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  Data publicării:27.08.2013 
 

APEL DE SELECŢIE 
 

ASOCIAŢIA GAL ZONA DE CÂMPIE 
Anunţă lansarea  sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura 41.123a (Schema de ajutor de stat nr. N 578/ 2009) 
aferentă Măsurii 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 

 „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea 
produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole” 

 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 41.123a/1/13 -  27.09.2013 
Data lansării apelului de selectie : 27.08.2013 
Data limită de depunere a proiectelor : 27.09.2013 
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiecte: Sediul GAL Zona de Câmpie , loc. Zau de 
Câmpie,  str. Republicii, nr. 18, jud. Mureş, de luni până vineri între orele : 10 :00 – 14 :00 

 
Valoarea totală a unui proiect (cheltuieli eligibile și neeligibile) este de maximum 400.000 

de euro. 
Beneficiarii se vor angaja să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi 
efectuate de APDRP către Beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a 
Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data 
efectuării plății Declarația va fi anexată la dosarul cererii de finanțare, în original, conform 
modelului disponibil pe site-ul www.zonadecampie.ro. 

 
 
 
 

 Măsura 41.123a -  Schema de ajutor de 
stat nr. N 578/2009 

Perioada de depunere a proiectelor 27.08.2013 – 27.09.2013 

Fondul disponibil pentru această sesiune de 
cerere de proiecte  275.240 euro 

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru finanţarea unui proiect 

137.620 euro 

http://www.zonadecampie.ro/
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Declarație - angajament privind instiintarea GAL Zona de Campie 

 
 
Subsemnatul ................................................, cu domiciliul în ……………….............................................................. ....., 
legitimat cu C.I./B.I. seria.............numarul ...................................., în calitate de reprezentant legal al 
proiectului ……………………………………………………………, măsura ....................., depus spre finantare la 
Asociatia GAL Zona de Campie, jud. Mures, Declar sub sancțiunea de fals și uz de fals în declarații 
că: 
 

 Voi notifica Grupul de Acțiune Locală Zona de Campie în maxim 5 (cinci) zile lucratoare, 
prin intermediul unei instiintari adresata GAL Zona de Campie despre aducerea la cunostinta mea 
de catre APDRP, prin intermediul CRPDRP/OJPDRP a notificarii privind semnarea sau refuzul 
semnarii contractului/deciziei de finantare a proiectului si/sau orice alte detalii apărute ulterior 
notificarii privind eligibilitatea/neeligibilitatea proiectului, emisa de APDRP prin intermediul 
agentiilor nationala, regionala sau  judeteana.  

 Voi inmana GAL Zona de Campie, in termen de 5 zile lucratoare o copie a 
contractului/conventiei/deciziei de finantare 

 Voi depune la GAL Zona de Campie, in termen de 10 zile lucratoare de la semnarea 
contractului de finantare Raportul initial de activitate (in cazul proiectelor de servicii) sau Nota 
explicativa privind solicitarea aprobarii prelungirii acestui termen. 

 Voi raporta către GAL Zona de Campie toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi 
efectuate de APDRP către beneficiarul pe care il reprezint, Raportarea se va realiza, după primirea 
de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data efectuării plătii.  
 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în  declarații.  
 
Reprezentant Legal 
 
Nume și prenume ……………………………… 
 
Data............................  
 
Semnatura………………….. 
 
Ștampilă 
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Modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor:  
 
Procesul de selecție a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea Raportului de 
selecție intermediar, primirea și soluționarea contestațiilor, publicarea Raportului de soluționare 
a contestațiilor, publicarea Raportului final de selecție, modificat ca urmare a soluționării 
contestațiilor. 
 
Raportul de selecţie intermediar va fi publicat pe pagina web a Asociaţiei www.zonadecampie.ro . 
Contestaţiile privind rezultatele Raportului de selecţie intermediar a proiectelor vor fi depuse, în 
termen de  5 zile lucrătoare de la primirea Notificării, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la 
afişarea pe site a Raportului de selecţie intermediar.  
Analizarea contestaţilor şi întocmirea Raportului privind contestaţiile depuse vor fi efectuate de 
către Comisia de Soluționare a Contestaţiilor şi va fi publicat pe pagina de internet a Asociaţiei. 
 
Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odata cu depunerea 
proiectului  

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului trebuie sa fie  în conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidului 

Solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, aferente măsurii respective.  

Nr. 
crt. 

Denumire document 
Forma 

documentelor 

1 Studiul de Fezabilitate și Proiectul tehnic pentru proiecte cu 
lucrări de construcţii şi/ sau montaj (Anexa 1.4) 
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/ 
sau montaj  (Anexa 1.5)  

Original 

2 
Situaţiile financiare (bilanţ - formularul 10), contul de profit şi 
pierderi (formularul 20) şi formularele 30 şi 40, precedente 
anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară 
(in conformitate cu prevederile Normelor de inchidere a exercitiului 
financiar 2011), în care rezultatul operaţional (rezultatul de 
exploatare din bilanţ) să nu fie negativ.  
Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare 
sau  
Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit şi pierderi şi formularele 

Copie 

http://www.zonadecampie.ro/
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30 şi 40) prin care dovedesc  că nu au înregistrat venituri din 
exploatare. 
 
Pentru întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale: 
Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul precedent 
depunerii proiectului  înregistrată la Administraţia Financiară 
(formularul 200), în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie 
negativ; 
sau 
Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, 
în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior 
depunerii proiectului. 
 

3 Documente pentru clădiri şi terenurile pe care sunt/ vor fi 
realizate investiţiile : 

- actul de proprietate asupra clădirii/extras de carte funciara  
şi 

- document care atestă dreptul de proprietate asupra 
terenului, contract de concesionare/extras de carte funciara 

Pentru construcţii cu caracter provizoriu: 
- document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă 
al terenului: contract de închiriere, de comodat pentru terenul pe 
care este amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada de 
monitorizare a proiectului/extras de carte funciara. 
Pentru toate imobilele, document care sa certifice ca nu au fost 
finalizate lucrarile de cadastru. 

Copie 

4 Certificat de urbanism/ autorizaţie de construire pentru proiecte 
care prevăd construcţii. 

Copie 

5 
Clasarea Notificării; 

sau, 

Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul 

se supune/nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului şi procedurii de evaluare adecvată; 

sau, 

Copie 



                                                 

 

ASOCIAŢIA GAL ZONA DE CÂMPIE 
Localitatea Zau de Câmpie, str. Republicii, nr. 18, jud. Mureş 

e-mail:  gal.zonadecampie@yahoo.com 
web site: www.zonadecampie.ro 

 

 
 

5 

 

 

 

Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ 

studiu de evaluare adecvată, dacă 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 si insotit de Nota de constatare 
ACPM+GNM. 

6 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 angajanta (certificat de confirmare de 
fonduri) cu o valabilitate de cel putin 120 zile, eliberata numai de 
institutii financiar bancare. 
Extrasele de cont bancare trebuie eliberate de la băncile de pe 
teritoriul Romaniei. 
 

Original 
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6.2. Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale 
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul 
IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP). 

 
Original 

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

Copie 

8 8.1 Pentru unităţile supuse avizării sanitar veterinare, conform 
legislaţiei în vigoare: 
Notificare care să ateste conformitatea proiectului cu legislaţia 
în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar şi siguranţa 
alimentelor şi că prin realizarea investiţiei în conformitate cu 
proiectul unitatea va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; 
sau 
Adresa emisă de 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 Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei 
în vigoare: 
Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu 
condiţiile de igienă; 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de 
igienă şi sănătate publică; 
sau 
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de 
igienă. 

Copie 

9 Pentru unităţile care se modernizează: 

9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificarea  de constatare a 
conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel mult un 
an înaintea depunerii Cererii de finanţare; 

9.2 Autorizaţie sanitar-veterinară/ Dovada Înregistrării pentru 

Copie 
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siguranţa alimentelor/ Notificare de constatare a conformităţii 
unităţii cu legislaţia sanitar-veterinară şi 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 10.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului care specifică: capital social 100% privat si codul CAEN 
conform activităţii 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; 
şi 
10.2 Pentru întreprinderile mici şi mijlocii  se va prezenta 
Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii - Anexa nr. 1.6 din formularele 
APDRP (Anexa 1 din Legea 346/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare şi, dacă este cazul, Anexa nr.2), semnată de persoana 
autorizată să reprezinte întreprinderea.  

Original 

 

 

 

Original 

11 
Certificatul de înregistrare  eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului conform legislaţiei în vigoare; 

Copie 

 

12 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 finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 
pentru acelaşi tip de activitate (cod CAEN).  

Copie 

 

 

13 Adeverinţă privind cantitatea de materie primă obținută și a 
capacităților de procesare existente la nivelul județului, 
eliberată de DAJ - urile judeţelor aferente zonei (judeţul în care este 
amplasată investiţia sau judeţele limitrofe) la care face referire 
proiectul prin care să se certifice disponibilitatea cantitativă de 
materie primă, precum şi situaţia capacităţilor de 
procesare/depozitare pentru acest tip de materie primă, atât 
numeric cât şi din punct de vedere al capacităţilor de procesare/ 
depozitare (capacitaţi existente sau în curs de realizare). 

Copie 
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14 Adeverinţa eliberată de ITRSV - urile în al căror teritoriu de 
competenţă se realizează proiectul, prin care să se certifice 
disponibilitatea cantitativă de materie primă, precum şi situaţia 
capacităţilor de procesare pentru acest tip de materie primă, 
existente numeric şi în curs de înfiinţare, dacă este cazul  
şi/ sau  
Extras din amenajamentul silvic în vigoare (posibilitatea anuală 
de produse lemnoase - principale şi secundare -  şi nelemnoase) al 
asociaţilor/acţionarilor solicitantului  
sau 
Document de la APM privind resursele disponibile de produse 
nelemnoase, autorizaţie de recoltare/ achiziţie a produselor 
nelemnoase 

Original 

15 Atestat de exploatare masă lemnoasă eliberat în condiţiile legii, 
pentru unităţile care se modernizează şi recoltează masă lemnoasă  
sau 
Pentru investiţiile noi  in exploatare forestieră: 

Declaraţia pe propria răspundere că va prezenta acest document 
până la ultima Cerere de plată. 

Copie 

Original 

16 Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului cu privire la 
neîncadrarea în categoria „firme în dificultate” (conform Anexei 1.7), 
semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. 

Original 

17 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la respectarea regulii 
cumulului ajutoarelor de stat (conform Anexei  1.8)  

Copie 

18 18.1 Copie după diploma de studii/ Certificat  care să dovedească 
pregătirea profesională în domeniul pentru care solicită finanţarea 
pentru responsabilul legal/ beneficiar; 
18.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze 
că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul va/ vor urma un curs 
de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea 
ultimei plăţi a ajutorului.  

Copie 

 

Original 

19 Adeverinţă privind producția de materie primă obținută de 
solicitant eliberată de DAJ-ul judeţelor aferente zonei (judeţul 
şi/ sau judeţelor în care este amplasată investiţia) care 
demonstrează că solicitantul este producător de materie primă, 

 

Copie 
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precizându-se cantitatea obţinută în anul anterior depunerii Cererii 
de Finanţare,  

20 Alte documente justificative (se vor specifica după caz) 
20.1 Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi in specialitate 
eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă 
şi, 
Extras din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor care să ateste 
înregistrarea contractului individual de muncă, care demonstrează 
că reprezentantul legal este angajat al societăţii, are responsabilităţi 
şi putere decizională din punct de vedere financiar 

 

Copie 

 

21  Document emis de Organizaţia Interprofesională pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA) avizat de consiliul director, din care să reiasă 
că solicitantul este membru al acesteia cu minim 6 luni inainte de 
lansarea sesiunii pentru care aplica, însoţit de statutul asociatiei  
profesionale din componența unei OIPA.  

Copie 

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

 
Pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile cuprinse în PNDR, se va folosi 

Ghidului Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul Agentiei de Plati pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit  (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R www.madr.ro, în vigoare la momentul 
lansării Apelului de selecţie de către GAL. 

 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în 

cadrul Ghidului Solicitantului (valabil la data publicării apelului de selecţie) aferent acestei măsuri 
publicat pe site-ul www.apdrp.ro  şi www.zonadecampie.ro  
 

Pentru acordarea sprijinului trebuie îndeplinite cumulativ următoarele criterii de 

eligibilitate: 

 Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al prezentei scheme şi cu 
cel puţin unul din obiectivele specifice; 

 Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire 
profesională, în raport cu proiectul.  

http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.zonadecampie.ro/
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 Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei, din surse proprii sau din 
credite şi această contribuţie nu trebuie să fie afectată de elemente de ajutor de stat; 

 Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că va obţine toate avizele şi acordurile conform 
legislaţiei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, şi de mediu necesare realizării 
investiţiei în cadrul proiectului. Atunci când legea o impune, acordul de mediu va fi însoţit de 
studiul de impact de mediu.  

 Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minim 5.000 euro, echivalent în lei. 

Solicitantul va depune cererea de finanţare în trei exemplare pe suport de hârtie şi trei 
exemplare în copie electronică (prin scanare) la sediul Asociatiei GAL Zona de Campie împreună 
cu documentele originale (pentru care a ataşat copii),  înaintea expirarii datei limite de depunere a 
proiectelor. Fiecare exemplar va conţine formularul Cerere de finantare corect completat şi 
anexele tehnice şi administrative. Se vor utiliza ultimele variante ale  formularelor de cereri de 
finanţare aferente fiecărei măsuri din PNDR, puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul 
www.apdrp.ro  
 

Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL: 
 

Sistemul de punctare pentru sectorul agricol este următorul: 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1. 

Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare 
nou introduse1  
PENTRU SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ACEST CRITERIU DE 
SELECȚIE NU SE PUNCTEAZĂ   
Standardele din Anexa fisei masurii 123 se refera la prelucrarea laptelui 
crud, activitate care nu face parte din domeniile de intervenţii  pentru 
care se acordă sprijin pe Schema de ajutor de stat. 

N/A 

2. 
Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată 
mai jos: 

Maxim 
40 

                                                 
1
 Potrivit Fișei tehnice a Măsurii 123, standadele nou introduse sunt Standarde generale pentru igiena 

produselor alimentare (Regulamentul nr.852/2004/CE) și Standarde specifice de igiena pentru alimentele de 

origine animala (Regulamentul nr.882/2004/CE) care nu sunt în domeniul de acțiune al Schemei de ajutor de 

stat N 578/2009. 

 

http://www.apdrp.ro/


                                                 

 

ASOCIAŢIA GAL ZONA DE CÂMPIE 
Localitatea Zau de Câmpie, str. Republicii, nr. 18, jud. Mureş 

e-mail:  gal.zonadecampie@yahoo.com 
web site: www.zonadecampie.ro 

 

 
 

11 

 

 

 

(i) fabricarea pâinii şi produselor de panificaţie ..................................... 
(ii) producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile şi a 
biocombustibililor .................................................................................... 
(iii) alte sectoare prevăzute în schema de ajutor de stat ........................ 

40 
 

25 
35 

3. 

IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 
capacităţi de procesare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ că cel puţin 50% din materia primă utilizată provine din judeţul 
în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe, în care există 
materie primă disponibilă. 

10 

4. 

- Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) 
recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru 
care aplică, conform legislaţiei în vigoare 

Se punctează numai membrii OIPA, deoarece formele asociative nu sunt 
beneficiari eligibili în cadrul Schemei de ajutor de Stat N 578/2009. 
Activitatea propusa prin proiect trebuie să se regăsească in una din 
activitatile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: productie, 
procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA-MADR).  
In studiul de fezabilitate/memoriul justificativ se va detalia modalitatea 
prin care OIPA sprijina activitatea de procesare a solicitantului. 
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) 
din componența unei OIPA, caz in care activitatea asociatiei (comună cu 
activitatea propusa prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea 
OIPA. 

5 

5. 
Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi 
tip de activitate (cod CAEN) 

10 
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6. 

IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi 
procesatoare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ că deţin exploataţii agricole şi că produc cel puţin 10% din 
necesarul intrărilor de materie primă în unitatea de procesare.  
Pentru proiectele care procesează materie primă din producţia proprie 
punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia 
totală realizată. 
Solicitantul va primi un număr de puncte (din totalul punctelor acordate 
acestui criteriu de selecţie, respectiv 25) proporţional cu ponderea materiei 
prime din producţia proprie raportată la total materie primă necesară 
procesării precizată în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ, dacă 
NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
Materie primă din producţie proprie=50.000 tone 
Total materie primă necesară procesării=500.000 tone 
50.000/500.000x25=2,5 puncte la acest criteriu de selecţie. 

5 

7 

Entități juridice deţinute de tineri cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii proiectului * 
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu 
de selectie sunt urmatoarele: 
-  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; 
 

10 

8 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se 
acordă punctaj suplimentar. * 
 
Materia prima folosită pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) 
trebuie să provină din unitatea proprie iar energie obținută inclusiv din alte 
surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de acelasi tip), să 
fie folosită exclusiv în unitate. 
 
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii, în 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 
Criteriul de selectie nr. 3 poate primi  maxim 10 puncte. 
De exemplu: 
- cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 

5 
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Euro. 
- valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 
     25.000/500.000x10=0,5 
Total punctaj pentru acest criteriu de selecție: 0.5 puncte 

9 

Introducerea unor tehnologii, tehnici sau metode inovative în 
microregiune * 
Model de posibile acțiuni inovative : achiziționarea de instalații de 
energie regenerabilă; investiții pentru realizarea procesării produselor 
tradiționale la nivelul fermelor; sprijinirea potențialilor agenți economici 
cu scopul consolidării inițiativei antreprenoriale în cadrul unor noi 
activități care să diminueze dependența de agricultură: agroturism, 
energie din surse alternative, marca de calitate a produselor 
tradiționale,etc ; introducerea de noi tehnologii de cultivare, de producție, 
de procesare; crearea si funcționarea de pagini web ce au ca scop 
comercializarea produselor tradiționale si, asadar, extinderea canalelor 
de distribuție; sprijin pentru realizarea de noi produse, noi procese de 
fabricație; campanii de promovare a brand-urilor locale; înființare ferme 
agricole model.  
Se va acorda punctaj dacă introducerea metodelor inovative rezultă din 
Studiul de fezabilitate/memoriu justificativ.  
Inovaţia: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente în 
teritoriu. Inovaţia se poate referi la: introducerea unui produs nou, a unui 
proces nou, a unei noi organizaţii sau a unei noi pieţe. Inovaţia poate 
implica transferul şi adaptarea inovaţiilor dezvoltate în altă parte, 
modernizarea cunoştinţelor tradiţionale sau găsirea unor soluţii noi la 
probleme rurale persistente, pe care intervenţiile altor metode nu le-au 
putut rezolva într-un mod satisfăcător şi durabil. Acest lucru poate oferi 
răspunsuri noi la problemele specifice zonelor rurale 
 

5 

10 

Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) 
recunoscută,  conform legislaţiei în vigoare * 

Se punctează numai membrii OIPA, deoarece formele asociative nu sunt 
beneficiari eligibili în cadrul Schemei de ajutor de Stat N 578/2009. 
Activitatea propusa prin proiect trebuie să se regăsească in una din 
activitatile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: productie, 
procesare, depozitare si comercializare din Registrul OIPA-MADR).  
In studiul de fezabilitate/memoriul justificativ se va detalia modalitatea 

10 
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prin care OIPA sprijina activitatea de procesare a solicitantului. 
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) 
din componența unei OIPA, caz in care activitatea asociatiei (comună cu 
activitatea propusa prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea 
OIPA. 
SOLICITANȚII CARE VOR FI PUNCTAȚI LA CRITERIUL DE SELECȚIE 
NUMARUL 4 NU VOR FI PUNCTAȚI ȘI LA ACEST CRITERIU DE 
SELECȚIE 

 TOTAL 100 

Punctaj minim: 5 puncte 
* aceste criterii reprezintă criterii de selecţie locală din Strategia de Dezvoltare Locală. 

 
Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 
 
După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Zona de Campie  va 
publica pe pagina proprie de internet Raportul de selecție intermediar și va înștiința solicitanții 
asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost 
selectate, pot depune contestații la sediul GAL Zona de Campie. Contestațiile primite vor fi 
analizate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor constituită la nivelul GAL Zona de Campie  .   
După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de Selecție 
al GAL Zona de Campie  va întocmi, un Raport de selecție (final). Anunțarea rezultatelor finale 
pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face în termen de maxim 50 de 
zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de selecție. GAL va notifica în scris solicitanții asupra 
rezultatelor selecției. 
Documentele pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului – lista 
acestora se regăsește pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro ). Cerinţele de conformitate 
şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul și criteriile de selecție sunt prevăzute 
în Ghidul Solicitantului şi Formularele specifice fiecarei măsuri (valabile la data lansării apelului 
de selecţie) şi pot fi consultate pe pagina de internet www.apdrp.ro . 
 

Date de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 
Asociaţia Zona de Câmpie, Localitatea Zau de Câmpie, str. Republicii,  nr. 18, Județul Mureș, 

Tel.: 0265/486.112 int 108, Fax:  0365/815.601. 
 

 
 

http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/

