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Apel de Selecţie Măsura 121 - „Modernizarea exploatației agricole”
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 121 / 03 -2014

Asociaţia GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD anunță lansarea în perioada
08.09.2014 – 17.09.2014 a celui de al – 3 – lea Apel de Selecție pentru Măsura 121
„Modernizarea exploatației agricole”.

1. Data lansării apelului de selecţie: 08.09.2014 (ora 09.00)

2. Data limită de depunere a proiectelor: 17.09.2014 (ora 16.30)

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru măsura 121 se va face la biroul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE
ACȚIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD, din comuna Fântânele, strada Șoseaua Turnu –
Măgurele, numărul 21, județul Teleorman, în zilele de luni-vineri, intervalul orar 09.00 –
16.30.

4. Fondul disponibil alocat acestei sesiuni: 483.906 Euro (65.445 euro, suma ramasă
neutilizată conform Raportului final de selectie nr. 560 / 05.06.2014 și 418.461
euro conform modificării de strategie avizată cu adresa AM nr.93333/27.08.2014)

5. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordată pentru finanțarea unui
proiect este de maximum 200.000 Euro.

6. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maxim 400.000 Euro

7. Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului
selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. Modelul de Declarație este
disponibil ca anexa a prezentului apel și pe site-ul GAL Dunărea de Sud –
www.galdunareadesud.ro sectiunea Apeluri de selecție. Raportarea se va realiza,
după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății,
în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății.

8. Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face
prin publicarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL
www.galdunareadesud.ro până la data de 09.10.2014 și prin notificarea solicitanților
în scris până la data de 10.10.2014. Solicitanții vor putea formula contestații în termen
de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la
afisarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei
contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.
Acesta va fi publicat pe site-ul GAL până la data de 17.10.2014 iar rezultatele
individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare scrisă până la data de
20.10.2014.
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9. Lista documentelor justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu
Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, aferente
măsurii 121 sunt disponibile pe site-ul www.afir.ro;

10. Cerinte de conformitate si eligibilitate
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească
solicitantul sunt stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 121,
disponibil pe site-ul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (www.afir.ro) sau
M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către
GAL Dunărea de Sud, precum si prin Planul de Dezvoltare Locala al GAL Dunărea de
Sud, disponibil pe site-ul www.galdunareadesud.ro;

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

11. Procedura de selectie
Selectia proiectelor se realizeaza in conformitate cu prevederile Ghidului
Solicitantului pentru Masura 121 si cu luarea in considerare a criteriilor locale de
selectie.

SECTORUL VEGETAL

Nr.
crt.

Criterii de selecție generale (conform ghidului solicitantului) Punctaj

1 Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale. N/P

2

Criteriul de selecție nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare
prioritare, sisteme de irigații și energie regenerabilă) poate primi: N/P

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: N/P
(i) legume; N/P
(ii) pepiniere și plantații de pomi și arbuști fructiferi, capșunării; N/P
(iii) culturi de câmp; N/P
(iv) pepiniere și plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu excepția restructurării/
reconversiei plantațiilor de viţă de vie) și struguri de masă; N/P

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.

N/P

În cadrul acestui apel de selecție se va utilizat Versiunea 10 a Ghidului
Solicitantului pentru Măsura 121, împreună cu Cererea de Finanțare Versiunea
5.7, din noiembrie 2012.
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Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea și
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a
proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să provină
din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse regenerabile (solară,
eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită exclusiv în cadrul
fermei.
Notă: Nu se punctează deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

N/P

3

Exploatații agricole de semi‐subzistenţă
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializează și o parte din producția realizată.
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi‐subzistență poate varia între 2 și
8 UDE.
Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de fezabilitate/Memoriul
justificativ.
Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt:
- Persoană fizică
- Persoană fizică autorizată înființată 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;
Notă. Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

N/P

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
finanțare documente prin care să demonstreze că acesta este:
membru al uneia din urmatoarele 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 și organizaţiilor de producători
in sectorul fructe și legume ;
- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu
modificarile şi completările ulterioare;
- cooperativa agricolă, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile și
completarile ulterioare,
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituita conform Legii îmbunatatirilor
funciare nr. 138/ 2004, cu modificarile și completările ulterioare.
- membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare
(OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din

N/P
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componența unei OIPA
sau,
 Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor
reglementari:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi
completările ulterioare sau
- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificari şi
completări ulterioare, care aplică în nume propriu.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

5 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru
acelaşi tip de activitate
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

N/P

6

Exploatatii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitantii trebuie să ataşeze la Cererea de Finantare documente prin care
demonstrează ca exploatatia este înregistrata în sistemul de productie ecologica
(perioada de conversie/certificata). De asemenea, trebuie sa descrie în Studiul de
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situatia în care se găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în
funcţie de ponderea suprafeţei/ suprafata totala.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

N/P

7

Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ ca cel putin 50% din materia prima procesata provine din ferma
proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în cadrul
fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală
eligibilă a proiectului.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

N/P

8

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data
depunerii proiectului
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
selectie sunt urmatoarele:
‐ persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu modificarile
şi completările ulterioare);
‐ intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu modificările
și completările ulterioare;
‐ asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere
limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și
completările ulterioare;
‐ persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de finanţare
(conform doc. 18.1).
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

N/P

9
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
‐ zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la ghidul

N/P
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solicitantului;
‐ alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate /
Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate
în anexa la Ghidul Solicitantului.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

TOTAL CRITERII GENERALE
0

Criterii de selecție locale (conform PDL)

10 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data
depunerii proiectului 10

11 Exploatatii agricole de semi‐subzistenţă 5

12
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

12

13 Proiecte care includ acțiuni de protecția mediului 10
14 Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse 2

15

Criteriul de selectie nr. 15 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare
prioritare, sisteme de irigatii și energie regenerabilă) poate primi: Max. 40

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Max. 33
(i) legume; 33
(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii; 33
(iii) culturi de câmp; 30
(iv) pepiniere și plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu exceptia restructurarii/
reconversiei plantatiilor de viţă de vie) și struguri de masa; 30

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au 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.
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea și
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.

5

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.

2

16
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru
acelaşi tip de activitate 10

17 Exploatatii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 5

18 Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole 5
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19 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate 1

TOTAL CRITERII LOCALE 100
TOTAL GENERAL 100

Punctaj minim: 15 puncte

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

Nr.
crt.

Criterii de selecție generale (conform ghidului solicitantului) Punctaj

1
Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou
introduse
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

N/P

2

Exploataţii din sectoarele prioritare
Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare
prioritare și energie regenerabila) poate primi:
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale..

N/P

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

(i) bovine carne N/P
lapte N/P

(ii) ovine și caprine îngrășare N/P
reproducție N/P

(iii) porcine reproducție N/P
îngrășare N/P

iv) pasari carne N/P
ouă N/P

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea și
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a
proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să
provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită
exclusiv în cadrul fermei.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

N/P

3
Exploataţii agricole de semi‐subzistenţă
Sunt exploatatiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeaza și o parte din productia realizata.

N/P
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Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi‐subzistenta poate varia între 2
şi 8 UDE.
Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ.
Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt:
- Persoana fizică;
- Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu
modificările și completările ulterioare;
- Întreprindere individuala (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu
modificările și completările ulterioare;
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

4

Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică,
este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative,
recunoscute conform legislatiei nationale în vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de
finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia
din urmatoarele forme asociative:
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificarile și
completarile ulterioare;
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare;
- cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile și
completarile ulterioare;
- organizatie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunatatirilor
funciare nr. 138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare
(OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din
componența unei OIPA.
sau,
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor
reglementări:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi
completările ulterioare
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, cu
modificările şi completările ulterioare; care aplică în nume propriu.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

N/P

5
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR
pentru acelaşi tip de activitate
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

N/P

6

Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitantii trebuie sa ataseze la cererea de finanţare documente prin care
demonstreaza ca exploatatia este înregistrata în sistemul de producţie
ecologică (perioadă de conversie/ certificată). De asemenea, trebuie să descrie
în Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ situaţia în care se găseşte.

N/P
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Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă
în funcţie de numărul de animale crescute în sistem ecologic/ numărul total de
animale a exploataţiei.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

7

Proiectele care au și investitii 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.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

N/P

8

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data
depunerii proiectului
Categoriile de solicitanti cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
selecţie sunt următoarele:
‐ persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/ 2008);
‐ intreprindere individuală (constituita conform OUG nr.44/ 2008), cu
modificările și completările ulterioare;
‐ asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere
limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și
completările ulterioare;
‐ persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de
finanţare
(conform doc. 18.1).
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

N/P

9

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
‐ zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la ghidul
solicitantului;
‐ alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ
Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale
Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

N/P

TOTAL CRITERII GENERALE 0
Criterii de selecție locale (conform PDL)

10 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data
depunerii proiectului 10

11 Exploataţii agricole de semi‐subzistenţă 2

12
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 legislatiei nationale în vigoare

10

13 Proiecte care includ acțiuni de protecția mediului 5
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14
Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou
introduse

2

15

Exploataţii din sectoarele prioritare
Criteriul de selecţie nr. 15 cumulat pentru cele doua componente (sectoare
prioritare și energie regenerabila) poate primi:

Max. 55

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Max. 50
(i) bovine carne 50

lapte 20
(ii) ovine și caprine îngrășare 20

reproducție 23
(iii) porcine reproducție 35

îngrășare 20
iv) pasari carne 19

ouă 20
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea și
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a
proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să
provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită
exclusiv în cadrul fermei.

5

16
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR
pentru acelaşi tip de activitate 5

17 Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 5

18 Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole 5

19 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate 1

TOTAL CRITERII DE SELECȚIE LOCALE 100

TOTAL GENERAL 100

Punctaj minim: 15 puncte
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STANDARDELE DIN SECTORUL CREȘTEREA ANIMALELOR

ATENȚIE! Aceste criterii sunt numai pentru alocarea financiară pentru implementarea
standardelor europene în vigoare (lapte crud și protecția apei împotriva poluării cu nitrați
din surse agricole).

Aceste criterii de selecție se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie să
cuprindă numai investiții referitoare la implementarea standardelor, în proportie de 100%.

ATENȚIE! În cazul în care proiectul prevede și alte tipuri de investiții acest proiect va fi
încadrat la alocarea pentru SECTORUL ZOOTEHNIC, fiind punctat conform acelor criterii de
selecție.

ATENȚIE! Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de grație
mentionată în Anexa din fișa măsurii 121, dar plata se poate efectua și ulterior.

Nr.
crt.

Criterii de selecție generale (conform ghidului solicitantului) Punctaj

1

Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou
introduse
1.se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai pentru implementarea
urmatoarelor standarde :
protecția apelor impotriva poluării cu nitrați din surse agricole care se aplică
numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul
solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi – Localităţi conform
Ord.MM/MADR nr.1552/743/2008.
Întreaga exploatație trebuie să se regasească în localitatile din Anexa nr.12.
Data la care se încheie perioada de grație pentru acest standard este
14.10.2013.
2.îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai pentru
ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolițe);
Data la care se încheie perioada de grație este 31.12.2014.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

N/P

2

Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare
prioritare și energie regenerabilă) poate primi: N/P

Exploataţii din sectoarele prioritare N/P
(i) bovine carne N/P

lapte N/P
(ii) ovine și caprine îngrășare N/P
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reproducție N/P
(iii) porcine reproducție N/P

îngrășare N/P
iv) pasari carne N/P

ouă N/P
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea și
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a
proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să
provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită
exclusiv în cadrul fermei.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

N/P

3

Exploataţii agricole de semi‐subzistenţă
Sunt exploatatiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeaza și o parte din productia realizata.
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi‐subzistenta poate varia între 2
şi 8 UDE.
Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ.
Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt:
- Persoana fizică;
- Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu
modificările și completările ulterioare;
- Întreprindere individuala (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu
modificările și completările ulterioare;
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

N/P

4

Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care
aplică, membru al unei forme asociative sau forma asociativa, recunoscute
conform legislatiei nationale în vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de
finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia
din urmatoarele forme asociative:
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificarile și
completarile ulterioare;
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile și
completarile ulterioare;
- membrii ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare
(OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din

N/P
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componența unei OIPA.
sau,
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor
reglementări:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi
completările ulterioare
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, cu
modificarile si completarile ulterioare; care aplică în nume propriu.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

5
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR
pentru acelaşi tip de activitate
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

N/P

6

Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitantii trebuie sa ataseze la cererea de finanţare documente prin care
demonstreaza ca exploatatia este înregistrata în sistemul de producţie
ecologică (perioadă de conversie/ certificată). De asemenea, trebuie să descrie
în Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ situaţia în care se găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă
în funcţie de numărul de animale crescute în sistem ecologic/ numărul total de
animale a exploataţiei.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

N/P

7

Proiectele care au și investitii 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.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

N/P

8

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data
depunerii proiectului
Categoriile de solicitanti cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
selecţie sunt următoarele:
‐ persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr. 44/ 2008) cu
modificările și completările ulterioare;
‐ întreprindere individuală (constituită conform OUG nr. 44/ 2008), cu
modificările şi completările ulterioare;
‐ asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere
limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și
completările ulterioare;
‐ persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de
finanţare
(conform doc. 18.1).
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale

N/P
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9

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
‐ zona montană cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul
solicitantului;
‐ alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităților
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ
Defavorizate
/ Lista localitaților din Zonele Defavorizate de Condiții Naturale Specifice
prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.

N/P

TOTAL CRITERII GENERALE 0

Criterii de selecție locală(conform Ghidului Solicitantului)

10
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data
depunerii proiectului 10

11 Exploataţii agricole de semi‐subzistenţă 5

12

Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care
aplică, membru al unei forme asociative sau forma asociativa, recunoscute
conform legislatiei nationale în vigoare 10

13 Proiecte care includ acțiuni de protecția mediului 15

14

Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou
introduse
Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai pentru implementarea
urmatoarelor standarde :
1. protecția apelor impotriva poluării cu nitrați din surse agricole care se aplică
numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul
solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi – Localităţi conform
Ord.MM/MADR nr.1552/743/2008.
Întreaga exploatație trebuie să se regasească în localitatile din Anexa nr.12.
Data la care se încheie perioada de grație pentru acest standard este
14.10.2013.
2. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai pentru
ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolițe);
Data la care se încheie perioada de grație este 31.12.2014.

20

15

Criteriul de selecţie nr. 15 cumulat pentru cele doua componente (sectoare
prioritare și energie regenerabilă) poate primi:

Max. 20

Exploataţii din sectoarele prioritare Max. 10

(i) bovine carne 10
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lapte 10

(ii) ovine și caprine îngrășare 10

reproducție 10

(iii) porcine reproducție 10

îngrășare 10

iv) pasari carne 10

ouă 10

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea și
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a
proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să
provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită
exclusiv în cadrul fermei.

10

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

17 Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 5

18 Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole 5

19 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
Notă:Localitățile din teritoriul GAL nu se găsesc în zonă defavorizată 5

TOTAL CRITERII DE SELECȚIE LOCALE 100

TOTAL GENERAL 100

Punctaj minim 15 puncte.

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal.
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de

valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare (vor avea
prioritate proiectele care au bugetul mai mare).

12. Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor:
Numărul membrilor Comitetului de Selecţie este de 15 reprezentanti, din care 6
reprezentanti din sectorul public, 6 reprezentanti din sectorul privat si 3 reprezentanti din
sectorul civil (14 reprezentanti din mediul rural, 1 reprezentanti din mediul urban).
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13. Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL DUNĂREA DE SUD:
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii GAL. În
ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”,
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca, în momentul selecţiei, să fie prezenţi cel
puţin 50% din membrii Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi
societate civilă.

14. Data si modul de anuntare a rezultatelor:
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin
publicarea Raportului final de Selectie pe site-ul GAL www.galdunareadesud.ro până la data de
20.10.2014 și prin notificarea solicitanților în scris până la data de 21.10.2014.

15. Date de contact GAL Dunărea de Sud:
Solicitanţii pot obţine informaţii detaliate la sediul Asociaţiei GAL Dunărea de Sud, Comuna
Fântânele, strada Șoseaua Turnu – Măgurele, numărul 21, județul Teleorman.

- Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00 – 16.30
- Tel./Fax: 0247 435 417
- Email: dunareadesud@yahoo.com
- Web: www.galdunareadesud.ro

ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile
lansate prin PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului și modelele de documente aferente
măsurii 121, disponibil pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(www.afir.ro). Ghidul solicitantului pentru măsura 121 și anexele la acesta sunt disponibile şi
la sediul GAL Dunărea de Sud. Proiectele trebuie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul
de Dezvoltare Locală al GAL Dunărea de Sud, disponibil la sediul GAL Dunărea de Sud si pe
site-ul www.galdunareadesud.ro.


