drumuri din proiect)*15 Maxim 15  

X* (punctaj obtinut) = (L segment de drum judetean/ l drumuri din proiect)*8 Maxim 8  

In formulele de mai sus s-au utilizat următoarele prescurtări: 

Lsegment drum european  = lungimea segmentului de drum European de pe care se preia 
traficul agricol prin ruta alternativă; 

 Lsegment drum naţional = lungimea segmentului de drum naţional de pe care se preia traficul 
agricol prin ruta alternativă;  

Lsegment drum judetean = lungimea segmentului de drum judeţean de pe care se preia 
traficul agricol prin ruta alternativă; 

l drumuri din proiect = lungimea totală a drumurilor propuse prin proiect; 

Notă 

* Scorul obţinut aplicând formula de mai sus, se va calcula cu două zecimale. 

Nu se acordă punctaj decât pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul 
neputând fi cumulat. 

În situaţia în care lungimea segmentului de drum judeţean, naţional sau european de pe care 
se preia traficul agricol de către drumul construit prin proiect este mai mare sau egală cu 
lungimea totală a drumurilor din proiect, se acordă punctajul maxim aferent tipului de drum 
public de pe care se face preluarea. 

� Punctajul pentru acest criteriu se acordă dacă sunt respectate următoarele condiţii în 
ceea ce priveşte fiecare rută alternativă prevăzută prin proiect: 

 



36 

• Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depăşi 150% din 
lungimea rutei alternative. 

• Cel putin jumătate din lungimea drumului considerat rută alternativă trebuie să fie 
realizată prin proiect, iar diferenţa poate fi asigurată prin drumuri publice, altele decât 
cele de pe care se preia traficul agricol (europene, naţionale sau judeţene), indiferent de 
clasificare şi stadiul lor de modernizare. 

Punctajul se va calcula numai pentru o singură categorie de drum (european, naţional, 
judeţean), iar în acest sens, în SF/DALI se vor indica: 

• Categoria de drum (E/ N/ J) şi lungimea segmentului de drum de pe care se preia traficul; 

• Lungimea rutei alternative; 

• Lungimea drumurilor propuse a se realiza prin proiect. 

Dacă în SF/ DALI nu sunt prezentate toate informaţiile care să conducă la posibilitatea aplicării 
condiţiilor şi formulelor de mai sus, nu se acordă punctaj. 

CRITERII DE SELECŢII GAL 

5. 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul 
GAL; 

18 

6. Investiţia să aibă impact pozitiv şi măsurabil în interesul producătorilor agricoli şi forestieri; 10 

7. Investiţia să deservească ridicarea potenţialului teritoriului; 5 

8. Investiţia să se realizeze în parteneriat cu Administraţia Publică Locală; 4 

Total 100 

Punctaj minim pentru această măsură: 20 puncte 

Submăsura 125 b 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1. 

Tipuri de lucrări: 
-   drumuri forestiere 

Max.15 
15 

-   funiculare 0 

-   căi ferate forestiere 0 

Punctarea se va face conform Studiului de fezabilitate /Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii, în ordinea priorităţilor stabilite prin fişa măsurii. 

 

2. 

Amplasamentul investiţiei (altitudinea): 
-   zona de munte 

Maxim 15 
15 

-   zona de deal 10 

-   zona de câmpie 0 

Punctarea   se   va   face   conform   amplasării   investiţiei   pe   raza administrativă a 
localităţii din una din zonele de câmpie, deal, munte menţionate în Anexa 11 - Studiul 
privind lista localităţilor cu încadrarea în zone geografice, elaborat de ICPA. În cazul în 
care o localitate s-a desprins din altă localitate şi nu se regăseşte în Anexa 11, se ia în 
considerare încadrarea localităţii din care s-a desprins. 

 

3. 

Proprietatea majoritară a terenurilor forestiere servite de infrastructură: 
-   Proprietari privaţi şi asociaţii ale acestora 

Maxim 14 
14 

-   Consilii locale 14 

-   Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA 3 

Punctarea se va face în funcţie de proprietatea majoritară asupra pădurilor 
accesibilizate de infrastructura care face obiectul proiectului, în baza Studiului de 
fezabilitate/Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii şi a documentelor 
emise de solicitant (HCL, Decizie etc.). Pe hărţile amenajistice ale pădurilor deservite de 
drumul/rile din proiect se vor marca suprafeţele pe tipuri de proprietăţi. Dacă 
documentele justificative nu evidenţiază tipurile de proprietate asupra pădurilor, nu se 
acordă punctaj. 

 

4. 
În cazul drumurilor forestiere, prioritate vor avea drumurile care deservesc 
suprafaţa de pădure cea mai mare 

Maxim 21 

≤500 ha 10 
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500,01 – 600 ha 12 

600,01 – 700 ha 14 

700,01 – 800 ha 16 

800,01 – 900 ha 18 

900,01 – 1000 ha 20 

≥ 2900, 01 ha 21 

Punctarea se va face conform Studiului de Fezabilitate, a extraselor din amenajamentul 
silvic (părţi scrise şi desenate), în funcţie de suprafeţele de pădure accesibilizate de 
drumul forestier. Calculul nu include alte suprafeţe deservite de drum, care nu sunt 
incluse în amenajamentele silvice. Dacă în piesele desenate ale SF/DALI,  extrasele din 
amenajamente şi hărţile amenajistice nu sunt prezentate şi marcate suprafeţele de 
pădure deservite, nu se acordă punctaj. 

 

CRITERII DE SELECŢII GAL 

5. 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe 
teritoriul GAL; 

18 

6. 
Investiţia să aibă impact pozitiv şi măsurabil în interesul producătorilor agricoli şi 
forestieri; 

10 

7. Investiţia să deservească ridicarea potenţialului teritoriului; 5 

8. Investiţia să se realizeze în parteneriat cu Administraţia Publică Locală; 2 

Total 100 

Punctaj minim pentru această măsură: 20 puncte 

5.4. 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: 

• Submăsura 125 a: 

o Componenta a1: 

− 13.1. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de construcții și/sau montaj); 

− 13.2. Contract de parteneriat (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecție nr. 8). 
o Componenta a2: 

− 12.1. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de construcții și/sau montaj); 

− 12.2. Contract de parteneriat (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecție nr. 8). 

• Submăsura 125 b: 

− 10.1. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de construcții și/sau montaj); 

− 10.2. Contract de parteneriat (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecție nr. 8); 

− 10.3. Carte de identitate (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecție nr. 5). 

5.5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 5 - 8) 

Submăsura 125 a (agricol) (Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare - a1, Infrastructură de acces - a2) 

5: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, investiţia propusă să fie realizată pe teritoriul GAL şi să 

desfăşoare activitatea pe teritoriul GAL; 

(18 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, investiţia propusă să fie realizată pe 

teritoriul GAL şi să desfăşoare activitatea 

viitoare pe teritoriul GAL: 

• Doc.6. Certificate de înregistrare fiscală,  

Doc. 6.2.Certificat constatator; 

• Doc. 13.1.(12.1.) Proiect tehnic/Doc. 1. 

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 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.  
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Studiu de fezabilitate/Memoriu 

Justificativ; 

6: Investiţia să aibă impact pozitiv şi măsurabil în interesul producătorilor agricoli şi forestieri; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc.13. 1.(12.1) Proiect tehnic/ Doc. 1. 

Studiu de fezabilitate/ Memoriu 

Justificativ; 

Se verifică dacă investiţia realizată prin proiect aduce beneficii 

pentru producătorii agricoli, altele decât beneficiarul proiectului.  

7: Investiţia să deservească ridicarea potenţialului teritoriului; 
(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc.13. 1. (12.1.) Proiect tehnic/ Doc. 1. 

Studiu de fezabilitate/ Memoriu 

Justificativ; 

Dacă solicitantul în Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ 

Memoriu Justificativ face referire: contribuţia investiţiei la 

crearea locului de muncă, dezvoltarea economică a teritoriului în 

urma uşurării accesibilităţii privind exploatarea raţională sau 

valorificarea resurselor locale.   

8: Investiţia să se realizeze în parteneriat cu Administraţia Publică Locală; 
(4 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc.13.2. (12.2.) Contract de parteneriat; Se verifică dacă solicitantul pentru realizarea investiţiei cuprinsă 

în proiect are încheiat un contract de parteneriat cu 

Administraţia Publică Locală pe teritoriul căruia se realizează 

investiţia. 

Submăsura 125 b (forestier) 

5: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, investiţia propusă să fie realizată pe teritoriul GAL şi să 

desfăşoare activitatea pe teritoriul GAL; 

(18 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, investiţia propusă să fie realizată pe 

teritoriul GAL şi să desfăşoare activitatea 

viitoare pe teritoriul GAL: 

• Doc.10.3. Actul de identitate (în cazul 

persoanelor fizice neautorizate, numai în 

cazul Submăsurii 125 b); 

• Doc. 6. Certificate de înregistrare fiscală, 

Doc.6.2. Certificat constatator; 

• Doc.10.1. 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, numai în cazul Submăsurii 125 b. 

 

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 din teritoriul GAL. 

În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ se 

verifică dacă 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.  
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6: Investiţia să aibă impact pozitiv şi măsurabil în interesul producătorilor agricoli şi forestieri; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 10. 1.Proiect tehnic/Doc.1. Studiu de 

fezabilitate/ Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă investiţia realizată prin proiect aduce beneficii 

pentru producătorii agricoli, altele decât beneficiarul proiectului.  

7: Investiţia să deservească ridicarea potenţialului teritoriului; 
(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 10. 1. Proiect tehnic/Studiu de 

fezabilitate/ Memoriu Justificativ; 

Dacă solicitantul în Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ 

Memoriu Justificativ face referire: contribuţia investiţiei la 

crearea locului de muncă, dezvoltarea economică a teritoriului în 

urma uşurării accesibilităţii privind exploatarea raţională sau 

valorificarea resurselor locale.   

8: Investiţia să se realizeze în parteneriat cu Administraţia Publică Locală; 
(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 10.2. Contract de parteneriat; Se verifică dacă solicitantul pentru realizarea investiţiei cuprinsă în 

proiect are încheiat un contract de parteneriat cu Administraţia 

Publică Locală pe teritoriul căruia se realizează investiţia. 

6. MĂSURA 312: SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE MICRO - ÎNTREPRINDERI  

6.1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 312, apel de selecție cu nr. de referință 2/2013, sesiunea V. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 312: 251.840 euro, din care: 

− Contribuția FEADR: 201.472 euro (80%);  

− Contribuția publică națională: 50.368 euro (20%). 

6.2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi valoarea maximă a 
unui proiect din cadrul Măsurii 312. 

Măsura 
Valoarea 

minimă a unui 
proiect 

Valoarea 
totală eligibilă 
a unui proiect 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

Ajutor public 

312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea 
de micro - întreprinderi” 

5.000 euro 400.000 euro 60.000 euro 70%10, 85%11 

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

Nr. 
Crt. 

CRITERIU DE SELECŢIE Punctaj 

1.  

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii 
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 

10 

                                                             
10 în cazul în care proiectele nu prevăd activități de producție de bunuri (servicii); 
11  în cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri; 
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mare de 3 ani.  

Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri 
comunitare pentru investiţii 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).  

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):  

Pentru micro-întreprindere de tip start-up-uri cât şi pentru micro- întreprinderile 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 productiv8 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). 

10 

3.  

Proiecte care promovează activităţi mesteşugăreşti, 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 mesteşugăreşti, 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 meşteşugăreşti, de artizanat.  

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei aferentă 
activităţilor meşteşugăreşti în valoarea totală eligibilă a proiectului.  

Max. 5 

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.  

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 

10 
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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.  

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) și ii) 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.  

Max. 10 

 

10 

 

5 

6.  Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale  5 

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 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. 

Max. 3 

CRITERII DE SELECŢII GAL 

8.  
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul 
GAL; 

14 

9.  Investiţia realizată să contribuie la creşterea cifre de afaceri; 8 

10.  Investiţia să contribuie la creşterea valorii adăugate a produsului; 5 

11.  
Materia primă folosită pentru produse realizate de beneficiar să fie achiziţionată din 
teritoriul GAL în limita posibilităţilor; 

5 

12.  Forţa de muncă pentru în procesul de producţie să fie calificată cel puţin 75%. 5 

13.  
Forţa de muncă folosită în procesul de producţie să fie din teritoriul GAL în proporţie de 
cel puţin 50% şi să cuprindă şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 

10 

TOTAL 100 

Punctaj minim pentru această măsură: 20 puncte 

6.4. Documente solicitate de GAL în afara celor menționate în Ghidul APDRP 

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

− 19.1. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de construcții și/sau montaj); 

− 19.2. Declarație pe propria răspundere privind materia primă (necesară numai pentru îndeplinirea 
criteriului de selecție nr. 11); 

− 19.3. Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă calificată (necesară numai pentru 

îndeplinirea criteriului de selecție nr. 12); 

− 19.4. Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă necesară producţiei (necesară numai pentru 

îndeplinirea criteriului de selecție nr. 13); 

6.5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 8 - 13) 
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8: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul GAL; 

(14 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. 4. Actul de identitate (în cazul 

persoanelor fizice neautorizate); 

• Doc.7.1. Certificate de înregistrare 

fiscală, Doc. 11.1.Certificat 

constatator (în cazul persoanelor 

juridice); 

• Doc. 19.1. Proiect tehnic/Studiu de 

fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 

În cazul persoanelor fizice neautorizate în Actul de identitate al 

solicitantului se verifică domiciliul, care trebuie să fie din 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 din 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.  

9: Investiţia realizată să contribuie la creşterea cifre de afaceri; 

(8 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc.19.1.Proiect tehnic/Doc.1. Studiu de 

fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă solicitantul a prevăzut în prognoza veniturilor o 

creştere a cifrei de afaceri ca urmare a investiţiei realizate prin 

proiect. 

10: Investiţia să contribuie la creşterea valorii adăugate a produsului; 

 (5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 19.1. Proiect tehnic/Studiu de 

fezabilitate/ Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă investiţia realizată prin proiect conduce la 

creşterea valorii adăugate a produselor obţinute.  

Creşterea valorii adăugate înseamnă:  

• prelucrarea, procesarea materiilor prime aplicând o 
tehnologie pentru obţinerea unui produs nou. (din 
cherestea prin aplicarea unei tehnologie se obţine lambriu); 

• propuse cu calitate mai ridicată faţă de stadiul iniţial (dacă 
este cazul);  

11: Materia primă folosită pentru produse realizate de beneficiar să fie achiziţionată din teritoriul GAL în limita 

posibilităţilor; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 19.2. Declaraţie pe propria 
răspundere pentru materia primă; 

Se verifică declaraţia solicitantului privind achiziţionarea 

materiei prime necesare producţiei din teritoriul GAL în limita 

posibilităţilor. 
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12: Forţa de muncă în procesul de producţie să fie calificată cel puţin 75%; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc.19.3. Declaraţie pe propria 
răspundere privind forţa de muncă 
calificată. 

Se verifică dacă solicitantul declară că forţa de muncă necesară 

procesului de producţie va fi calificată cel puţin 75%, în cel mai 

scurt timp posibil. 

13: Forţa de muncă folosită în procesul de producţie să fie din teritoriul GAL în proporţie de cel puţin 50% şi să 
cuprindă şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc.19.1. Proiect tehnic/Doc.1. Studiu 

de fezabilitate/ Memoriu Justificativ; 

Doc. 19.4. Declaraţie pe propria 

răspundere privind forţa de muncă 

necesară producţiei; 

În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ 

se verifică dacă solicitantul a prevăzut forţă de muncă atrasă 

care se va asigura din teritoriul GAL şi cuprinde forţă de muncă 

din grupuri dezavantajate. 

În Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă 

necesară producţiei solicitantul declară că forţa de muncă 

necesară producţiei va fi asigurată în proporţie de minim 50% 

din teritoriul GAL şi va cuprinde şi forţă de muncă din grupuri 

dezavantajate; 

7. MĂSURA 313: ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE 

7.1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 313, apel de selecție cu nr. de referință 2/2013, 
sesiunea V. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 313: 226.500 euro, din care: 

− Contribuția FEADR: 181.200 euro (80%);  

− Contribuția publică națională: 45.300 euro (20%). 

7.2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi valoarea maximă a 
unui proiect din cadrul Măsurii 313. 

 

                                                             
12 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit; 
13 din totalul cheltuielilor eligibile în cazul proiectelor de investiţii în agroturism;

 

14 din totalul cheltuielilor eligibile în cazul proiectelor de investiţii în activități recreaționale; 
15 din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural; 

Măsura 
Valoarea 
minimă a 

unui proiect 

Valoarea 
totală eligibilă 
a unui proiect 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

Ajutor public 

313 „Încurajarea activităţilor turistice”; 5.000 euro 400.000 euro 70.000 euro 
100%12, 

85%13,14, 50%15 
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7.3. Criteriile de selecţie stabilite de GAL şi punctajul aferent: 

Pentru componentele a) Investiţii în infrastructura de primire turistică şi b) 

Investiţii în activităţi recreaţionale 

Nr. 

crt. 
Criterii de selecţie Punctaj 

1 

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii 
similare în ultimii 3 ani. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de Finanţare - Secţiunea C - 
Finanţări nerambursabile - solicitate şi/ sau obţinute, a bazelor de date FEADR/ SAPARD şi/ sau 
documentul 11. 

Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plăţi 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 alte fonduri 
comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani. 

10 

2 

Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest 

punct de vedere. 

Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10 - Lista comunelor cu potenţial turistic. 
Această anexă a fost întocmită în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 
octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a 
VIII - a - zone cu resurse turistice, cu modificările si completările ulterioare, precum şi a 
metodologiei de acordare a punctajului total aferent potenţialului de dezvoltare turistică 
(evaluare finală) http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patnsectiunea-a-vi-a-

zone-cu-resurse-turistice 

Max.2 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice(Cmrt) punctajul va fi de max. 2 
puncte. 

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul: 

Cmrt*2/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două zecimale).Notă: Punctajul maxim al Cmrt 

conform Anexei 10 este de 45 de puncte. 

2 

 - în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de 
max. 00 puncte. 

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul: 

Cfmrt*0/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale). 

Notă:Punctajul maxim al Cfmrt conform Anexei 10 este de 56,40 de puncte. 

0 

3 

Proiectele care prin activitatea propusă crează 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).  

Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât şi pentru micro- întreprinderile în 
funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea cel puţin a unui loc de muncă 
raportat la 25.000 euro. 

 Formula: 

 dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 25.000 Euro, 
proiectul primeşte punctaj,  

 dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create > 25.000 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 completat de solicitanţii privaţi şi 
punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul Justificativ) şi pe baza formulelor de 
calcul prezentate. 

5 

4 

 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data depunerii 

proiectului. 

 Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de 

 identitate, după cum urmează: 

16 
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 - persoană fizică sau 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 de ani la 
data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 

 - întreprindere individuală, titularul - întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani 
la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 

 În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi în 
condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta acesteia 
la data depunerii Cererii de Finanţare. 

5 

 Proiecte de investiții în activități recreaţionale. 

 Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în cadrul SF/ MJ 
investiţii de tipul celor din componenta b, investiţii private în infrastructura de agrement. 

 Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investiţiile aferente activităţilor 
recreaţionale reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric. 

0 

6 

 Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse 

regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice. 

 Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat 
în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de producere a 
energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi bugetul 
indicativ.  

 Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei pentru 
energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului 

Max 

7 

7 

 Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii 

tradiţionale. 

 Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede, prin 
activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte 
tradiţionale sau de mijloace de transport tradiţionale cu tracţiune animală (ex.: sănii, trăsuri, 
şarete, căruţe, etc.) şi/ sau dacă solicitantul prezintă precontracte încheiate cu diferiţi 
organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - tradiţionale pentru turişti. 

 Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achiziţionarea de obiecte 
tradiţionale în vederea amenajării de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau în 
vederea amenajării restaurantelor, achiziţionarea de mijloace de transport tradiţionale - sănii, 
trăsuri, şarete, căruţe etc. ). 

 În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte tradiţionale/ mijloace de 
transport tradiţionale, solicitantul va completa declaraţia pe proprie răspundere din Secţiunea 
F a Cererii de Finanţare. 

 Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de a cumpăra 
obiecte tradiţionale/ mijloace de transport tradiţionale numai de la meşteri care deţin unul din 
documentele: 

 - cartea de meşteşugar; 

 - declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activităţi tradiţionale 
artizanale (eliberată de primarul localităţii, în mod gratuit). 

5 

8 

 Proiecte de investiţii în agroturism. Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ 
MJ proiectul prevede investiţii în structuri de primire turistică (pensiuni agro- turistice). 

 Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investiţiile aferente 
agroturismului reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric. 

8 

CRITERII DE SELECŢIE GAL 

9 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul 

GAL; 
15 

10 Planul de investiţii să aibă prevederi de protecţia mediului; 5 

11 Prin activitatea desfăşurată să promoveze valorile locale, să contribuie la dezvoltarea 7 
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brandului teritoriului; 

12 Investiţie pentru spaţii de agrement; 10 

13 
În timpul exploatării cel puţin 3 ani să promoveze şi să folosească produsele locale în limita 

posibilităţilor; 
10 

 TOTAL 100 

Pentru componentele a) şi b), punctajul minim realizat va fi de 20 puncte 

 

Pentru componentele c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de 

marcaje turistice, etc."şi d) Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural 

Nr. 

crt. 
Criterii de selecţie Punctaj 

1. 

Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional/ regional/ judeţean sau local 

(de tip LEADER). 

Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel: 

Max.16 

a. proiectul este inclus într-o strategie judeţeană/ locală (de tip LEADER) 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă solicitantul demonstrează în SF/ MJ că proiectul face 

parte dintr-o strategie judeţeană aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean, respectiv 

dintr-o strategie locală (de tip Leader) a unui GAL autorizat. 

Solicitantul va prezenta documentele care atestă aspectele anterior menţionate. 

12 

b. proiectul vizează investiţii si/ sau promovează ariile naturale protejate (parcuri naţionale, 

rezervaţii naturale, etc) 

 Proiectul este punctat dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii: 

 - respectiva arie trebuie să fie situată parţial sau total pe raza teritorial - administrativă a 
comunei/ comunelor vizate prin proiect; 

 - în SF/ MJ sunt prevăzute investiţii şi/ sau activităţi de promovare în ariile naturale 
protejate; 

 - solicitantul prezintă un protocol de colaborare cu administraţia respectivei arii naturale 
protejate care să prevadă promovarea acesteia pe durata de monitorizare a proiectului. 

 Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

 Solicitantul va prezenta documentul care atestă instituirea regimului arie protejată, 

conform legislaţiei menţionate. 

16 

2. 

Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi în care există 

minimum 15 acţiuni/ investiţii de turism. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverinţelor eliberate de către primăriile din 
zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista documentelor justificative şi pe baza 

analizei Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ (descrierea proiectului). Acţiunile şi 

investiţiile în turism ce se regăsesc în zona omogenă vizează structuri de primire turistică, 

obiective naturale şi culturale, activităţi recreaţionale, evenimente specific locale etc. 

O zonă omogenă poate face obiectul unui singur proiect, iar cele minimum 15 acţiuni/ 

investiţii trebuie să fie dispersate pe întreaga suprafaţă a zonei omogene. 

10 

3. 

Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea proiectului). 

Promovarea tradiţiilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesului turiştilor la 

evenimente, festivaluri culturale tradiţionale, serbări pastorale, folclorice, viticole, vizitarea 

unor ateliere meşteşugăreşti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc. prin acţiuni de promovare 

şi informare. 

15 
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CRITERII DE SELECŢIE GAL 

4 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul 

GAL; 
26 

5 Planul de investiţii să aibă prevederi de protecţia mediului; 5 

6 
Prin activitatea desfăşurată să promoveze valorile locale, să contribuie la dezvoltarea 

brandului teritoriului; 
15 

7 
În timpul exploatării cel puţin 3 ani să promoveze produsele şi serviciile locale în limita 

posibilităţilor; 
10 

8 Investiţia realizată să deservească mai mulţi operatori turistici; 3 

 TOTAL 100 

Pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 26 puncte 

7.4. Documente solicitate de GAL în afara celor menționate în Ghidul APDRP 

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

− doc.24.1. Actul de identitate (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de selecţie nr.9 pentru 
componenta a) şi b), respectiv criteriul de selecţie nr.4 pentru componenta c) şi d)); 

− doc.24.2. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de construcţii şi/sau montaj); 

− doc.24.3. Declaraţia pe propria răspundere privind folosirea produselor locale (necesară numai pentru 
îndeplinirea criteriului de selecţie nr.13 pentru componenta a) şi b)); 

− doc.24.4. Declaraţia pe propria răspundere privind promovarea produselor şi serviciilor locale (necesară 
numai pentru îndeplinirea criteriului de selecţie nr.7 pentru componenta c) şi d)). 

7.5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL  

Pentru componenta a), b) (nr. crt. 9 - 13) 

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

(15 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.24.1. Actul de identitate (în cazul 

persoanelor fizice neautorizate); 

doc.9.1. Certificate de înregistrare fiscală, 

doc.10.1. Certificat constatator (în cazul 

persoanelor juridice); 

doc.24.2. 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 din 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 din 

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.  

 



48 

10: Planul de investiţii să aibă prevederi de protecţia mediului; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 

fezabilitate/ Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă sunt prezentate şi demonstrate în Proiect 

tehnic/ Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ 

prevederi de protecţia mediului. 

De ex. Colectarea selectivă a deşeurilor  

 

11: Prin activitatea desfăşurată să promoveze valorile locale, să contribuie la dezvoltarea brandului teritoriului; 

(7 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 

fezabilitate/ Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă sunt prevăzute activităţi care promovează 

valorile locale, de exemplu drumuri tematice, prezentarea 

meşteşugurilor tradiţionale, valorilor naturale. Prin aceste 

activităţi solicitantul contribuie la dezvoltarea brandului 

teritoriului.   

12: Investiţie pentru spaţii de agrement (recreaţional); 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

1.  

a. doc.24.2. Proiect tehnic/ doc.1. Studiu de 

fezabilitate/ Documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii (unde este cazul) întocmit/ actualizat 

conform conţinutului cadru şi metodologiei stipulate 

în HG nr. 28/09.01.2008 pentru solicitanţii publici şi 

pentru ONG-uri 

însotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat în 

Construcţii,  pentru toate acţiunile din cadrul 

proiectului depus de solicitanţi Comune şi ADI-uri;  

 

Sau 

doc.24.2. Proiect tehnic/ doc.1. Studiu de 

fezabilitate, pentru proiecte cu lucrări de construcţii 

şi/sau montaj, întocmit conform conţinutului cadru 

pentru solicitanţii privaţi aşa cum este prezentat în 

anexa la Ghidul solicitantului 

b. doc.1. Memoriu justificativ pentru proiecte care 

nu prevăd lucrări de construcţii şi/sau montaj 

(pentru solicitanţii privați sau pentru solicitanții 

publici, după caz, conform modelului din Ghidul 

solicitantului). 

1 Expertul verifică dacă proiectul se referă la investiţii de 

tipul celor din componenta b, investiţii private în 

infrastructura turistică de agrement.  

 

Pentru proiectele combinate criteriul va fi punctat, dacă 

investiţiile aferente activităţilor recreaţionale reprezintă 

componenta majoritară din punct de vedere valoric.  

 

 

 



49 

13: În timpul exploatării cel puţin 3 ani să promoveze şi să folosească produsele locale în limita posibilităţilor; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc.24.3. Declaraţia pe propria răspundere 

privind folosirea produselor locale 

Se verifică dacă solicitantul declară că pentru activitatea 

propusă prin proiect minim 3 ani, va folosi în limita 

posibilităţilor produse locale.   

Pentru componenta c), d) (nr. crt. 4 - 8) 

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

(26 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.24.1. Actul de identitate (în cazul 

persoanelor fizice neautorizate); 

doc.9.1. Certificate de înregistrare fiscală, 

doc.10.1. Certificat constatator (în cazul 

persoanelor juridice); 

doc.24.2. 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 din 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 din 

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.  

5: Planul de investiţii să aibă prevederi de protecţia mediului; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 

fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă sunt prezentate şi demonstrate în 

Proiect tehnic/ Studiu de fezabilitate/ Memoriu 

Justificativ prevederi de protecţia mediului. 

De ex. Colectarea selectivă a deşeurilor  

6: Prin activitatea desfăşurată să promoveze valorile locale, să contribuie la dezvoltarea brandului teritoriului; 

(15 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 

fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă sunt prevăzute activităţi care 

promovează valorile locale, de exemplu amenajarea 

drumurilor tematice, prezentarea meşteşugurilor 

tradiţionale, valorilor naturale, redactarea materialelor 

promoţionale, materiale informative privind obiectivele 
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turistice ale teritoriului GAL.  

Prin aceste activităţi solicitantul contribuie la 

dezvoltarea brandului teritoriului.   

7: În timpul exploatării cel puţin 3 ani să promoveze produsele şi serviciile locale în limita posibilităţilor; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc.24.4. Declaraţia pe propria răspundere 

privind promovarea produselor şi serviciilor locale 

Se verifică dacă solicitantul declară că pentru activitatea 

propusă prin proiect minim 3 ani, va folosi produse cu 

proveniență locală, și serviciile locale, iar în materialele 

promoționale proprii va face referire la acestea.   

8: Investiţia realizată să deservească mai mulţi operatori turistici; 

(3 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 

fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă investiţia realizată prin proiect deserveşte 

mai mulţi operatori turistici. 

De ex. site web, birouri de informare turistică etc. 

8. MĂSURA 322: RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU 
ECONOMIA ŞI POPULAŢIA RURALĂ ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MOŞTENIRII RURALE 

8.1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 322 , apel de selecție cu nr. de referință 2/2013, sesiunea V. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 322: 326.687 euro, din care: 

− Contribuția FEADR: 261.349,60 euro (80%);  

− Contribuția publică națională: 65.337,40 euro (20%). 

8.2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi valoarea maximă a 
unui proiect din cadrul Măsurii 322. 

Măsura 
Valoarea 

minimă a unui 
proiect 

Valoarea 
totală eligibilă 
a unui proiect 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

Ajutor public 

322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale” 

5.000 euro 400.000 euro 125.000 euro 70%16, 100%17 

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

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1.  

Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similara. 

Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finanțata o investiție similara în aceeași localitate 
(în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o 
investiție similara pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din 
componenta sa, aceasta comuna nu primește punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primește punctaj 

10 

                                                             
16 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit; 
17 din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile generatoare de profit; 
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numai daca nici una dintre comunele în care se realizează investiția 

nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investiții similare). 

Precizări: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. Indiferent de 
categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest criteriu se va puncta în funcție de 
acțiunea majoritara a proiectului (drum; apa+canal, energie electrica, gaz, stații de transfer). 

2.  

Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie 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 obligatoriu identificata în Lista localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, 
punctajul fiind stabilit functie de procentul gradului de saracie cu care este înregistrata 
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 
3 

3 

2 

1 

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 
combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi componente sau din 
componente diferite ale masurii, precum si 

daca 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 combinarea 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. 

1 

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 personae 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 Regional 

− proiectul sa nu fie finantat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., niciuna dintre 

1 
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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. 

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 

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 regaseste în Lista localitatilor cu indice de ariditate ridicat 
sau proiectul are, anexat sau se prezinta un Aviz eliberat 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). 

1 

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 vulnerabile la nitrati sau sa prezinte Buletin de 
analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii în localitate 

1 

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..................................................... 

Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin proiect se prevede 
prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii (crese, gradinite, asistenta dupa 
programul scolar, tip „after school”), centre 

îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale 

Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale . 

Maxim 
10 

10 

 

7 

5 

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 
juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal constituite)......................... 

Maxim 
25 

 

7 
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–  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 
Fezabilitate...................................................................................... 

Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt prevazute investitii 
directe în: 

- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor cultural (cu exceptia caminelor 
culturale care au primit sau sunt în curs de finantare prin „Programul prioritar national pentru 
construirea de sedii pentru asezaminte culturale”, conform legii 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 ); 

- târguri, 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.}); 

- protejarea 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 regasesc 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. 

25 

 

3 

Criterii de selecție GAL 

11.  
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăsoare activitatea pe teritoriul 
GAL; 

10 

12.  
Investiţia privind reabilitarea, restaurarea, clădirilor, obiectelor cu valoare istorică de 
monument să aibă acordul Administraţiei Publice Locale; 

1 

13.  
Investiţia realizată pentru clădirile comunitare să menţină/ să dezvolte funcţia comunitară, 
să contribuie la crearea noi locuri de muncă; 

2 

14.  Investiţia să ridice potenţialul teritoriului; 1 

15.  
Investiţie pentru spaţii de agrement/ investiţie în infrastructură de asistenţă socială/ 
investiţie în infrastructură pentru servicii;  

1 

16.  Investiţia să deservească un număr cât mai mare din populaţie; 2 

17.  
Investiţia are caracter complementar, se bazează pe întregirea investiţiei realizate anterior 
(infrastructural sau alte investiţii); 

1 

Total 100 

Punctaj minim pentru această măsură: 10 puncte 

8.4. 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 la: 

− 29.1. Proiect tehnic (obligatoriu în cazul în care proiectul prevede lucrări de construcții și/sau montaj); 

− 29.2. Pentru celelalte categorii de solicitanți, acordul Consiliului Local (de care aparţine clădirea) exprimat 
prin Hotărâre  pentru reabilitarea, restaurarea, clădirilor cu valoare istorică de monument (necesară numai 
pentru îndeplinirea criteriului de selecție nr. 12). 

8.5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 11 - 17) 
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S11.: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfășoare activitatea pe teritoriul GAL; 

 (10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Documente din care sa reiasă  ca   
beneficiarul are sediul stabil pe 
teritoriul GAL şi să desfăşoare 
activitatea viitoare pe teritoriul GAL: 
Doc. 13.1 Certificatul de înregistrare 

fiscală; 

Doc. 13.2  Certificatul de înregistrare  

eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului (ORC) conform legislație în 

vigoare; 

Doc. 13.3  Certificat constatator  emis 

de  Oficiul Registrului Comerţului care 

specifică: faptul că societatea este în 

funcţiune, codul CAEN conform 

activităţii pentru care se solicită 

finanţare, existenţa punctului de lucru 

(dacă este cazul). 

Doc. 14. a)  Încheierea privind înscrierea 

în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, 

solicitat doar pentru ONG-uri şi ADI-uri; 

Doc. 14.b)  Certificatul de  înregistrare şi  

actul  de  înfiinţare şi  funcţionare emis  

de unitatea ierarhic superioară 

(episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, 

patriarhie),  solicitat doar pentru 

instituţii de cult; 

Doc. 14. c) Document privind 

infiintarea, organizarea si functionarea 

asezamantului cultural, solicitat pentru 

asezaminte culturale; 

Doc. 29.1. Proiect tehnic, Doc. 1 Studiu 
de fezabilitate / Memoriu Justificativ; 

În Certificatul de înregistrare fiscală și în Certificatul constatator se 
verifică sediul social și punctele de lucru al societății/APL, care 
trebuie să fie din teritoriul GAL. 

În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ se 
verifică dacă activitățile și investițiile propuse prin proiect vor fi 
realizate pe teritoriul GAL.  

Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune (cu localitățile 
aparținătoare): Bălăușeri, Fîntînele, Vețca, Neaua, Ghindari, Chibed, 
Sărățeni și orașul Sângeorgiu de Pădure.  

S12: Investiţia privind reabilitarea, restaurarea, clădirilor, obiectelor cu valoare istorică de monument să aibă 

acordul Administraţiei Publice Locale; 

(1 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 11. a. Pentru primării şi ADI  
Hotărârea Consiliului/ilor Local/e pentru 
instrumentarea proiectului. 
Doc. 29.2. Pentru celelalte categorii de 

solicitanți, acordul Consiliului Local (de 

care aparţine clădirea) exprimat prin 

Hotărâre  pentru reabilitarea, 

restaurarea, clădirilor cu valoare istorică 

de monument. 

Se verifică dacă solicitantul are acordul Administraţiei Publice Locale 

(de care aparține clădirea) pentru reabilitarea, restaurarea, clădirilor cu 

valoare istorică de monument. 
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S13: Investiţia realizată pentru clădirile comunitare să menţină/ să dezvolte funcţia comunitară, să contribuie la 

crearea noi locuri de muncă; 

(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 29.1. Proiect tehnic, Doc. 1. Studiu 

de fezabilitate / Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă solicitantul nu schimbă funcția comunitară a clădirii și 

prin investiția propusă contribuie la crearea de noi locuri de muncă; 

S14: Investiţia să ridice potenţialul teritoriului; 
(1 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 29.1. Proiect tehnic, Doc. 1. Studiu 
de fezabilitate / Memoriu Justificativ; 

Dacă solicitantul în Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ Memoriu 

Justificativ face referire: contribuția investiției la crearea locului de 

muncă, perfecționarea, diversificarea, dezvoltarea serviciilor 

comunitare către populație, valorificarea resurselor locale. 

S15: Investiţie pentru spaţii de agrement/ investiţie în infrastructură de asistenţă socială/ investiţie în 
infrastructură pentru servicii;  

(1 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 29.1. Proiect tehnic, Doc. 1. Studiu 

de fezabilitate / Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă obiectul investiției este pentru spaţii de agrement/ 

investiţie în infrastructură de asistenţă socială/ investiţie în 

infrastructură pentru servicii 

S16: Investiţia să deservească un număr cât mai mare din populaţie; 

(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 29.1. Proiect tehnic, Doc. 1. Studiu de 
fezabilitate / Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă investiția realizată nu are restricții față de 

beneficiari indirecți (de ex. locuitorii localității unde se 

realizează investiția)  

S17: Investiţia are caracter complementar, se bazează pe întregirea investiţiei realizate anterior 

(infrastructural sau alte investiţii); 

(1 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 29.1. Proiect tehnic, Doc. 1. Studiu de 
fezabilitate / Memoriu Justificativ; 

Se verifică dacă în Proiect tehnic/ Studiu de fezabilitate/ 

Memoriu Justificativ există evaluarea situației actuale din 

care reiese că investiția are caracter complementare. 

 

Pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de selecție pot fi consultate Ghidurile Anexă la Măsuri aplicate de GAL, aflate 
pe site www.leadertarnavamica.ro. 

Criteriile de selecție aplicate de GAL respectă indicațiile de ultimă oră a APDRP și toate sunt actualizate în Ghidurile 
Anexă la Măsuri aplicate de GAL, aflate pe site www.leadertarnavamica.ro. 
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Modelul de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului 
selectat, se regăsește pe site-ul GAL, www.leadertarnavamica.ro. 

GAL își rezervă dreptul de a modifica datele comunicatului în funcție de cerințe obiective. 

GAL / Asociația Târnava Mică - Bălăușeri - Sărățeni 

Tel: 0265580194; Fax: 0265580199; Mobil: 0742210849;   
e-mail: kktt.leader@gmail.com; galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro 
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