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Data publicării :12.2014 
 

APEL DE SELECŢIE 
 

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

Măsura 41.121 « Modernizarea exploataţiilor agricole » 
 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 41.121 /5/14 -  24.01.2015 
Data lansarii apelului de selectie : 24.12.2014 
Data limită de depunere a proiectelor : 24.01.2015 
Locul si intervalul orar in 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 41.121 

Perioada de depunere a proiectelor 24.12.2014 – 24.01.2015 

Fondul disponibil pentru această sesiune de 
cerere de proiecte  447.414 euro  

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru finantarea unui proiect 200.000 euro 
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Declara ie - 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 anunţare a rezultatului 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 selecție intermediar va fi publicat pe pagina web a Asociației www.zonadecampie.ro . 
Contestațiile privind rezultatele Raportului de selecție intermediar a proiectelor vor fi depuse, în 
termen de  5 zile lucrătoare de la primirea Notificării, dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la 
afişarea pe site a Raportului de selecție intermediar.  
Analizarea contestaților şi întocmirea Raportului privind contestațiile depuse vor fi efectuate de 
către Comisia de Soluționare a Contestațiilor şi va fi publicat pe pagina de internet a Asociației. 
 
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 cerintele fisei măsurii din PNDR si cu Ghidul 
Solicitantului - Versiunea 11. 

Nota: Solicitantii vor utiliza versiunea 11 a Ghidul Solicitantului și versiunea 6.0 a 
Cererii de finantare, disponibile pe site ul www.apdrp.ro , cu mentiunea ca proiectele se vor 
depune la sediul GAL, în format tipărit, si nu online. 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire document Formă 
document 

1 Studiul de fezabilitate şi Proiectul Tehnic sau Memoriul justificativ Original 

2 

Situaţiile financiare (bilant –formularul 10, cont de profit și pierderi – 
formularul 20, formularele 30  și 40) precedente anului depunerii 
proiectului inregistrate la Administratia Financiară  în care rezultatul 
operational (rezultatul de exploatare din bilant) să fie pozitiv (inclusiv 0). 
sau   
Pentru persoane fizice autorizate,întreprinderi individuale  și   intreprinderi 
familiale: 

Copie1 

                                                   
1 Pentru documentele „copie” se solicita numai la depunerea proiectului şi verificarea conformităţii si originalul 
documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul 
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Declara ie specială privind veniturile realizate în anul precedent 
depunerii proiectului  inregistrata la Administratia Financiara (formularul 
200 insotit de Anexele la Formular) în care  rezultatul brut obținut anual 
sa  fie pozitiv (inclusiv 0) si/sau Declaratia privind veniturile din activitati 
agricole impuse pe norme de venit (formularul 221; 
sau 
Declara ia de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în 
cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii 
proiectului 
sau 
Situațiile financiare (balanță  analitică, bilant,    cont de profit  și pierderi, 
formularele 30  și 40) prin care dovedesc  că nu au inregistrat venituri din 
exploatare. 
Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamităţi 
naturale (inundatii, seceta excesiva etc.) se va prezenta: 
- Situațiile financiare (bilant – formularul 10, cont de profit  și pierderi 
formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din  ultimii trei  ani 
precedenti anului depunerii proiectului, în care productia nu a fost 
calamitata iar rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) 
sa    fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara. 
- în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale  
și  intreprinderilor familiale: 
- Declarație specială  privind veniturile realizate inregistrata la 
Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) 
în care rezultatul brut obținut anual sa  fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau 
Declarația privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de 
venit (formularul 221) 
Pentru anii calamitați solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces 
verbal de constatare  și evaluare a pagubelor) emise de organismele 
abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situatii de urgenta) 
Pentru demonstrarea activitatii agricole ca fiind principala se 
depune:  
2.1 Document însuşit de un expert contabil din care să  rezulte că 
veniturile din activitati agricole reprezintă cel putin 50% din 
veniturile de exploatare ale solicitantului, sau   
- în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale  
și  întreprinderilor familiale: 
Declara ie pe propria răspundere a solicitantului ca veniturile din 
activitățile agricole reprezintă  cel puțin 50% din total venituri, în cazul în 
care în formularul 200 insotit de Anexele la Formular s-au bifat mai multe 
categorii de venituri. 
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3 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol:   
a) 1. Copie după actul de proprietate al terenului şi/ sau tabel centralizator 
emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii conținând 
sumarul contractelor de arendare cu suprafețele luate în arendă  pe 
categorii de folosință, perioada de arendare  şi/sau contractul de 
concesiune şi/sau orice alt document care să certifice dreptul de 
folosință al terenului. (Pentru dovedirea dreptului de folosinta asupra terenului agricol 
care face obiectul proiectului propus de catre Societatile agricole infiintate conform Legii 
36/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, solicitantii vor depune tabel centralizator 
emis și stampilat de catre Societatea agricola care sa cuprinda suprafetele aduse în folosinta 
societatii și numele membrilor care le detin în proprietate.) 
şi   
a) 2. Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul 
de proprietate  şi/sau de folosință(arenda/concesionare) al terenului 
pentru baza de producție, cu  ştampila primăriei  şi mențiunea „Conform cu 
originalul”. 
b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile  şi/sau terenurile) 
pe care sunt/vor fi realizate investițiile: 
b) 1. Actul de proprietate asupra clădirii;   
b)2.Documentul care atestă  dreptul de proprietate asupra terenului, 
contract de concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să  
certifice dreptul de folosință al terenului: contract de închiriere, contract de 
comodat, pentru terenul pe care este amplasată clădirea, valabil inclusiv în 
perioada de monitorizare a proiectului.   
Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă  de concedent  şi 
trebuie să conțină:   
- situația privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul 
de realizare a investițiilor prevăzute în contract şi alte clauze;   
- suprafața concesionată  la zi (dacă  pentru suprafața concesionată  
există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 
menționeze care este suprafața supusă  acestui proces) pentru terenul pe 
care este amplasată clădirea. 
c) Document eliberat de către ANSVSA/ DSVSA din care să  rezulte 
efectivul de animale deţinut în proprietate. 

Copie 

4 
Certificat de urbanism/ autorizaţie de construire pentru proiecte care 
prevăd construcții Copie 

5 

Clasarea Notificării/Adresa de negaţie; 
sau, 
Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că  proiectul nu se 
supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  şi procedurii 
de evaluare adecvată; 

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 

 

6 
 
 

sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoțit de studiu de impact/ studiu de 
evaluare adecvată, dacă este cazul. 
sau 
Decizia etapei de evaluare iniţială -  document care să ateste 
că solicitantul a inițiat procedura pentru obținerea acordului de mediu. 
Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii, 
documentul va  și insotit de Nota de constatare eliberată  de Autoritatea 
Centrală pentru Protecția Mediului și/sau Garda Națională de Mediu. 

6 

6.1 Declara ia pe propria răspundere privind cofinan area conform 
Anexei 13. 
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 operațiunile cu APDRP). 

Original 
 

Copie 

7 

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

Copie 

8 

8.1 Document emis de DSVSA, Conform Protocolului de colaborare 
dintre APDRP  şi ANSVSA – Formatul documentelor va putea fi descărcat 
de pe site - ul www.apdrp.ro  
8.2 Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislației în 
vigoare: 
Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu 
condiţiile de 
igienă   
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă  și 
sănătate publică  
sau 
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă. 
 

Copie 

9 

Pentru unitățile care se modernizează  și se autorizează/avizează  conform 
legislației în vigoare: 
9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu 
legislaţia sanitară  emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de 
finantare   
9.2 Autorizatie sanitară  veterinară/ Dovada înregistrării unităţii 
sanitare-veterinare  și pentru siguran a alimentelor/ Notificare de 

Copie 
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constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară  veterinară  și pentru 
siguran a alimentelor emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii 
de finanțare   
9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în 
funcţiune emisă cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare 

10 

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să  
rezulte faptul că  solicitantul are capital    privat 100%  și codul CAEN 
conform activită ii pentru care solicită finan are, existen a 
punctului de lucru (dacă  este cazul)  și că  nu se afla în proces de 
lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), 
reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, 
republicată, emis cu cel mult o lună  înaintea depunerii proiectului. 

Original 

11 

a) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului conform legislatiei în vigoare 
sau 
Hotărâre judecatorească  definitivă  pronun ată  pe baza actului de 
constituire  și a statutului propriu (în cazul Societă ilor 
agricole)  înso ită de Statutul Societă ii agricole 
şi, daca este cazul 
b) Aviz de recunoaştere pentru Grupuri de Producători emis de MADR 
(numai pentru forma asociativă  la care solicitantul are calitatea de 
membru). 
c)Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă (înființată în 
baza Legii nr. 1/ 2005, art.4, litera d) și Cooperativa agricolă (înființată în 
baza Legii nr. 566/ 2004 ,art.6, lit.e) cu modificările și completările 
ulterioare, din care să reiasă că acestea se încadrează în categoria: societate 
cooperativă agricolă  (art.4 d), cooperativa agricolă  de exploatare  și 
gestionare a terenurilor agricole  (art.6 e). 

Copie 

12 

Pentru soiuri nobile de viţă de vie pentru vin: 
a) Declaraţia de sortiment viticol eliberată de DAJ; 
b) Declaraţie de defrişare a viţei de vie și cerere pentru eliminarea 
parcelei defrişate din Registrul plantațiilor viticole vizată de Inspecția de 
Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol ; 
c) Cerere de autorizare a replantării viţei de vie și de înscriere în 
Registrul plantațiilor viticole vizată  de Inspecția de Stat pentru Control 
Tehnic Vitivinicol. 

Copie 

13 
Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează  înființarea sau 
reabilitarea plantațiilor pomicole, de arbuşti fructiferi şi viță de vie pentru 
struguri de masă, eliberată de către Direcția  Agricola Judeteana. 

Copie 

14 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă  Copie 
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(obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile costul  și stadiul 
proiectului, perioada derulării proiectului), întocmit de solicitant, pentru 
solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare 
nerambursabilă, începand cu anul 2002 pentru acelasi tip de activitate. 

15 

15.1. Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică 
aprobată  de DAJ însoțită  de contractul cu un organism de inspecție  și 
certificare aprobat de Ministerul Agriculturii  și Dezvoltării Rurale; 
15.2. Document emis de către grupul de producători/ societatea 
cooperativă/ cooperativă  agricolă/organizație de îmbunătațiri funciare/ 
Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare din care 
să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoțit de documentul de 
înființare al acestora    (act constitutiv  și statut). Documentul privind 
calitatea de membru: 
- pentru societăți agricole în baza Legii.36/ 1991- declarație 
scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administrație; 
-  pentru societăți cooperative în baza Legii nr.1/ 2005 -  cerere de 
înscriere aprobată de adunarea generală; 
- pentru cooperativele agricole în baza Legii.566/ 2004 -  cerere de aderare 
avizată de consiliul de administrație și aprobată de adunarea generală,   
- pentru organizații de îmbunătatățiri funciare în baza Legii.138/2004 -  
adeziunea la statut  și la hotărârile adunărilor generale adoptate până  la 
acea dată, precum și dovada platii contribuției de înscriere şi a cotizației pe 
anul în curs. 
- pentru Organizația Interprofesională  pentru Produsele Agroalimentare 
(OIPA), document avizat de consiliul director, din care să  reiasă  că 
solicitantul este membru al acesteia însoțit de statutul organizației. 

Copie 

16 

16.1. Copie după  diploma de studii/ Certificat care să  
dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care 
solicită finanțarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi  și o 
persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa 
certifice pozitia în societate - acționar, sau: 
Adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de 
angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă  
și, 
Extras din Registrul General de Evidență  a Salariaților care să  ateste 
înregistrarea contractului individual de muncă. 
16.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să  se menționeze că  
responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi  și o persoana din 
cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice poziția 
în societate – acționar sau Adeverința care să ateste vechimea în muncă și 

Copie 
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în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă  
și Extras din Registrul General de Evidență  a Salariaților care să  ateste 
înregistrarea contractului individual de muncă) va/ vor urma un curs de 
pregătire profesională, până  la finalizarea proiectului, înaintea 
ultimei plăţi a ajutorului. 

17 

17.1 Raport de evaluare a clădirii care se renovează  întocmit de un 
evaluator autorizat. 
17.2 Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza 
(autorizatie de construire sau alt document oficial) 

Copie 

18 

Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz): 
18.1 Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/ 
întreprindere individuală  în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea 
„Notificării privind selectarea Cererii de Finanțare şi semnarea 
Contractului de Finanțare”. 
18.2 Aviz de gospodărirea apelor în cazul investițiilor privind irigațiile/ 
notificarea de începere a execuției 
sau 
Contract multianual de furnizare apa pentru irigații – ANIF sau alt furnizor. 
18.3 Aviz eliberat de Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, prin 
autoritățile cu atribuții în domeniu aflate în subordinea sa pentru 
schimbarea categoriei de folosință a pajiştilor/scoaterea din circuitul 
agricola terenurilor având categoria de folosință pajişte. 

 
Original 

 
 
 

Copie 
 
 
 
 

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 pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale  (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării 
Apelului de selecție de către GAL. 

 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în cadrul 
Ghidului Solicitantului – Versiunea 11 - aferent acestei măsuri publicat pe site-ul www.apdrp.ro   
şi www.podisultarnavelor.ro  
 

 Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii din PNDR şi din 
Strategia de Dezvoltare Locală  şi cu cel puțin unul dintre obiectivele specifice din acestea; 
 

În cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ se va descrie conformitatea 
obiectivelor investiţiei urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii. 
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 Proiectul să fie în acord cu potențialul agricol al zonei şi să demonstreze îmbunătățirea 

performanței generale a exploatației agricole la data dării în exploatare a investiției; 
 

Solicitantul trebuie să demonstreze îmbunătățirea performanței generale a exploatației 
agricole la data dării în exploatare a investiției prin îndeplinirea unuia sau mai multor obiective de 
ordin tehnic, economico-financiar și de mediu și respectând obligatoriu viabiliatea economică, 
conform următoarei liste indicative: 
 
a) obiective tehnice 
 
 achiziţia de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc, care determină creşterea 
productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de tehnologii 
performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru; 
 construirea şi/ sau modernizarea clădirilor operaţionale care conduc la asigurarea 
conformităţii cu standardele comunitare; 
 diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi 
introducerea de noi tehnologii. 
 
b) obiective economico – financiare 
 
 reducerea costurilor de producție şi creşterea rentabilității economice a exploatației 
agricole; 
 creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploatației agricole; 
 creşterea viabilității economice. 
 
c) obiective de mediu 
 
 reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a deşeurilor 
rezultate din activitatea de producție; 
 reducerea emisiilor de amoniac (şi a altor gaze), în special în exploatațiile de creştere a 
animalelor 
 prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igienă și de bunăstare a animalelor; 
  asigurarea respectării cerințelor fitosanitare, ecologice etc.; 
 creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea eficacia 
folosirii acestora. 

 
Condiția obligatorie pentru respectarea conformității cu obiectivul general al măsurii, din 

PNDR şi din Strategia de Dezvoltare Locală, prin îmbunătățirea performanței generale a 
întreprinderilor este de creştere a viabilității economice. 
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 Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o 
pregătire profesională, în raport cu proiectul. 
 
ATENTIE! Reprezentantul legal trebuie să fie: persoana desemnată să reprezinte solicitantul în 
relaţia contractuală cu APDRP, conform legislaţiei în vigoare. 
 

 Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate și 
Proiectul Tehnic (dacă este cazul) 
 

Memoriul Justificativ -  pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcții - montaj şi 
pentru proiecte care vizează plantații de viță de vie, pomi şi arbuşti fructiferi şi/ sau pepiniere şi 
care nu prevăd lucrări de construcții- montaj. 

Studiul de Fezabilitate, Proiect Tehnic -  pentru proiecte care prevăd lucrări de construcții - 
montaj. 

 
 Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei 

 
Potențialul beneficiar este obligat să prezinte: 
1. Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea proiectului - Anexa 13.   
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 
operatiunile cu AFIR) 

 
 Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate 

avizele şi acordurile conform legislației în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, 
fitosanitar și de mediu, necesare realizării investiției în cadrul proiectului. 
 
 

Solicitantul va depune cererea de finanțare în trei exemplare pe suport de hârtie şi trei 
exemplare în copie electronică (prin scanare) la sediul Asociatiei GAL Zona de Câmpie împreună 
cu documentele originale (pentru care a ataşat copii),  înaintea expirarii datei limite de depunere a 
proiectelor. Fiecare exemplar va conține formularul Cerere de finantare corect completat şi 
anexele tehnice şi administrative. Se va utiliza varianta 6.0 a  formularului de cerere de finanțare 
aferentă măsurii 121 din PNDR, pusă la dispoziția solicitanților pe site-ul www.apdrp.ro.  
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Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL   
 

SECTORUL VEGETAL 
Nr. 
Crt. Criterii de selectie Punctaj 

1 Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou 
introduse. N/A 

Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente 
(sectoare prioritare, sisteme de irigatii și energie regenerabilă) poate primi: Max 52 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorități prezentată mai 
jos: Max 45 

(i) legume; 45 
(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii; 45 
(iii) culturi de câmp; 45 
(iv) pepiniere și plantații de viță de vie pentru vin (cu exceptia restructurarii/ 
reconversiei plantatiilor de viță de vie) și struguri de masa; 45 

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au 
investiţii în sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru acest 
criteriu de selecție. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigații se 
acordă în funcție de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a 
proiectului şi se adaugă la punctajul obținut, pentru sectoare prioritare 

5 2 

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 investiții în energie regenerabilă se 
acordă în funcție de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a 
proiectului şi se adaugă la punctajul obținut pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să 
provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse 
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită 
exclusiv în cadrul  fermei. 

2 

3 

Exploatatii agricole de semi – subzistenţă * 
Sunt exploatatiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care 
comercializeaza și o parte din productia realizata. 
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi - subzistenta poate varia între 
2 și 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ. 
Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. 

5 
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Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie 
sunt: 
- Persoana fizica 
- Persoana fizica autorizata înfiintata în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Întreprindere individuala înfiintata în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu 
modificările și completările ulterioare; 

4 

Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru 
care aplică, membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea 
de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este: 
- membru al uneia din urmatoarele forme asociative,: 
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificarile şi 
completările ulterioare/ grup de producători in sectorul legume și fructe, 
constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar 
grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de 
producători in sectorul fructe și legume ; 
- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificarile şi completările ulterioare; 
- cooperativa agricolă, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile și 
completarile ulterioare,  
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituita conform Legii îmbunatatirilor 
funciare nr. 138/ 2004, cu modificarile și completările ulterioare. 
- membrii ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA). 
Solicitantul poate fi membru al unei organiza ii profesionale (asocia ii) din 
componen a unei OIPA  sau, 
-  Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor 
reglementari: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare sau 
- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificari şi 
completări ulterioare, care aplică în nume propriu. 

N/A 

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

6 

Exploatatii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Solicitantii trebuie să ataşeze la Cererea de Finantare documente prin care 
demonstrează ca exploatatia este înregistrata în sistemul de productie 
ecologica (perioada de conversie/certificata). De asemenea, trebuie sa descrie 

3 
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în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ situatia în care se găseşte. 
Pentru proiectele care prevăd producție în sistem ecologic punctajul se acordă 
în funcție de ponderea suprafeței/ suprafata totala. 

7 

Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ ca cel putin 50% din materia prima procesata provine din ferma 
proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul 
fermei, se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în valoarea totală 
eligibilă a proiectului. 

4 

8 

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii proiectului * 
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de 
selectie sunt urmatoarele: 
-  persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile şi completările ulterioare); 
-  intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-  asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei 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/intreprindere individuala până la încheierea contractului de 
finanțare (conform doc. 18.1). 

8 

9 

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ 
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la ghidul 
solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor 
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ 
Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de Condiții Naturale 
Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

N/A 

10 

Introducerea unor tehnologii, tehnici sau metode inovative în 
microregiune ** 
Model de posibile ac iuni 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 
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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.  
Inovația: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente în teritoriu. 
Inovația se poate referi la: introducerea unui produs nou, a unui proces nou, a 
unei noi organizații sau a unei noi piețe. Inovația poate implica transferul şi 
adaptarea inovațiilor dezvoltate în altă parte, modernizarea cunoştințelor 
tradiționale sau găsirea unor soluții noi la probleme rurale persistente, pe care 
intervențiile 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 

11 

Beneficiarul este membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare ** 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea 
de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este: 
- membru al uneia din urmatoarele forme asociative,: 
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificarile şi 
completările ulterioare/ grup de producători in sectorul legume și fructe, 
constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar 
grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de 
producători in sectorul fructe și legume ; 
- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificarile şi completările ulterioare; 
- cooperativa agricolă, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile și 
completarile ulterioare,  
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituita conform Legii îmbunatatirilor 
funciare nr. 138/ 2004, cu modificarile și completările ulterioare. 
- membrii ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA). 
Solicitantul poate fi membru al unei organiza ii profesionale (asocia ii) din 
componen a unei OIPA  sau, 
-  Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor 
reglementari: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare sau 
- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificari şi 

18 
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completări ulterioare, care aplică în nume propriu. 
SOLICITAN II CARE VOR FI PUNCTA I LA CRITERIUL DE SELEC IE 
NUMARUL 4 NU VOR FI PUNCTA I ȘI LA ACEST CRITERIU DE SELEC IE 

Total 100 
 

* aceste criterii reprezintă atât criterii din fişa măsurii PNDR cât şi criterii de selecție locală din Strategia 
de Dezvoltare Locală 
** aceste criterii reprezintă criterii de selecție locală din Strategia de Dezvoltare Locală. 
 
Punctaj minim 10 puncte 
 

SECTORUL DE CRESTERE A ANIMALELOR 
Nr. 
Crt. 

Criterii de selectie Punctaj 

1 Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou 
introduse 

N/A 
 

Exploataţii din sectoarele prioritare 
Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare 
prioritare și energie regenerabila) poate primi: 

Max 39 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai 
jos: Max 35 

35 (i) bovine                                                   carne 
                                                                     lapte 35 

25 (ii) ovine și caprine                                  ingrasare 
                                                                     reproductie 30 

25 (iii) porcine                                                reproductie 
                                                                     ingrasare 20 

19 ( iv) pasari                                                 carne 
                                                                     oua 20 

2 

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 ob inerea energiei regenerabile trebuie să 
provină din ferma proprie iar energia ob inută, inclusiv din alte surse 
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită 
exclusiv în cadrul fermei. 

4 
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3 

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

2 

4 

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

10 
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completările ulterioare 
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare; care aplică în nume propriu. 

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

6 

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

5 

7 

Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din ferma 
proprie. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în 
cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 
 

10 

8 

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

10 

9 

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

 
 
 
 

N/A 

10 

Introducerea unor tehnologii, tehnici sau metode inovative în 
microregiune ** 
Model de posibile ac iuni 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.  
Inovația: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente în teritoriu. 
Inovația se poate referi la: introducerea unui produs nou, a unui proces nou, a 
unei noi organizații sau a unei noi piețe. Inovația poate implica transferul şi 
adaptarea inovațiilor dezvoltate în altă parte, modernizarea cunoştințelor 
tradiționale sau găsirea unor soluții noi la probleme rurale persistente, pe care 
intervențiile altor metode nu le-au putut rezolva într-un mod satisfăcător şi 
durabil. Acest lucru poate oferi răspunsuri noi la problemele specifice zonelor 
rurale 

7 

11 

Beneficiarul este membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare ** 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea 
de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este: 
- membru al uneia din urmatoarele forme asociative,: 
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificarile şi 
completările ulterioare/ grup de producători in sectorul legume și fructe, 
constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar 
grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de 
producători in sectorul fructe și legume ; 
- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

7 
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- cooperativa agricolă, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile și 
completarile ulterioare,  
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituita conform Legii îmbunatatirilor 
funciare nr. 138/ 2004, cu modificarile și completările ulterioare. 
- membrii ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare 
(OIPA). 
Solicitantul poate fi membru al unei organiza ii profesionale (asocia ii) din 
componen a unei OIPA  sau, 
-  Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor 
reglementari: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare sau 
- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificari şi 
completări ulterioare, care aplică în nume propriu. 
SOLICITAN II CARE VOR FI PUNCTA I LA CRITERIUL DE SELEC IE 
NUMARUL 4 NU VOR FI PUNCTA I ȘI LA ACEST CRITERIU DE SELEC IE 

Total 100 
 

* aceste criterii reprezintă atât criterii din fişa măsurii PNDR cât şi criterii de selecție locală din Strategia 
de Dezvoltare Locală 
** aceste criterii reprezintă criterii de selecție locală din Strategia de Dezvoltare Locală. 
Punctaj minim: 10 puncte 
 

Standardele din sectorul cresterea animalelor 
Nr. 
Crt. 

Criterii de selectie Punctaj 

1 

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

20 
 



                                                 
  

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 

 

21 
 
 

Exploataţii din sectoarele prioritare 
Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare 
prioritare și energie regenerabila) poate primi: 

Max 19 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai 
jos: Max 15 

15 (i) bovine                                                      carne 
                                                                     lapte 15 

15 (ii) ovine și caprine                                        ingrasare 
                                                                     reproductie 15 

15 (iii) porcine                                                   reproductie 
                                                                     ingrasare 15 

15 ( iv) pasari                                                    carne 
                                                                     oua 15 

2 

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 ob inerea energiei regenerabile trebuie să 
provină din ferma proprie iar energia ob inută, inclusiv din alte surse 
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită 
exclusiv în cadrul fermei. 
 

4 

3 

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

2 
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4 

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

10 

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

10 

6 

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

5 

7 

Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din ferma 
proprie. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în 
cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 
 

10 
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8 

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

10 

9 

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

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Introducerea unor tehnologii, tehnici sau metode inovative în 
microregiune ** 
Model de posibile ac iuni 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.  
Inovația: tehnologii, tehnici, metode sau produse noi, inexistente în teritoriu. 

7 



                                                 
  

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 

 

24 
 
 

Inovația se poate referi la: introducerea unui produs nou, a unui proces nou, a 
unei noi organizații sau a unei noi piețe. Inovația poate implica transferul şi 
adaptarea inovațiilor dezvoltate în altă parte, modernizarea cunoştințelor 
tradiționale sau găsirea unor soluții noi la probleme rurale persistente, pe care 
intervențiile altor metode nu le-au putut rezolva într-un mod satisfăcător şi 
durabil. Acest lucru poate oferi răspunsuri noi la problemele specifice zonelor 
rurale 

11 

Beneficiarul este membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare ** 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea 
de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este: 
- membru al uneia din urmatoarele forme asociative,: 
- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificarile şi 
completările ulterioare/ grup de producători in sectorul legume și fructe, 
constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar 
grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de 
producători in sectorul fructe și legume ; 
- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificarile şi completările ulterioare; 
- cooperativa agricolă, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile și 
completarile ulterioare,  
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituita conform Legii îmbunatatirilor 
funciare nr. 138/ 2004, cu modificarile și completările ulterioare. 
- membrii ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare 
(OIPA). 
Solicitantul poate fi membru al unei organiza ii profesionale (asocia ii) din 
componen a unei OIPA  sau, 
-  Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor 
reglementari: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare sau 
- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificari şi 
completări ulterioare, care aplică în nume propriu. 
SOLICITAN II CARE VOR FI PUNCTA I LA CRITERIUL DE SELEC IE 
NUMARUL 4 NU VOR FI PUNCTA I ȘI LA ACEST CRITERIU DE SELEC IE 

7 

Total 100 
 

* aceste criterii reprezintă atât criterii din fişa măsurii PNDR cât şi criterii de selecție locală din Strategia 
de Dezvoltare Locală 
** aceste criterii reprezintă criterii de selecție locală din Strategia de Dezvoltare Locală. 
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Punctaj minim 10 puncte 
 
ATEN IE!  

 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%. 

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

 Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de grație mentionată în 
Anexa din fișa măsurii 121, dar plata se poate efectua și ulterior. 
 
Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 
După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Zona de Câmpie  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 Câmpie. Contestațiile primite vor fi 
analizate de Comisia de Soluționare a Contestațiilor constituită la nivelul GAL Zona de Câmpie.   
După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de Selecție 
al GAL Zona de Câmpie  va întocmi, în termen de maxim 15 de zile lucrătoare, un Raport de 
selecție (final). 
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 ). Cerințele de conformitate 
şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul și criteriile de selecție sunt prevăzute 
în Ghidul Solicitantului (versiunea 11) şi Formularele specifice fiecarei măsuri (valabile la data 
lansării apelului de selecție) şi pot fi consultate pe pagina de internet www.apdrp.ro . 

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

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


