
Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui

Data publicarii: 18.02.2014

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui (GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand
cu data de 18 februarie 2014 – 19 martie 2014 a primei sesiuni de primire a cererilor de
proiecte pentru Masura 411.21 - 1/14 - "Modernizarea exploatatiilor agricole"

Data limita de depunere a proiectelor: 19/03/2014, ora 12,00

Fondurile disponibile pentru Masura 411.21 - 1/14 - "Modernizarea exploatatiilor
agricole" sunt de 104.338 euro. Valoarea maxima eligibila nu va depasi 125.000 Euro, iar
ponderea sprijinului nerambursabil va fi de minim 40% (reprezentand 50.000 Euro).

Valoarea totala minima eligibila pentru un proiect finantat prin Masura 411.21 este de
5.000 Euro.
Precizari privind intensitatea sprijinului
I. Pentru proiectele care nu includ investitii pentru producerea si utilizarea energiei
regenerabile si nu sunt forme asociative.
Pentru toate proiectele depuse în cadrul Masurii 121 pentru sectorul zootehnic, sectorul
vegetal sau de catre beneficiarii Masurii 141, valoarea maxima eligibila a unui proiect nu
va depasi 125.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%
(reprezentând 50.000 Euro).
Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data
depunerii Cererii de Finantare;

 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele cu handicap natural si
în arii naturale protejate încadrate în reteaua Natura 2000 (conform
Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii si iii);

 10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin
urmatoarele tipuri de operatiuni: „“îmbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii
îngrasamintelor cu azotat“, „“instalatii pentru tratamentul apelor reziduale în
exploatatii agricole si în cadrul proceselor de prelucrare si comercializare“.

Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor în aceste
doua tipuri de operatiuni;

II. Pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei
regenerabile



Pentru toate proiectele depuse din sectorul zootehnic sau vegetal care includ si investitii
pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile valoarea maxima eligibila a unui
proiect nu va depasi 125.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim
40% reprezentând 50.000 Euro, fara majorari pentru investitiile realizate de tinerii
agricultori cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare, sau pentru
investitiile realizate de agricultorii din zonele cu handicap natural si în arii naturale
protejate încadrate în reteaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005,
art. 36, litera a, punctele i, ii si iii), sau pentru investitiile avand drept scop implementarea
noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni: “îmbunatatirea eficientei utilizarii
si depozitarii îngrasamintelor cu azotat“, „“instalatii pentru tratamentul apelor reziduale
în exploatatii agricole si în cadrul proceselor de prelucrare si comercializare“.

III. Pentru forma asociativa
Valoarea maxima eligibila va fi de 125.000. Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil
va fi de 40% reprezentând 50.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme
asociative si care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din
membri).
Ponderea sprijinului nerambursabil de 40% nu va fi majorata pentru investitiile realizate
de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare, sau pentru
investitiile realizate de agricultorii din zone cu handicap natural si în arii naturale
protejate încadrate în reteaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005,
art. 36, litera a, punctele i, ii i iii), sau pentru investitiile având drept scop implementarea
noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni: “îmbunatatirea eficientei utilizarii
si depozitarii îngrasamintelor cu azotat“, „“instalatii pentru tratamentul apelor reziduale
în exploatatii agricole si în cadrul proceselor de prelucrare si comercializare“.

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei
„Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani,
nr. 170, judetul Vaslui, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurii enuntate mai sus din cadrul
Planului de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta,
Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos,
Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” –
versiunea 11 din iunie 2013 (versiune in vigoare la momentul lansarii apelului de
selectie) publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro. Va putem oferi la sediul GAL si
varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate
aferente masurii lansate. Vă aşteptăm la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala
Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui,
telefon 0235 472 200.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238
900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.



Scrieţi-ne pe galpoduinalt@ galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a
afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală
pe teritoriul Podu Inalt.

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu
depunerea proiectului sunt in conformitate cu cerintele fisei masurii din PNDR si cu
Ghidul solicitantului in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie (versiunea 11
din iunie 2013), aferente Masurii 121.
Dosarul Cererii de Finanţare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanţare
completată (versiunea 5.8) , documentele ataşate acesteia, conform Listei Documentelor
din Ghidul solicitantului si declaratia beneficiarului prin care se angajeaza sa
raporteze la GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de
APDRP catre beneficiar. Modelul de declaratie poate fi descarcat de pe site-ul
www.galpoduinalt.ro.
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.
Pentru a demonstra ca proiectul se incadreaza in obiectivele strategiei de dezvoltare Podu
Inalt, solicitantul va prezenta o adresa de la GAL Podu Inalt, in acest sens.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul.
sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent măsurii 121 (versiunea 11 din iunie 2013),
disponibil pe site-ul www.galpoduinalt.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de
selectie de către GAL. In aceasta sesiune de depunere de proiecte, beneficiarii eligibili
sunt numai fermierii a caror exploatatie are o dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE.

Beneficiarii măsurii sunt fermieri definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau
juridice, care practică în principal activităţi agricole - activitate principală conform
Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului - a căror
exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE,
şi care este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol. Sunt exceptate de la
sprijinul prin acestă măsură organizaţiile de producători din sectorul legume şi fructe
pentru investiţii sprijinite prin Pilonul I.
Persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează
să se autorizeze pâna la data încheierii contractului de finanaţare.
Grupurile de producători şi cooperativele pot fi beneficiari ai măsurii cu condiţia ca
investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
Definirea categoriilor de beneficiari în funcţie de baza legală de înfiinţare, organizare şi
funcţionare:
-Persoana fizică
-Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza legii 300/2004, cu modificările şi
completările ulterioare sau înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
- Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
- Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
- Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate
pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere



limitată- SRL (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările
ulterioare)
-Societate comercială cu capital integral privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu
modificările şi completările ulterioare)
- Societate agricola (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991);
- Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005);
- Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004), doar cu condiţia ca
investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili în cadrul
schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanţare din PNDR.
Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie locală este
considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006.

Precizări privind acţiunile eligibile :
Tipuri de acţiuni materiale/imateriale:

1. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de
fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru
protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;
2. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din
domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de
fezabilitate sau memoriul justificativ;
3. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de
prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii
la nivel de fermă, etc.;
4. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de
irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat,
maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate,
identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate,
necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau
memoriul justificativ;
7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de
producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare / reconversie
al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea
plantaţiilor pentru struguri de masă;
8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni;
9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori;
10. Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în
cadrul fermei;
11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi
regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;



13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând
echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE)
nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de
fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare
implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională,
achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului,
dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede
realizarea construcţiilor);
15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
16. Investiţii necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.
Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Podu Inalt.

Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL
Dosarul cererii de finantare este depus la sucursala GAL Podu Inalt, unde vor fi verificate
conformitatea si eligibilitatea proiectului.

Comitetul de selectie a proiectelor este format din 7 membri: 3 reprezentanţi ai
administraţiei publice, 4 reprezentanţi ai sectorului privat si societăţii civile.

GAL Podu Inalt va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit
şi va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.

Descrierea criteriilor de selecţie
Punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu este descris in tabelul de mai jos.
Punctajul minim pe care trebuie să-l obtină un proiect pentru a fi selectat este de 30 de
puncte. In cazul in care exista proiecte cu punctaj egal, selectia se va face in ordinea
crescatoare a valorii eligibile a proiectelor, exprimate in euro.

Sectorul vegetal:

Nr.
crt.

Criterii de selectie Punctaj

S1 Exploataţii agricole care se adaptează la standardele
comunitare nou introduse.
NU SE PUNCTEAZA PENTRU SECTORUL VEGETAL

0

S2 Criteriul de selecție nr. 2 cumulat pentru toate cele trei
componente (sectoare prioritare, sisteme de irigatii și energie
regenerabilă) poate primi:
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi
prezentată mai jos:
(i) legume – 5 puncte
(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii –
4 puncte
(iii) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu exceptia
restructurarii/ reconversiei plantatiilor de viţă de vie) și struguri de

Max 15

5



masa – 3 puncte
(iv) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si
regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie
regenerabila
(v) culturi de câmp – 2 puncte
Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care
au investiții în sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar
pentru acest criteriu de selecţie si se adaugă la punctajul obţinut
pentru sectoare prioritare.
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii în
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea
beneficia de un punctaj suplimentar.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile 
trebuie să provină din ferma proprie iar energie obtinuta, inclusiv
din alte surse regenerabile (solara, eoliana, termala si alte surse de
acelasi tip), să fie folosită exclusiv în cadrul fermei.

5

5

S3 Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul
propriu, dar care comercializează și o parte din producția realizată.
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate
varia între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul
sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de
selecție sunt:
- Persoana fizică
- Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16
aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie
2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

1

S4 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 selectie, solicitantul ataseaza
la cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca
acesta este:
 membru al uneia din următoarele forme asociative:

- grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005,
aprobată cu modificari şi completări ulterioare/ grup de
producători în sectorul legume și fructe, constituit conform HG
nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de
producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de producători
în sectorul fructe și legume ;
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr.

10



1/2005 cu modificări şi completări ulterioare;
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu
modificările și completările ulterioare,
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii
îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări
ulterioare.
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei
organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA
sau
 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.

S5 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin
SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate

1

S6 Exploatații vegetale în sistem ecologic
Solicitanții trebuie să ataşeze la Cererea de finanțare documente
prin care demonstrează ca exploatația este înregistrată în sistemul
de producție ecologică (perioada de conversie/certificată). De
asemenea, trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ situația în care se găseşte.

1

S7 Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor
agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/
Memoriul Justificativ că cel putin 50% din materia prima
procesată provine din ferma proprie.

1

S8 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de
ani, la data depunerii proiectului
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest
criteriu de selecție sunt urmatoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG
nr.44/2008 cu modificări şi completări ulterioare);
- întreprindere individuală (constituită conform OUG
nr.44/2008), cu modificările 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/întreprindere individuală până la încheierea
contractului de finanțare (conform doc. 18.1)

10

S9 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 1



- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei
Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele
Semnificativ Defavorizate / Lista localităților din Zonele
Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la
Ghidul Solicitantului.
Criterii de selectie locale

SGAL1 Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale:
1. Imbunatatirea competentelor profesionale ale persoanelor din
sectorul agricol, forestier si alimentar
2. Modernizarea si imbunatatirea performantelor exploatatiilor
agricole si a unitatilor de procesare prin promovarea investitiilor,
adaptarea productiei la cerintele pietei
3. Incurajarea asocierii producatorilor agricoli in asociatii,
cooperative de productie si valorificare si grupuri de producatori
4. Promovarea instalarii tinerilor in sectorul agricol, forestier si
alimentar
5. Cresterea viabilitatii economice a fermelor de semi-subzistenta
6. Promovarea agriculturii si a produselor ecologice
7. Stimularea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei
regenerabile si folosirea de tehnologii inovative pentru eficienta
energetica
Pentru a demonstra ca proiectul se incadreaza in obiectivele
strategiei de dezvoltare Podu Inalt, solicitantul va prezenta o
adresa de la GAL Podu Inalt

30

SGAL2
Proiecte care au caracter pilot (de exemplu actiuni de promovare si
marketing inovative, proiecte care constituie exemplu de buna
practica si pot fi multiplicate la nivelul teritoriului)

Actiunile trebuie precizate in Memoriu justificativ/ Studiu de
fezabilitate

10

SGAL3 Proiecte care prevăd acţiuni inovative
Se va descrie caracterul inovativ al actiunilor in Memoriu
justificativ/ Studiu de fezabilitate

10

SGAL4 Proiecte care prevăd acţiuni de protecţie a mediului
Se vor prezenta in Memoriul justificativ/ Studiu de fezabilitate

10

Total 100



Sectorul animal:
Nr.
crt.

Criterii de selectie Punctaj

S1 1. Exploatații agricole care se adaptează la standardele
comunitare pentru laptele crud
- se aplica numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte si
bivolite);
- data la care se incheie perioada de gratie – 31.12.2014
- se acorda punctaj numai pentru modernizari/extinderi, respectiv
pentru solicitantii care au desfasurat activitate anterioara similara
celei sustinute prin proiect iar proiectul cuprinde numai investitii
referitoare la implementarea standardului in proportie de 100%.

5

S2 Exploatatii din sectoarele prioritare
Criteriul de selecțienr. 2 cumulat pentru cele doua
componente (sectoare prioritare și energie regenerabila) poate
primi:
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi
prezentată mai jos:
(i) porcine
- reproducție: 5 puncte
- îngrășare: 4 puncte
(ii) bovine
-carne: 5 puncte
- lapte: 4 puncte
(iii) ovine și caprine
- îngrășare: 4 puncte
- reproducție: 5 puncte

(iv) păsări
-carne: 3 puncte
- oua: 2 puncte
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în
producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea
beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie
regenerabilă se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare
prioritare.
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile
trebuie să provină din ferma proprie iar energie obtinuta, inclusiv
din alte surse regenerabile (solara, eoliana, termala si alte surse de

Max. 10

5

5



acelasi tip), să fie folosită exclusiv în cadrul fermei.
S3 Exploatatii agricole de semi-subzistenţă

Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul
propriu, dar care comercializează și o parte din producția realizată.
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate
varia între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul
sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de
selecție sunt:
- Persoana fizică
- Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16
aprilie 2008
- Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie
2008
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S4 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 selectie, solicitantul ataseaza
la cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca
acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative:
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005,
aprobată cu modificari şi completări ulterioare;
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr.
1/2005 cu modificări şi completări ulterioare;
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu
modificările și completările ulterioare,
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii
îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări
ulterioare.
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei
organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA.
sau
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
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S5 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin
SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate

1

S6 Exploatații de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitanții trebuie să ataşeze la Cererea de finanțare documente
prin care demonstrează ca exploatația este înregistrată în sistemul

1



de producție ecologică (perioada de conversie/certificată). De
asemenea, trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ situația în care se găseşte.

S7 Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor
agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/
Memoriul Justificativ că cel putin 50% din materia prima
procesată provine din ferma proprie.

1

S8 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de
ani, la data depunerii proiectului
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest
criteriu de selecție sunt urmatoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG
nr.44/2008 cu modificări şi completări ulterioare);
- întreprindere individuală (constituită conform OUG
nr.44/2008), cu modificările 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/întreprindere individuală până la încheierea
contractului de finanțare (conform doc. 18.1)
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S9 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona montana cu handicap naturak conform Listei Unitatilor
Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata,
prezentata in anexa la ghidul solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei
Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele
Semnificativ Defavorizate / Lista localităților din Zonele
Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la
Ghidul Solicitantului.

1

Criterii de selectie locale
SGAL1 Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale:

1. Imbunatatirea competentelor profesionale ale persoanelor din
sectorul agricol, forestier si alimentar
2. Modernizarea si imbunatatirea performantelor exploatatiilor
agricole si a unitatilor de procesare prin promovarea investitiilor,
adaptarea productiei la cerintele pietei
3. Incurajarea asocierii producatorilor agricoli in asociatii,
cooperative de productie si valorificare si grupuri de producatori
4. Promovarea instalarii tinerilor in sectorul agricol, forestier si
alimentar
5. Cresterea viabilitatii economice a fermelor de semi-subzistenta
6. Promovarea agriculturii si a produselor ecologice
7. Stimularea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei
regenerabile si folosirea de tehnologii inovative pentru eficienta
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energetica
Pentru a demonstra ca proiectul se incadreaza in obiectivele
strategiei de dezvoltare Podu Inalt, solicitantul va prezenta o
adresa de la GAL Podu Inalt

SGAL2
Proiecte care au caracter pilot (de exemplu actiuni de promovare si
marketing inovative, proiecte care constituie exemplu de buna
practica si pot fi multiplicate la nivelul teritoriului)
Actiunile trebuie precizate in Memoriu justificativ/ Studiu de
fezabilitate

10

SGAL3 Proiecte care prevăd acţiuni inovative
Se va descrie caracterul inovativ al actiunilor in Memoriu
justificativ/ Studiu de fezabilitate

10

SGAL4 Proiecte care prevăd acţiuni de protecţie a mediului
Se vor prezenta in Memoriul justificativ/ Studiu de fezabilitate

10

Total 100

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie:
Notificarea solicitantilor asupra rezultatului evaluarii se va face personal/prin posta, cu
confirmare de primire din partea solicitantului.
Raportul de Selectie se va publica pe site-ul GAL in termen de maxim 30 de zile
calendaristice de la incheierea sesiunii de depunere a cererilor de finantare.

Data şi modul de anunţare a rezultatelor
Notificările către solicitanti asupra rezultatului selecţiei vor fi transmise personal/prin
posta, cu confirmare de primire din partea solicitantului, in termen de 3 zile de la data
aprobarii raportului de selectie de catre Comitetul de selectie al GAL.


