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Data publicării:  09.12.2013             

Data lansării sesiunii: 10.12.2013   

Numărul de referintă al sesiunii cererii proiecte: 3                  Nr.: 1591/09.12.2013 

 

ANUNŢ PRIVIND LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU 

  Măsura 411.21 

„Modernizarea exploatatiilor agricole” 

 
1. Sesiunea va fi deschisa în perioada 10.12.2013 – 10.01.2014, iar proiectele se vor depune la sediul Asociaţiei Grupul 

de Acţiune Locală „Valea Başeului de Sus” din cadrul Primariei orasului Saveni, et. II, str. 1 Decembrie nr. 1, oraş Săveni, jud. 

Botoşani, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 8:30 – 15:00. Data limita de depunere – 10.01.2014, orele 15:00. În mod 

obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finanţare trebuie implementat pe teritoriu G.A.L. Valea Başeului de Sus. Aria 

geografica a teritoriului cuprinde comunele: AVRĂMENI, DÂNGENI, DRĂGUŞENI, HĂNEŞTI, HAVÂRNA, MANOLEASA, 

MILEANCA, MITOC, RIPICENI, VLĂSINEŞTI si orasul SĂVENI, din judeţul Botoşani. 

 

2. Fondul disponibil (valoarea publica) alocat pentru masura 411.21 este de 289.801 euro. Suma maxima nerambusabilă 

alocata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 euro. Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 400.000 euro 

 3. Evaluarea proiectelor va fi realizată de un Comitet de Selecţie compus din 9 membri, din care 3 membri sunt 

reprezentanti ai sectorul public, iar 6 membri provin din sectorul privat al parteneriatului. 

 

  



                                                                                                                                                                         

2 
 

 

4. Rezultatul procesului de selecţie intermediar va fi publicat la sediul G.A.L. “Valea Başeului de Sus” şi pe site-ul 

www.valeabaseuluidesus.ro. În termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea raportului intermediar se vor transmite solicitanţilor de 

finanţare notificări cu privire la selectarea/neselectarea proiectelor depuse. Solicitanţii care au fost notificati de către G.A.L. “Valea 

Başeului de Sus” ca  proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune contestaţii la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune 

Locală „Valea Başeului de Sus”, str. 1 Decembrie nr. 1, oraş Săveni, jud. Botoşani (Primăria oraşului Săveni), in termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţiile depuse vor fi soluţionate de o Comisie de Contestaţii, membrii acesteia fiind diferiti 

de cei existenţi in Comitetul de Selecţie a proiectelor. Publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se va face la 

sediul G.A.L. si pe site-ul www.valeabaseuluidesus.ro. 

 5. Publicarea Raportului Final de Selecţie (după soluţionarea contestaţiilor) se va face la sediul GAL si pe site-ul  

www.valeabaseuluidesus.ro. 

6. Solicitanţii de finanţare vor folosi Ghidul Solicitantului în vigoare (Versiunea 10 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, 

împreună cu Cererea de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012), disponibil pe site-ul Asociatiei GAL, precum si pe site-ul 

APDRP. Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de Procedura aferent măsurii 

si cu Notele şi Clarificările emise de APDRP publicate pe site-ul www.apdrp.ro. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească 

cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului pentru Măsura 411 21. 

Solicitanţii de finanţare vor depune proiectul la secretariatul GAL Valea Baseului de Sus, sub forma de Cerere de Finantare 

(insotita de anexele tehnice si administrative), in 3 exemplare – 1 original si doua copii - împreuna cu formatul electronic (CD). 

 

 

 

http://www.valeabaseuluidesus.ro/
http://www.valeabaseuluidesus.ro/
http://www.valeabaseuluidesus.ro/
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 7. In vederea monitorizarii implementarii proiectului, beneficiarii sunt obligati sa completeze urmatoarea declaratie: 

 

Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, 
ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar 

 

Solicitantul (nume, prenume/denumire) ............................................................, numar de inregistrare (CUI) ………………….., numar 

de inmatriculare ………………………………. , prin reprezentat legal (nume, prenume) domiciliat în..…………………………………, 

posesor al BI/CI/PASS seria ……………. nr. ………………eliberat la data ………… de ………….., CNP ………………………………., 

cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, ma angajez sa raportez catre Asociatia GAL „Valea Başeului de 

Sus”  toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. Declar ca raportarea se va realiza 

dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data 

efectuarii platii. 

 

Reprezentant Legal .........................                   Semnatura     
Nume și prenume ……….................          Ştampila 
Data ...............       
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8. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt prezentate în 
Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 121, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro și www.valeabaseuluidesus.ro. 
La depunerea proiectului, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente, în funcție de natura proiectului : 
 
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi/sau montaj  

sau  

Memoriul justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/sau montaj  

2. Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 şi 40, precedente anului 
depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv 
(inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare. 
 
sau  
Pentru persoane fizice autorizate,  întreprinderi individuale si  întreprinderi familiale: 
Declaraţie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului  înregistrată la Administratia Financiara (formularul 200) 

in care  rezultatul brut obţinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0); 

sau 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administratia Financiara, în cazul solicitanţilor care nu au desfaşurat activitate anterior depunerii 

proiectului. 

Sau 

Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit şi pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din 

exploatare.  

http://www.apdrp.ro/
http://www.valeabaseuluidesus.ro/
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Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale (inundaţii, secetă excesivă etc.) se va prezenta: 
- Situaţiile financiare (bilanţ - formularul 10, cont de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 şi 40) din unul din  ultimii trei  ani 
precedenţi anului depunerii proiectului, în care producţia nu a fost calamitată iar rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) 
să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administraţia Financiară. 

- in cazul persoanelor fizice autorizate,  întreprinderilor individuale şi  întreprinderilor familiale: 
- Declaraţie speciala privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), în care rezultatul brut obţinut 

anual să fie pozitiv (inclusiv 0); 

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatare şi evaluare a pagubelor) emise de organismele 
abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă). 
  
Pentru demonstrarea activităţii agricole ca fiind principală se depune: 

2.1 Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din activităţi agricole reprezintă cel putin 50% din 
veniturile de exploatare ale solicitantului, sau  
- în cazul persoanelor fizice autorizate,  întreprinderilor individuale şi  întreprinderilor familiale: 

- Declaraţie pe propria raspundere a solicitantului că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri, în cazul 

în careî in formularul 200 s-au bifat mai multe categorii de venituri. 

3.   a) Documente solicitate pentru terenul agricol:  

a1) Copie dupa actul de proprietate al terenului şi/sau tabel centralizator emis de Primarie semnat de persoanele autorizate  conform legii 

conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de 

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

şi 

a2) Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă(arenda/concesionare) al 
terenului pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”. 
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b) Documente solicitate pentru imobilul (clădiri şi/sau terenurile) pe care sunt/vor fi realizate investiţiile:  

b1) Actul de proprietate asupra clădirii    

b2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document încheiat la notariat care să 

certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de închiriere, contract de comodat pentru terenul pe care este amplasată cladirea, valabil 

inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului.  

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent si  trebuie să conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale şi dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  

- suprafaţa  concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, şi dacă da, să se 

menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 

 

c) Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care să rezulte efectivul de animale deţinut in proprietate: 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA/ circumscripţia veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de 
circumscripţie) din care sa rezulte: efectivul de animale - detinut in proprietate, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a 
solicitantului în Registrul Exploatatiei . 

  Copie din Registrul Agricol, conformă cu originalul, eliberată de la Primăria comunei pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea ferma 
zootehnică.  

4. Certificat de urbanism/ autorizaţie de construire pentru proiecte care prevad construcţii (noi, extinderi, modernizari)  

5. Clasarea Notificării/Adresa de negatie; 
Sau, 

Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi 

porcedurii de evaluare adecvată; 
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Sau, 

Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, daca este cazul. 

sau 

Decizia etapei de evaluare iniţială - document  care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu; 

Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii, documentul va insotit si de Nota de constatare eliberată de Autoritatea 

Centrală pentru Protecția Mediului și/sau Garda Națională de Mediu. 

6.1 Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de 

instituţii financiar bancare).  

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii Cererii de Finanţare, în cazul 
cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare)sau  prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau 
egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte ; 
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii Cererii de Finanţare, în cazul 
existentei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis 
de organizaţia care a acordat-o; 
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o 
scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii Cererii de Finanţare şi Contractul de credit vizat de 
bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 
e) Scrisoare de confort angajantă (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel puţin 120 zile. 
Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de la bancile de pe teritoriul Romaniei. 

6.2. Document de la banca cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul 

IBAN al contului în care se derulează operatiunile cu APDRP) 

7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe 
raza cărora îsi au sediul social şi puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si graficul de reeşalonare 
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a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul) 

8.1 Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor 

şi că prin realizarea investiţiei în conformitate cu proiectul  ferma va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi 

pentru siguranţa alimentelor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

sau 

Adresa de la ANSVSA/DSVSA care să menţioneze „în urma verificării documentaţiei prezentate se certifică faptul că proiectul nu face obiectul 

notificării/ notificării pentru siguranţa alimentelor/autorizării/ înregistrării” 

8.2 Avizul sanitar privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sanatate publică 

sau 

Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sanatate publică 

sau 

Notificare că investiţia nu face obiectul evaluarii condiţiilor de igienă. 

9. Pentru unităţile care se modernizează şi se supun autorizării/avizării conform legislaţiei în vigoare:  

9.1 Autorizaţie sanitară  / Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de 

Finanţare;   

9.2 Autorizaţie sanitară veterinară/Dovada Înregistrării sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a unităţii / Notificare de constatare a 

conformităţii cu legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de Finanţare;  

9.3  Nota de constatare privind condiţiile de mediu emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii  de Finanţare. 

10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care sa rezulte faptul ca solicitantul are capital privat 100% si  codul 
CAEN conform activitaţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, 
fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicată. 
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11. Certificatul de înregistrare  eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare 
sau  
Hotărâre judecatorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire şi a statutului propriu (în cazul Societatilor agricole)  însotită de 
Statutul Societaţii agricole 
Si dacă este cazul/ 
Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR. 
 

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

Declaraţia de sortiment viticol eliberată de DAJ. 

Declaraţie de defrişare a viţei de vie şi cerere pentru eliminarea parcelei defrişate din Registrul plantaţiilor viticole vizată de Iinspecţia de Stat 

pentru Control Tehnic Vitivinicol 

Cerere de autorizare a replantării viţei de vie şi de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole vizata de Iinspecţia de Stat pentru Control Tehnic 

Vitivinicol. 

13. Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau reabilitarea plantaţiilor pomicole şi de arbuşti fructiferi şi viţă de vie 

pentru masă, eliberată de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. 

14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista 

cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de alte programe de 

Finanţare nerambursabilă începand cu anul 2002 pentru acelasi tip de activitate.  

15.  

15.1. Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică aprobată de DAJ însoţită de Contractul cu un organism de inspecţie şi 
certificare aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;   
15.2. Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / cooperativă agricolă/ organizaţie de îmbunataţiri funciare/ 

Organizatia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de 

documentul de înfiinţare al acestora  (act constitutiv si statut). 
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Documentul privind calitatea de membru: 

- pentru societati agricole in baza lg.36/1991-declaraţie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administraţie; 

- pentru societati cooperative in baza lg.1/2005- cerere de înscriere aprobată de adunarea generală; 

- pentru cooperativele agricole în baza lg.566/2004- cerere de aderare avizata de consiliul de administraţie şi aprobată de adunarea generala,  

- pentru organizaţii de îmbunătăţiri funciare în baza lg.138/2004-adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea 

dată, precum si dovada plătii contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs. 

- pentru Organizatia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de consiliul director, din care să reiasă că 

solicitantul este membru al acesteia însoţit de statutul organizatiei. 

16.   

16.1 Copie după diploma de studii /Certificat  care sa dovedeasca pregatirea profesionala în domeniul pentru care solicită finanţarea pentru 

responsabilul legal/ beneficiar  (poate fi şi o persoană din cadrul societăţii pentru care va prezenta document care să certifice pozitia în 

societate - acţionar sau: 

Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munca 

Si, 

Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului individual de munca. 

16.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi şi o persoană din 

cadrul societăţii pentru care va prezenta document care să certifice poziţia în societate - acţionar, sau Adeverinta care sa ateste vechimea in 

munca si in specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munca si Extras din Registrul general de Evidenta a Salariatilor 

care sa ateste inregistrarea contractului individual de munca) va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, 

înaintea ultimei plăţi a ajutorului.   
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17.1 Raport de evaluare a cladirii care se renovează întocmit de un evaluator autorizat 

17.2 Document care sa certifice vechimea clădirilor care se demolează (autorizaţie de construire sau alt document oficial) 

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

18.1.Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/întreprindere individuală în termen de 30 de zile de la primirea Notificării privind 

selectarea Cererii de Finanţare. 

18.2. Aviz de gospodarirea apelor în cazul investiţiilor privind irigaţiile/ notificarea de începere a execuţiei 

sau 

Contract multianual de furnizare apă pentru irigaţii-ANIF sau alt furnizor  

19. Declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea conform Anexei 13 

 
 
 

9. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. 

Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 
- dacă e corect completată; 
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic; 
- dacă cererea de finantare si anexele tehnice şi administrative cerute sunt în 3 exemplare: 1 original şi 2 copii. 

La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 
- eligibilitatea solicitantului; 
- criteriile de eligibilitate şi selecţie; 
- bugetul indicativ al proiectului; 
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10. Proiectele prin care se solicită finanţare sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, 

conform criteriilor de selecţie APDRP, la care se vor adauga criteriile de selectie locala ale GAL, dupa cum urmeaza: 
 
 

Nr. 

crt. 

Criterii de selectie Punctaj Pondere din totalul 

PUNCTAJULUI (criterii 

masura + criterii GAL) 

I. Criteriile de selectie APDRP aferente Masurii 121 Maxim 100 100% 

II. 

 

Criterii de selectie GAL  

Nu exista criterii suplimentare 

 

- - 

 TOTAL 100 100% 

 
 
 
Criteriile de selectie APDRP aferente Masurii 121 
 
I. 

SECTORUL VEGETAL  
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Nr. CRITERIUL  Punctaj 

1 
Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse 

  0 puncte  

 

N/A 

2 

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

- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos, maxim 33 
de puncte: 

(i) legume       33 

(ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării; 33 

(iii) culturi de câmp; 30 

(iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/ reconversiei 

plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă; 30 

 

 

50 

 

 

- Proiectele din sectorul vegetal care au investiţii in sistemele de irigaţii vor primi punctaj 

suplimentar pentru acest criteriu de selectie de maxim 10. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în sistemul de irigaţii se acordă în 

funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se 

adaugă la punctajul obţinut pentru sectoarele prioritare 
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- Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea 

energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar de maxim 7.  

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 prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie sa provina din ferma 

proprie iar energie obtinuta inclusiv din alte surse regenerabile (solara, eoliana, termala si 

alte surse de același tip), sa fie folosita exclusiv in cadrul fermei. 
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3 

 

Exploatatii agricole de semisubzistenta 

Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, dar care 
comercializeaza si o parte din productia realizata. 

Dimensiunea economica a plantatiilor de semi-subzistenta poate varia intre 2 si 8 UDE. 

Calculul aferent UDE, se va prezenta in cererea de finantare bazate pe informatiile din 
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate in Ghidul 
solicitantului. 

Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt: 

- Persoana fizica; 

- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare;- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 
2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

 

5 
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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 formele asociative: 
-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu modificarile si completarile 

ulterioare/ grup de producători din sectorul legume şi fructe, constituit conform HG nr. 

1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute 

preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume; 

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

completarile ulterioare; 

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

ulterioare; 

-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform Legii imbunatatirilor 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.      

 Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor reglementari: 
-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare;-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu modificarile si 

completarile ulterioare, care aplica in nume proprie. 

10 
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5 

Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelasi tip 
de activitate 

 

10 

6 

Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in sistem ecologic 

Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente prin care demonstreaza 
ca exploatatia este inregistrata in sistemul de productie ecologica (perioada de conversie 
/certificate). De asemenea, trebuie sa descrie in Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ situatia in care se gaseste. 

Pentru proiectele care prevad productie in system ecologic punctajul se acorda in functie 
de ponderea suprafetei/suprafata totala. 

7 

7 

Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole 

Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ ca cel 
putin 50% din material prima procesata provine din ferma proprie. 

Punctajele pentru proiectele care prevad investitii pentru procesare in cadrul fermei,  se 
acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului. 

 

5 
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8 

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selectie sunt 
urmatoarele: 

-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile 
si completarile ulterioare); 

-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile 
si completarile ulterioare); 

-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al unei societati cu raspundere limitata 
infiintate in conformitate cu Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare); 

-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica 
autorizata/intreprindere individuala pana la incheierea contractului de finantare (conform 
doc.18.1). 

8 

9 

Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate situate in: 

-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona  

Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului; 

-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei Unitatilor Administrativ 
Teritoriale din Romania incluse in Zonele Semnificativ Defavorizate/Lista localitatilor din 
Zonele Devaforizate de Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul 
solicitantului. 

5 

 
TOTAL  

100 
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SECTORUL DE CRESTERE A ANIMALELOR 
 

 
 

Nr. CRITERIUL  PUNCTAJ 

1 
Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse  

N/A 

2 

Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare prioritare si 
energie regenerabila) poate primi maxim 60 de puncte: 

 

 

50 

- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos, maxim 50 
de puncte: 

(i) bovine 

   - carne 50 

   - lapte  20 

(ii) ovine si caprine   

   -ingrasare 20 

   -reproductie 23 
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 (iii) porcine, din care: 

    -reproductie 35;  

    -ingrasare 20 

(iv) pasari, din care: 

    -carne 19  

    -oua 20 

 

 

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

energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar de max.10.  

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 adauga 
la punctajul obtinut pentru sectoare prioritare;  

Materia prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie sa provina din 

ferma proprie, iar energia obtinuta, inclusiv din alte surse regenerabile (solara, 

eoliana, termala si alte surse de același tip, sa fie folosita exclusiv in  cadrul fermei.  

 

   

10 
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3 

 

Exploatatii agricole de semisubzistenta 

Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, dar care 
comercializeaza si o parte din productia realizata. 

Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia intre 2 si 8 UDE. 

Calculul afferent UDE, se va prezenta in Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. 
Elementele de calcul sunt prezentate in Ghidul solicitantului. 

Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt: 

- Persoana fizica; 

- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 

 

 

 

2 
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4 

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

constituit ca forma asociativa 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 formele asociative: 
-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu modificarile si 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 si completarile 

ulterioare; 

-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform Legii imbunatatirilor 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. 

 Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor reglementari: 
-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu modificarile si completarile 

11 
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ulterioare, care aplica in nume propriu.  

5 

Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelasi tip 
de activitate 

 

5 

6 

Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in sistem ecologic 

Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente prin care demonstreaza 
ca exploatatia este inregistrata in sistemul de productie ecologica (perioada de conversie 
/certificate). De asemenea, trebuie sa descrie in Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ situatia in care se gaseste. 

Pentru proiectele care prevad productie in sistem ecologic punctajul se acorda in functie 
de numarul de animale crescute in sistem ecologic/numarul total de animale al 
exploatatiei. 

4 

7 

Proiectele care au si 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 prevad investitii pentru procesare in cadrul fermei, se 
acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului. 

5 
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8 

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data depunerii 
proiectului 

Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selectie sunt 
urmatoarele: 

-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile 
si completarile ulterioare); 

-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile 
si completarile ulterioare); 

-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al unei societati cu raspundere limitata 
infiintate in conformitate cu Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare); 

-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica 
autorizata/intreprindere individuala pana la incheierea contractului de finantare (conform 
doc.18.1). 

8 
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9 

Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 

situate in: 

-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona  

Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului; 

-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei Unitatilor Administrativ 
Teritoriale din Romania incluse in Zonele Semnificativ Defavorizate/Lista localitatilor din 
Zonele Devaforizate de Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul 
solicitantului. 

 

 

5 

 
TOTAL  

100 
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STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR 

 

 

Aceste criterii sunt  numai pentru alocarea   financiara pentru implementarea standardelor europene în vigoare (lapte crud și protecția apei 

împotriva poluării cu nitrați din surse agricole). 

Aceste criterii de selecíe se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie să cuprindă numai investiții referitoare la implementarea 

standardelor, în proporție de 100%. 

 

În cazul în care proiectul prevede și alte tipuri de investiții acest proiect va fi încadrat la alocarea pentru SECTORUL DE CREȘTERE A 

ANIMALELOR, fiind punctat conform acelor criterii de selecție.  

Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de grație menționată în Anexa din fișa măsurii 121, dar plata se poate efectua 

și ulterior 

 

Nr. CRITERIUL 
PUNCTAJ 
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1 

Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse 

Se acorda punctaj la acest criteriu de selectie numai pentru implementerea urmatoarelor  standarde:  

1.protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole  

-se aplica numai pentru zonele nou desemnate conform Ord.MM/MADR nr.1552/743/2008. 

Data la care se incheie perioada de gratie-14.10.2013. 

 

2.indeplinirea standardelor pentru laptele crud 

Data la care se incheie perioada de gratie-31.12.2014. 

40 

2 

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

primi maxim 20 de puncte: 

 

- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos, maxim 10 de puncte: 

(i) bovine 

   - carne 10 

   - lapte 10  

(ii) ovine si caprine   

    -ingrasare 10 

    -reproductie 10 

 

 

20 

   

  (iii) porcine, din care:  
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    -reproductie 10;  

    -ingrasare10  

(iv) pasari, din care: 

    -carne10  

    -oua 10 

 

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

vor putea beneficia de un punctaj suplimentar de max.10.  

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 adauga la punctajul obtinut pentru sectoare 

prioritare;  

Materia prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie sa provina din ferma proprie, iar energia 

obtinuta, inclusiv din alte surse regenerabile (solara, eoliana, termala si alte surse de același tip, sa fie folosita 

exclusiv in  cadrul fermei.  
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3 

 

Exploatatii agricole de semisubzistenta 

Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, dar care comercializeaza si o parte din 

productia realizata. 

Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia intre 2 si 8 UDE. 

Calculul aferent UDE, se va prezenta in Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt 

prezentate in Ghidul solicitantului. 

Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt: 

- Persoana fizica; 

- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

5 
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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 formele asociative: 

-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu modificarile si 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 si completarile ulterioare; 

-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform Legii imbunatatirilor 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.      

Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor reglementari: 

-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, care aplica 

in nume proprie. 

 

8 

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

 
2 



                                                                                                                                                                         

31 
 

6 

Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in sistem ecologic 

Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente prin care demonstreaza ca exploatatia este 

inregistrata in sistemul de productie ecologica (perioada de conversie /certificate). De asemenea, trebuie sa 

descrie in Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ situatia in care se gaseste. 

Pentru proiectele care prevad productie in sistem ecologic punctajul se acorda in functie de numarul de animale 

crescute in sistem ecologic/numarul total de animale al exploatatiei. 

5 

7 

Proiectele care au si 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 prevad investitii pentru procesare in cadrul fermei, se acorda in functie de 

ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului. 

5 

8 

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selectie sunt urmatoarele: 

-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile 

ulterioare); 

-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile 

ulterioare); 

-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al unei societati cu raspundere limitata infiintate in conformitate cu 

Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare); 

-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica autorizata/intreprindere individuala pana la 

incheierea contractului de finantare (conform doc.18.1). 

5 
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9 

Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 

situate in: 

-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona  

Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului; 

-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din Romania 

incluse in Zonele Semnificativ Defavorizate/Lista localitatilor din Zonele Devaforizate de Conditii Naturale Specifice 

prezentate in anexa la Ghidul solicitantului. 

 

10 

 TOTAL  100 

 

 

11. Solicitantii pot obține informații suplimentare de la biroul de relatii cu publicul deschis de luni pana vineri, intre orele 

08.30 – 16.30, la sediul Asociatiei GAL „Valea Baseului de Sus” din strada 1 Decembrie nr. 1, Oraş Săveni, Jud Botoşani (Primaria 

oraşului Săveni, et. II ), precum si folosind urmatoarele date de contact: 

Telefon: 0231/540.800 

E-mail: office@valeabaseuluidesus.com sau galvaleabaseuluidesus@yahoo.com  

mailto:office@valeabaseuluidesus.com
mailto:galvaleabaseuluidesus@yahoo.com

