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ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ECOLEG OLT INFERIOR”
Jud. Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59, camera 1 şi camera 3
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Anunt publicat in data 21.08.2014

ANUNŢ PRIVIND LANSAREA CELUI DE-AL TREILEA APEL DE SELECŢIE DIN
2014 ÎN CADRUL GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALA ECOLEG OLT INFERIOR

Numărul sesiunii de lansare a apelului de selectie: 3/2013 GAL Ecoleg Olt
Inferior
Grupul de Acțiune Locală Ecoleg Olt Inferior, proiect finantat prin Axa IV
LEADER a PNDR, anunță lansarea celui de-al treilea apel de selecție în perioada 21
august – 05 septembrie 2014, pentru următoarele măsuri aferente Strategiei de
Dezvoltare Locală:
 Măsura 411-121*- Modernizarea exploatațiilor agricole
 Masura 413-322** - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea
serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în
valoare a moștenirii culturale
 Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare
* pentru Masura 411 – 121 va fi folosita Cererea de finantare Versiunea 5.7 din
noiembrie 2012 si versiunea nr. 10 a Ghidului Solicitantului.
**acțiunile eligibile sunt cele prevăzute in Planul de Dezvolare Locală și nu sunt
acceptate alte tipuri de acțiuni decât cele care sunt precizate in PDL pe baza căruia
GAL Ecoleg Olt Inferior a fost selectat.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ecoleg Olt Inferior din Jud.
Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59, camera 1 şi camera 3, în
perioada 21 august 2014 – 05 septembrie 2014, în zilele lucrătoare, în intervalul
orar 9.00-16.00.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 05.09.2014, orele 16.00.

Page 1 of 20

Contract de finanțare
C431.2021243095703/21.12.2012
Axa IV Leader – PNDR

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ECOLEG OLT INFERIOR”
Jud. Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59, camera 1 şi camera 3
Registrul Special 8/10.10.2012 | CIF 30817066
www.gal-ecolegoltinferior.ro | contact@gal-ecolegoltinferior.ro | 0786 038 913

Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele cinci măsuri sunt:
Nr.
crt.

FONDURI
DISPONIBILE

MASURA

1.

411-121agricole

Modernizarea

exploatațiilor

2.

413-322 - Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru
economia și populația rurală și punerea în
valoare a moștenirii culturale;

101.160,26 Euro

3.

421 - Implementarea proiectelor de
cooperare;

79.000 Euro

35.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect nu poate
depăși suma de 35.000 Euro pentru masura 411-121, 101.160,26 Euro pentru masura
413-322 si 79.000 Euro pentru masura 421.
Valoarea nerambursabila pe proiect nu poate fi mai mica de 5000 de euro.
Comisia de Selecție este formată din:
- 1 reprezentant al sectorului public,
- 2 reprezentanți ai sectorului privat,
- 2 reprezentanti ai societății civile.
Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la spațiul rural sau urban este
următoarea: 5 membri din spațiul rural și 0 membri din spațiul urban.
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de
cereri de proiecte se va face prin publicarea Raportului de Selectie Intermediar până
la data de 24.09.2014, la sediul GAL, și prin notificarea solicitanților în scris până la
data de 25.09.2014.
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Solicitanții vor putea formula contestații în termen de 5 zile lucratoare de la
primirea notificărilor. În urma analizei contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va fi publicat la sediul GAL până la
data de 02.10.2014, iar rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin
notificare scrisă până la data de 02.10.2014.
Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de
conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsurile
121, 322 si 421.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii
respective, diponibil la www.apdrp.ro sau la sediul GAL.
Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție GAL (descrierea
criteriilor de selecție și punctajul acordat pentru fiecare criteriu) este prezentată în
cadrul anexelor 1-5 aferente fiecărei măsuri:
- Anexa 1.1: Criterii de Selecție Aferente Măsurii 411-121;
- Anexa 1.2: Criterii de Selecție Aferente Măsurii 413-322;
- Anexa 1.3: Criterii de Selecție Aferente Măsurii 421;

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor 121, 322 si 421 din
PNDR sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL Ecoleg Olt Inferior din
Jud. Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59, camera 1 şi camera 3. Ne
puteți contacta la adresa de e-mail coordonator@gal-ecolegoltinferior.ro sau la
numărul de telefon 0786038913. Informatii detaliate pentru proiectele ce se
încadrează într-una din măsurile cuprinse în PNDR pot fi obținute și prin consultarea
Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul APDRP
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www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro ,în vigoare la momentul lansării Apelului de
selecție.

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:

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
A SOLICITANTULUI
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Solicitantul…………………………………………………………………….., declar ca ma angajez sa
raportez catre Asociatia Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt Inferior toate platile aferente
proiectului selectat, ce vor fi efectuate catre APDRP catre noi.
Raportarea o vom face dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii cu privire la efectuarea platii,
in maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platii.

Data

Semnatura reprezentantului legal

Anexa 1.1.
Criterii de Selectie Aferente Masurii 411- 121
* Pentru Masura 411 – 121 va fi folosita Cererea de finantare Versiunea 5.7 din noiembrie 2012
si versiunea nr. 10 a Ghidului Solicitantului.
Criterii de selectie aferente Masurii 411- 121
SECTORUL VEGETAL
Nr.
1.

Denumire criteriu
Criteriul de selectie nr. 1 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;

Punctaj
Maxim
50
Maxim
33

(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii;

33
33

(iii) culturi de câmp;

30
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(iv) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu exceptia
restructurarii/ reconversiei plantatiilor de viţă de vie) și struguri de masa;

2

3.

30

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au
10
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 7
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 să fie folosită în ferma.
Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
5
Sunt exploataţiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar
care comercializează și o parte din producţia realizată.
Dimensiunea economică a exploataţiilor de semi-subzistenţă 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 solicitanţi care pot primi punctaj la acest criteriu de selecţie
sunt:
- Persoana fizică
- Persoana fizică autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008
- Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008
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 finanţare documente prin care să demonstreze ca acesta este:
A. 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. 1/2005 cu
modificări şi completări ulterioare;
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu
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modificările și completările ulterioare,
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări
ulterioare.
- membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaţii
profesionale (asociaţii) din componenţa unei OIPA
sau
B. Solicitantuleste 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.
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 7
SAPARD/FEADR pentru aceleasi tip de activitate;

5.

6.

7

Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
7
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.
Pentru proiectele care prevăd producție în sistem ecologic punctajul se
acordă în funcție de ponderea suprafeței/ suprafața totală.
Proiectele care au și investiţii pentru procesarea produselor agricole
5
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ că cel putin 50% din materia prima procesată provine din
ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în
cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în
valoarea totală eligibilă a proiectului.
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la
8
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 societăți cu
răspundere limitată înființate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu
modificările și completările ulterioare;
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- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de
finanțare (conform doc. 18.1).
8
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților
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 localităţilor din Zonele Defavorizate de
Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
Criterii de selectie locala:
9.
IMM-uri care proceseaza produse traditionale si introduc elemente
inovative.
TOTAL
PUNCTAJ MINIM

5

3
100
15

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

Nr.
1.

Denumire criteriu
Exploatațiile din sectoarele prioritare pot primi

Punctaj
Maxim 60

Criteriul de selectie nr. 1 cumulat pentru toate cele trei componente
(sectoare prioritare, sisteme de irigatii și energie regenerabilă) poate primi:
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi
prezentatămai jos:
(i) bovine
- carne
- lapte

Maxim
50
50
20

(ii) ovine și caprine
- îngrășare
- reproducţie

20
23

(iii) porcine, din care:
- reproducţie
- îngrășare

35
20

(iv) păsări, din care:
- carne

19
20
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- ouă

2

3.

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 obtinută să fie folosită în ferma.
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-subzistenta poate
varia între 2 şi 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul
deFezabilitate/ 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 fizica autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie
2008;
- Întreprindere individuală (înfiintață în baza OUG nr. 44/16 aprilie
(2008).
Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care
aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei
forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în
vigoare)
Pentru verificarea acestui criteriu de selecţie, solicitantul atașează la
cererea de finanţare documente prin care să demonstreze ca acesta este
membru al uneia din următoarele forme asociative::
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu
modificări și completări de Legea nr. 338/ 2005;
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005;
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii
îmbunatăţirilor funciare nr. 138/2004, modificată și completată cu Legea
nr. 233/2005.
- membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaţii
profesionale (asociaţii) din componenţa unei OIPA.
sau
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor
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reglementări:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările
şi completările ulterioare
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, care
aplică în nume propriu.
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 1
SAPARD/FEADR pentru aceleasi tip de activitate;

5.

6.

7

8

Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitanţii trebuie să atașeze la cererea de finanţare documente prin care
demonstrează ca exploataţia este înregistrată 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.
Proiectele care au și investiţii 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.
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.
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 societăți cu
răspundere limitată înființate 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).
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților
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 localităţilor din Zonele Defavorizate de
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Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
Criterii de selectie locala:
9.
IMM-uri care proceseaza produse traditionale si introduc elemente
inovative.
TOTAL
PUNCTAJ MINIM

3
100
15

STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR
ATENŢIE! Aceste criterii sunt numai pentru alocarea financiara pentru implementarea
standardelor europene în vigoare (lapte crud și protectia apei impotriva poluarii cu nitrati din
surse agricole)
Aceste criterii de selecție se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie să cuprindă
numai investiții referitoare la implementarea standardelor, în proporție de 100%.
ATENŢIE! 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 slecție.
ATENŢIE! 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.
1.

Denumire criteriu
1. Exploataţii 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 împotriva 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 nitrați – Localități
conform Ord.MM/MADR nr.1552/743/2008 Intreaga exploatatie trebuie
să se regaseasca în localitățile 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.

Punctaj
40

2.

Criteriul de selecţienr. 2 cumulat pentru cele doua componente

Maxim 20
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(sectoare prioritare și energie regenerabila) poate primi:
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai Maxim 10
jos:
(i) bovine
- carne
10
- lapte
10

3.

4.

(ii) ovine și caprine
- îngrășare
- reproducţie

10
10

(iii) porcine, din care:
- reproducţie
- îngrășare

10
10

(iv) păsări, din care:
- carne
- ouă

10
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 obtinută să fie folosită în ferma.
Exploataţii agricole de semi-subzistenţă
Sunt exploataţiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar
care comercializează și o parte din producţia realizată.Dimensiunea
economică a exploataţiilor de semi-subzistenţă 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 selecţie
sunt:
- Persoana fizică;
- Persoana fizică autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008;
- Întreprindere individuală (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008).
Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care
aplică, este membru al unei forme asociative, recunoscute conform
legislaţiei naţionale în vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selecţie, solicitantul atașează la
cererea de finanţare documente prin care să demonstreze ca acesta este
membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
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- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobata cu
modificari și completari de Legea nr. 338/ 2005;
- societate cooperativă agricolă, constituita conform Legii nr. 1/2005;
- cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii
îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, modificată și completată cu Legea
nr. 233/2005.
- membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaţii
profesionale (asociaţii) din componenţa unei OIPA.
sau,
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor
reglementări:
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările
şi completările ulterioare
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, care
aplică în nume propriu.
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 2
SAPARD/FEADR pentru aceleasi tip de activitate;

6.

7.

8.

Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitanţii trebuie să atașeze la cererea de finanţare documente prin care
demonstrează ca exploataţia este înregistrată 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.
Proiectele care au și investiţii 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.
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.
Exploatații agricole deținute 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;
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- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăți cu
răspundere limitată înființate 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).
9.
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților
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 localităţilor din Zonele Defavorizate de
Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
Criterii de selectie locala:
10.
IMM-uri care proceseaza produse traditionale si introduc elemente
inovative.
TOTAL
PUNCTAJ MINIM

10

3
100
15

ATENŢIE:
1. Pentru standardul pentru laptele crud, solicitantul trebuie să dețină în proprietate efective mai
mari de 10 capete vaci lapte/bivolițe, iar investiția, pentru a implementa standardul, trebuie să
cuprindă, după caz:
- construcția sălii de muls sau modernizarea unei construcții existente și adaptarea ei la această
destinație,
- rețea de alimentare cu curent electric a sălii de muls,
- rețea de alimentare cu apă rece și caldă,
- canalizare a sălii de muls,
- instalație de muls propriu zisă cu 4-20 locuri de muls,
- tanc de depozitare și răcire a laptelui,
- instalație spălare și dezinfecție a instalației de muls,
- dozatoare pentru furaje concentrate,
- sistem de automatizare a procesului de muls.
Dacă solicitantul deține o parte din utilajele/instalațiile mentionate mai sus, le va prezenta în
studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizarile necesare referitoare la
existenta acestora, starea de funcționare.
2. Pentru standardul protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, investiția
trebuie să cuprindă minim:
Porcine:
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- realizarea lagunelor pentru depozitarea dejecțiilor și a rețelei de canalizare de la halele de
creștere a porcilor până la lagune,
- instalații separare a părții solide de partea lichidă a dejecțiilor,
- mijloace speciale de transport dejectii și încorporare a acestora în sol,
- realizarea stațiilor de biogaz,
- forarea puțurilor de control a poluării apei freatice cu nitați și nitriți.
Păsări
- realizarea platformelor de depozitare a dejecțiilor,
- mijloace speciale de transport a dejecțiilor și distribuirea lor pe sol,
- realizarea stațiilor de biogaz.
Bovine
- realizarea platformelor de depozitare a dejecțiilor solide și a foselor de depozitare a dejecțiilor
lichide,
- mijloace speciale de transport a dejecțiilor și distribuirea lor pe sol,
- realizarea stațiilor de biogaz.
Ovine
- realizarea platformelor de depozitare a dejecțiilor solide,
- mijloace speciale de transport a dejectiilor și distribuirea lor pe sol,
- realizarea stațiilor de biogaz.
Dacă solicitantul deține o parte din utilajele/instalațiile menționate mai sus, le va prezenta în
studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizările necesare referitoare la
existența acestora, starea de funcționare.
Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiție atât la faza de
implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare și pentru care a primit punctaj la
selecție, devin condiții obligatorii.
În caz că, la verificarea Cererilor de plată sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste
condiții nu se respectă, plățile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. Excepție face criteriul de
selecție privind exploatațiile agricole de semisubzistență a căror dimensiune economică poate
evolua.
ATENŢIE! Pentru justificarea criteriilor de selecție este necesar să prezentați în cadrul Studiului de
Fezabilitate/Memoriului Justificativ toate informațiile necesare punctării acestora şi să ataşați
documente justificative în acest sens.
ATENŢIE! Tinerii fermieri, beneficiari ai Măsurii 112 care realizează investiţii pentru
implementarea celor doua standarde, beneficiază de o perioada de graţie de 36 de luni calculată
de la data instalarii, pentru finalizarea investiţiei, conform Regulamentului 1698/2005, art.26,
pct.1 lit.b, ultimul alineat, dar plata se poate efectua și ulterior.
* Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de valoarea
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
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Anexa 1.2.
Criterii de Selectie Aferente Masurii 413- 322
Sprijinul pentru măsura 322 vizeaza investitii în spatiul rural pentru:
componenta a) Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala;
componenta b) Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.
Nr.
1.

2.

Denumire criteriu
Punctaj
Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru 15
o investitie similara.
Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în
aceeasi localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe
sate componente, pentru o investitie similara pentru care a primit anterior
sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta
comuna nu primeste punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste punctaj numai
daca nici una dintre comunele în care se realizeaza investitia nu a mai
beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investitii similare).
Precizari: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest criteriu
se va puncta în functie de actiunea majoritara a proiectului (drum; apa+canal,
energie electrica, gaz, statii de transfer).
Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat:
Maxim 13
- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%)

13

- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%)

7
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- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%)

5

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu
grad ridicat de saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului.
Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în Lista
localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul fiind stabilit
functie de procentul gradului de saracie cu care este înregistrata localitatea
respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate se va lua în considerare gradul
de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune
desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va fi punctata; în cazul unui A.D.I. se va
lua în considerare comuna din componenta A.D.I.- ului cu gradul de saracie
cel mai ridicat daca comuna respectiva este beneficiara a componentei
majoritare din proiect).
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
3

Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala
5
sau judeteana.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa
de la Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala
sau
Investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respective (daca
este cazul).
Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul
Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se
încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala;

4

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar
Proiecte integrate de investitii
7
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia care
vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi
componente sau din componente diferite ale masurii, precum si daca
valoarea cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din
valoarea totala eligibila a proiectului integrat
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care
vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi
componente sau din componente diferite ale masurii, si valoarea cumulata a
componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea totala
eligibila a proiectului integrat precum si daca actiunea majoritar valorica din
valoarea totala eligibila a proiectului deserveste total sau partial populatia
din minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
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5

Proiecte de investitii în infrastructura sociala
- realizate de catre ONG uri si unitati de cult
- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale este
asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult
- realizate de comune si A.D.I. uri
Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin
proiect se prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii
(crese, gradinite, asistenta dupa programul scolar, tip „after school”), centre
îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale
Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale .
6
Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii
specificului local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala,
conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare
festivaluri cu specific local etc).
- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane
fizice si juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal constituite)
- realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este
asigurata în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale ..........
- realizate de catre comune si A.D.I.-uri
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt
prevazute investitii directe în:
- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale (cu
exceptia caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finantare prin
„Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte
culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru
conservarea si promovarea culturii traditionale daca acestea adapostesc
activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute (muzica, dans, teatru,
pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala );
- târguri, festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale;
- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural
– clasa B (arhitectura laica {constructii, statui, situri arheologice etc},
arhitectura de cult {biserici, clopotnite etc.});
- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade,
pesteri, arbori si arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în Listele
întocmite la nivel national. În situatia în care acestea nu se regasesc în lista
ariilor protejate la nivel national si local (Anexa 8 la GD 322) se anexeaza la
proiect, în functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din partea
autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a
Consiliului Judetean.
Criterii de selectie locala:
7
Proiecte care promoveaza activitati prietenoase cu mediul inconjurator
8
Elemente inovative si tehnologii avansate, pastrand elementele de
arhitectura traditionale
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TOTAL
Pentru aceastra masura nu exista un prag minim de punctaj

100

Selecția se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție, în cadrul sumei alocate pe
sesiune.
Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal:
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de valoarea eligibilă
a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

Anexa 1.3.
Criterii de Selectie Aferente Masurii 421

Nr.
1.

Denumire criteriu
Proiectul implica mai mult de 2 GAL-uri din Romania

Punctaj

2.
3.

Proiectul implica un GAl din alt stat membru cu experienta LEADER
Proiectul include activitati inovative

20
20
10

4.

Proiectul combina obiectivele din diferite axe ale PNDR

20

5.

Proiectul se adreseaza sectorului de protectie a mediului inconjurator

20

6.

Proiectul se realizeaza cu implicarea tinerilor din zona rurala
TOTAL

10
100
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Contract de finanțare
C431.2021243095703/21.12.2012
Axa IV Leader – PNDR

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ECOLEG OLT INFERIOR”
Jud. Olt, Sat Vişina, Com. Vişina, Strada Renaşterii nr. 59, camera 1 şi camera 3
Registrul Special 8/10.10.2012 | CIF 30817066
www.gal-ecolegoltinferior.ro | contact@gal-ecolegoltinferior.ro | 0786 038 913

PUNCTAJ MINIM

20

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de valoarea eligibilă a
proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
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