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 Avizat 

                                                                                                                          Reprezentant CDRJ 
 
 
 
 
 
 

APEL DE SELECȚIE 
 
 
 

  PENTRU MĂSURA 121–Modernizarea exploatatiilor agricole 
 
 

Data publicării: 05.11.2013 
 

Asociatia Grupul deAcțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea  în  data  de 05.11.2013 a 

sesiunii de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura 121 – „Modernizarea exploatatiilor 

agricole”. 
 

Perioada de depunere a proiectelor este: 05.11.2013-05.12.2013 
 
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL „Colinele Olteniei” la adresa: 

Str. Nicu Iovipale, Nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, Jud. Dolj, de luni până vineri între orele 09
00

-

17
00

. 

Numărul de referință al sesiunii cererilor deproiecte: 

M.121 - 4/13 – 05.11.2013 

 

Data limită de  depunere  a proiectelor  este  05.12.2013, ora 17.00. 
 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din Ghidul 

Solicitantului disponibil pe site-ul  www.galcolineleolteniei.ro  și www.apdrp.ro, respectiv 

www.madr.ro. 

Fondul  disponibil pentru această măsură este de 66.360Euro. 
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin masura 121 este de 5.000 de euro, aceasta 

suma reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului, iar valoarea maxima nerambursabila este de 

66.360 euro. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%. Sprijinul nerambursabil se va putea 

majora cu: 

-  10% pentru investitii realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de 

Finantare; 

- 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu 

handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 2000 (conform 

Regulamentului CE nr.1698/2005, art.36, lit. a, punctele i, ii si iii); 

- 10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de 

operatiuni: „Imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat”, ”Instalatii 

pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si 

comercializare”. Aceasta majorare se explica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor in 

aceste doua tipuri de operatiuni.  
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Model de declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile 

aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de către APDRP către beneficiar. Raportarea se 

varealiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în 

maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății. 

 

 

 

 

MODEL 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI DE 
 

RAPORTARE CATRE GAL 
 

 

Subsemnatul (nume, prenume)…………….…………………………………………., 

posesor al C.I./B.I.seria……..nr………………..,CNP……………………………………….., 

eliberată de…………………………………,cu domiciliul in localitatea………………….., 

strada……………………………., nr…., bl.…..., ap…..., et…., sc…., jud…………………, în 

calitate de reprezentant legal……………………………………………., solicitant al finanțării 

Asociatiei GAL „Colinele Olteniei” pentru Măsura……………., pentru proiectul cu 

titlul…………………………………………………………………………….. mă angajez ca: 

 după ce proiectul depus de mine va fi selectat și voi semna contractual de finanțare cu 

APDRP, să raportez către Asociația GAL „Colinele Olteniei” toate plațile ce vor fi efectuate 

de APDRP către mine, în calitate de beneficiar al proiectului; 

 Să realizez această raportare, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu 

privire la confirmarea plăţii şi în maximum 5zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.  

Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este conformă 

curealitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei privind falsul 

în declaraţii. 
 

 
 

Data   ................................... 
 

 
 
 

Semnătura   ................................... 
 

Ştampila(după caz)........................ 
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Modalitatea  de  anunțare  a  rezultatului  procesului  de  selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de selecție) 
 
Comitetul de selecție GAL „Colinele Olteniei” este format din 15 membri, din care 6 

reprezentanți ai sectorului public, și 9 reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile. 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublucvorum”, respective pentru validarea 

voturilor, este necesar că în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii 

Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. Pentru 

transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de control și 

monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale de la nivel județean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală 

Județeană desemnat de Directorul General care are în subordine CDRJ. 

 Raportul  de  Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai 

Comitetului de Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea 

precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%. De asemenea, Raportul 

de Selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă ca observator la procesul 

de selecție. Raportul de selecție va fi datat, avizatde către președintele GAL/Reprezentantul legal 

al GAL sau de un alt membru al Consiliului Directoral GAL mandatat în acest sens și va prezenta 

ștampila GAL. 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va publica pe 

pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediar și îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul 

consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre în GAL. 

Beneficiarii ale căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL în termen 

de 5 zile lucratoare de la primirea notificării, privind rezultatul evaluarii. Contestațiile primate vor fi 

analizate de către Comisia de contestații a GAL în baza unei procedure interne proprii, termenul 

de solutionare a contestatiilor fiind de maxim 30 de zile calendaristice de la termenul limita de 

depunere a contestatiilor, cu posibilitatea extinderii perioadei, daca este cazul.Comisia de 

contestații va emite un Raport de contestații. 

După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționarea contestațiilor (dacă este 

cazul), în baza Raportului de contestații, Comitetul de selecție al GALva întocmi un Raport de 

selecție final în care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibil 

eselectate, valoarea acestora și numele solicitanților. Vor fi evidențiate proiectele declarate selectate 

în urma soluționării contestațiilor și care vor fi depusela OJPDRP. 

GALva publica Raportul de Selecție pe pagina proprie de web sau îl va afișa la sediul 

GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoriale ale 

localităților membre în GAL. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de 

evaluare și selecție. 
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul o dată cu 

depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și 

cu Ghidul solicitantului în vigoare în momentul lansării apelului de selecție 
 

 

ATENŢIE! Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmirea 

proiectului, valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de valabilitate al acestora 

fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare și care se vor prezenta în copie sau în original, sunt: 

1. a) Studiul de Fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi / sau montaj sau 

    b) Memoriul Justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/ sau montaj 

  ATENȚIE! 

‐Memoriul justificativ (pentru proiecte fără lucrări de construcţii‐montaj precum și pentru proiecte care 

vizează plantaţii de viţă de vie,pomi, arbuşti fructiferi și arbori (specii repede crescătoare pentru 

biomasă)şi/sau pepiniere şi care nu prevăd lucrări de construcţii‐montaj) trebuie completat conform 

modelului prezentat pe site‐ul APDRP (www.apdrp.ro). 

‐ numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile. 

‐ devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le‐a întocmit şi ştampilate 

de elaboratorul documentaţiei 

‐ ataşaţi aşa‐numită „foaie de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus 

de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului 

‐ detaliaţi capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – organizare de santier 

prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de 

achiziţii şi autorizare plăţi 

‐ părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni 

etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator. 

‐ în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele 

achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana 

“neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea. 

‐ în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la 

capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus 

în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul 

se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli 

neeligibile”). 

‐Pentru serviciise vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ 

ora). Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a Agenţiei, sau sunt 

nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau prin natura investitiei, la 

verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului. 

‐în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul 

pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp 

de construcţie. 
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ATENȚIE! 

MADR va pune la dispoziția solicitanților 6 proiecte model pentru fermele mici, în concordanță cu 

condițiile de eligibilitate, pragul minim de scorare aferent criteriilor de selectie și finantare ale masurii 

121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” din PNDR, respectiv: 

1. Ferma de legume în camp‐maxim 2 ha; 

2. Ferma de legume în spatii protejate‐maxim 1.000 m2; 

3. Livada de pomi și arbusti fructiferi‐maxim 5 ha; 

4. Ferma de vaci destinata productiei de lapte‐maxim 20 capete; 

5. Ferma de cresterea pasarilor‐gaini ouatoare‐maxim 4.000 capete; 

6. Ferma de cresterea și ingrasare porci‐ferma în circuit inchis‐maxim 100 capete. 

Solicitanții pot folosi sau nu proiectele model în funcție de tipul activității sau tipul investiției propuse. În 

cazul în care se folosesc aceste proiecte model, se va preciza acest lucru în studiul de 

fezabilitate/memoriul justificativ, iar cheltuielile de la cap.3.3 Proiectare și inginerie vor fi diminuate cu 

2 procente, respectiv vor fi 1%în cazul în care proiectul nu prevede construcții montaj şi 6% dacă 

proiectul prevede constructii‐montaj. 

2. Situaţiile financiare(bilanţ ‐ formularul 10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 

și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul 

operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0). 

Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare. 

 

ATENȚIE!  

Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 

0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează 

rezultatul operaţional care poate fi negativ. 

Pot aparea următoarele situatii: 

a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent 

anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară sau depus la Registrul 

Comerţului, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens. 

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus 

la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la 

dosarul cererii de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de 

contul de profit și pierdere ‐ formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia 

Financiară sau depus la Registrul Comerţului, prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din 

exploatare 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la 

Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii 

proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate 

înregistrată la Administraţia Financiară. 

sau 

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 

Administrația Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0); 

sau 
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Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au 

desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 

sau 

Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit și pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40) prin care dovedesc că 

nu au înregistrat venituri din exploatare. 

Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, secetă excesivă etc.) 

se va prezenta: 

‐Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 

40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost 

calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), 

înregistrate la Administratia Financiara . 

‐în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale: 

‐Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200) 

în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ; 

Pentru anii calamități solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatare şi evaluare a 

pagubelor) emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă.)Pentru 

solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale (inundaţii, secetă excesivă etc.) se va 

prezenta: 

‐ un bilanţ din ultimii trei ani precedenţi anului depunerii proiectului, în care producţia nu a fost 

calamitată iar rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0), însoţit 

de contul de profit și pierdere avizate de administraţia financiară, pentru persoane juridice; 

‐ în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale: 

Declaraţie specială privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară în care 

veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile; 

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare 

a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se 

certifică: 

‐ data producerii pagubelor; 

‐ cauzele calamităţii; 

‐ obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale); 

‐ gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite. 

Pentru demonstrarea activității agricole ca fiind principală se depune: 

2.1 Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din activităţi agricole 

reprezintă cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului, 

Sau  în cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale și intreprinderilor familiale: 

Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca veniturile din activităţile agricole reprezintă cel 

puţin 50% din total venituri, în cazul în care în formularul 200 s‐au bifat mai multe categorii de venituri. 

Documentul 2.1 se va prezenta de către toti solicitanții care au o activitate existenta, indiferent dacă au 

înregistrat sau nu venituri din exploatare, cu excepția solicitanților înființati în anul depunerii cererii de 

finanțare sau în anul anterior depunerii cererii de finanțare. 

 

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, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în 

arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune şi/ sau orice alt 

document care să certifice dreptul de folosinţă al terenuluişi 

a) 2. Copie din Registrul Agricolemis de Primării care să certifice dreptul de proprietate şi/ sau de 

folosinţă (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea 

„Conform cu originalul”. 
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ATENŢIE! În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis şi ştampilat de către 

Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii şi numele membrilor care le 

deţin în proprietate. 

Pentru documentele care certifică dreptul de folosinţă asupra terenului agricol pentru alte tipuri de 

contracte încheiate între părţi, altele decât arenda sau concesiunea trebuie să se aibă în vedere 

următoarele: 

-Obiectul contractului trebuie să îl constituie acordarea dreptului de folosinţă asupra terenului pentru 

activitatea specificată în proiect; 

-În cadrul contractului nu trebuie să existe neconcordanţe între clauze; 

-În cazul în care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie să existeneconcordanţe între 

acesta şi prevederile acestui document; 

În cazul pct. a) 2. pentru suprafeţe egale sau mai mari de 1 hectar – în situaţiile în care Agenţiile de Plăţi 

şi Intervenţii pentru Agricultură nu eliberează Extras din Registrul unic de identificare, solicitantul va 

depune document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură din care să reiasă 

înscrierea în Registrul unic de identificare. 

ATENȚIE! Terenurile agricole (inclusiv cele pentru cultura ciupercilor), vor fi înregistrate în sistemul 

informatic/IACS la APIA pentru anul 2013. 

b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate 

investiţiile: 

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 folosinţă 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 însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 

‐ situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 

prevăzute în contract şi alte clauze; 

‐ suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea 

sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe 

care este amplasată clădirea 

 

ATENŢIE! Pentru construcțiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice 

dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de 

vânzare‐cumpărare, de schimb, de donație, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, 

hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificată şi 

completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza investiția. 

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată și completată, 

solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului. 

c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: 

- Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care să rezulte efectivul de animale detinut în 

proprietate: 

- Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţia veterinară 

(adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) din care sa rezulte: efectivul de 

animale‐ deținut în proprietate, al păsărilor și al familiilor de albine şi data primei înscrieri a 

solicitantului în Registrul Exploataţiei. 

- Copie din Registrul Agricol, conformă cu originalul, eliberată de la Primăria comunei pe raza 

căreia îşi desfăşoară activitatea ferma zootehnica. 
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4. Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, 

extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare 

fazei urmatoare de autorizare. 

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;sau,Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, 

dacă este cazul, sauDecizia etapei de evaluare iniţială ‐ document care să ateste că solicitantul a iniţiat 

procedurapentru obţinerea acordului de mediu. 

În cazul în care la depunerea Cererii de Finanţare solicitantul prezintă numai dovada (Decizia etapei de 

evaluare iniţială) că a iniţiat procedura de obţinere a acordului de mediu, după verificarea eligibilităţii 

şi selectarea proiectului, acesta nu se contractează până la depunerea acordului de mediu. Durata 

maximă în care proiectul rămâne în aşteptare este de 3 luni de la data primirii notificării privind 

selectarea sau de 6 luni în cazul în care proiectul necesită studiu de impact. 

Pentru activități existente care fac obiectul extinderii sau modernizării, documentul va fi însotit de Nota 

de constatare eliberată de Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului și/sau Garda Națională de 

Mediu. 

6. Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea conform Anexei 13. 

7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a 

Finanţelor 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. 

ATENȚIE! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilorprin mențiunea „nu are datorii fiscale 

și sociale sau locale” saubararea rubricii în care ar trebui să fie menționate. 

 

ATENȚIE: Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 

rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 

restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, 

pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A. 

8. a) Notificare care să ateste conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar 

veterinar și siguranta alimentelor și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul ferma va fi 

în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța 

alimentelor;sau, Adresa de la ANSVSA / DSVSA care să menționeze „în urma verificarii documentatiei 

prezentate secertifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/ notificării pentru siguranța 

alimentelor /autorizării / înregistrării”. 

Formatul documentelor va putea fi descărcat de pe site‐ulwww.apdrp.ro. 

b) Aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică sau, Notificare 

privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică sau, Notificare că investiţia 

nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă. 

ATENȚIE! În cazul investiţiilor care prevad atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje necesare 

procesarii, notificarea care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și siguranta alimentelor trebuie sa faca referire clar şi la activitatea de procesare. 

Notificarea care să ateste conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar 

veterinar şi siguranţa alimentelor, Avizul sanitar şi Notificare privind intenţia de realizare a proiectului, 

însoţită de Clasarea notificării/ Notificare privind intenţia de realizare a proiectului sau Acordul de mediu 

vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare. 

9. Pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare: 
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9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult 

un an înaintea depunerii Cererii de finanţare. 

9.2 Autorizatie sanitară veterinară /Dovada înregistrării unităţii sanitare‐veterinare și pentru siguranta 

alimentelor / Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitara veterinara și siguranta 

alimentelor emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare. 

9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în funcţiune, emisa cu cel mult un an 

inaintea depunerii cererii de finantare. 

ATENȚIE! În cazul în care solicitantul prezinta autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie eliberate/ vizate 

cu cel mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. În caz contrar, solicitantul va 

prezenta Nota de constatare a conformitatii unitatii în functiune, cu legislatia sanitara, sanitar veterinara, 

de mediu în vigoare . 

Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de 

Finanţare. 

10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte faptul că solicitantul 

are capital privat 100% și codul CAEN conform activitatii pentru care solicită finanțare, existența 

punctului de lucru (dacă este cazul) și că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 

31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/ 2006, republicată. 

Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, stampilat de către autoritatea 

emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanţare.  

11. a) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare 

sau Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu (în 

cazul Societăţilor agricole) insotita de Statutul Societatii agricole și dacă este cazul, 

b) Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR. 

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 

plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol ;  

c) Cerere de autorizare a replantării viţei de vie și de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole vizată de 

Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol. 

13. Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau reabilitarea plantaţiilor pomicole, 

de arbuşti fructiferi şi viţă de vie pentru struguri de masă, eliberată de către Direcţia pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală. 

14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 

obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării 

proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă, începand 

cu anul 2002 pentru acelaşi tip de activitate. 

15.1. Fișa 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 îmbunătățiri funciare/ Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare 

(OIPA), din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de documentul de înfiinţare al 

acestora (act constitutiv și statut). 

Documentul privind calitatea de membru: 

‐ pentru societăți agricole în baza Legii nr. 36/ 1991 ‐ declarație scrisă aprobată de fondatori sau membrii 

consiliului de administrație; 
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‐ pentru societăți cooperative în baza Legii nr. 1/ 2005 ‐ cerere de înscriere aprobată de adunarea 

generală; 

‐ pentru cooperativele agricole în baza Legii nr.566/ 2004 ‐ cerere de aderare avizată de consiliul de 

administrație și aprobată de adunarea generală. 

‐ pentru organizații de îmbunătățiri funciare în baza Legii nr. 138/ 2004‐adeziunea la statut şi la hotărârile 

adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum și dovada plății contribuţiei de înscriere şi a 

cotizaţiei 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 însoţit de statutul organizației. 

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă 

persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. În acest caz, pe lângă 

documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebuie 

să prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a 

unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării 

acestor documente. 

16.1 Copie după Diploma de studii/ Certificat care să dovedească pregătirea profesională în domeniul 

pentru care solicită finanţarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi și o persoană din cadrul 

societății pentru care va prezenta document care să certifice poziția în societate – actionar, 

sau:Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator sau, 

Inspectoratul Teritorial de Muncăși, Extras din Registrul General de Evidenta a Salariaților care sa ateste 

înregistrarea contractuluiindividual de muncă. 

16.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ 

beneficiarul (poate fi și o persoană din cadrul societății pentru care va prezenta document care să certifice 

poziția în societate – acționar sau Adeverința 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) va/vor urma un curs de 

pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului. 

 

ATENŢIE! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/acreditata de 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului. 

În conformitate cu legislația în vigoare, cartea de munca s‐a înlocuit cu următoarele documente: 

“Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul 

Teritorial de Muncăși, Extras din Registrul General de Evidență a Salariaților care să ateste 

înregistrarea contractului individual de muncă”. 

17.1 Raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un evaluator autorizat. 

17.2 Document care să certifice vechimea clădirilor care se demolează (autorizație de construire sau alt 

document oficial) 

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

18.1. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/ întreprindere individuală în termen de 30 

de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de finanţare. 

18.2. Aviz de gospodarirea apelor în cazul investițiilor privind irigațiile/ notificarea de începere a 

execuţieisauContract multianual de furnizare apa pentru irigaţii – ANIF sau alt furnizor. 

 
Pentru documentele „copie” se solicita şi originalul documentului pentru a se verifica concordanţa 
copiei cu originalul. 
Beneficiarii Masurii 121 pot utiliza versiunea 10 a Ghidului Solicitantului, impreuna cu Cererea de 
Finantare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012, sau Varianta Finala a Ghidului Solicitantului ( 
Versiunea 11 ), impreuna cu Cererea de Finantare Versiunea 5.8, din noiembrie 2012. 
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Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le 

îndeplineascăsolicitantul. 
 

 

Solicitanții trebuie să îndeplinească criteriile de conformitate și eligibilitate din ultima versiunea 

ghidului solicitantului aferent măsurii, emis de APDRP disponibil pe site-ul http://www.apdrp.ro, ghidul 

solicitantului pe măsura 41 și criteriile de selecție locale stabilite de Asociația GAL ”Colinele 

Olteniei”disponibile în formatel ectronic pesite-ul propriu, www.galcolineleolteniei.ro  sau în format 

fizic la sediul GAL-ului din comuna Cotofenii din Dos. 

 

Cerințele  de conformitate constau în verificarea Cererii definanţare: 

dacă este corect completată conform indicațiilor din Ghidulsolicitantului 

dacă este prezentatăatât în format tipărit, cât șiîn format electronic; 

dacă anexeletehniceșiadministrativecerutesuntprezenteîntreiexemplare: 

un originalși două copii, precum şivalabilitateaacestora(dacăeste cazul). 
 

 

 Cerințele  de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. 

Pentru  a putea primi sprijin  în cadrul  Măsurii  112,  solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

- să fie persoană fizică sau juridică română cu capital 100 % privat; 

 ‐   capitalul/ acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau integral 

străin; 

  ‐ să acţioneze în nume propriu; 

‐ să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 

 

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

- Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţinunul dintre 

obiectivele specifice; 

- Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei şi să demonstreze îmbunătăţireaperformanţei 

generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei; 

- Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire 

profesională, în raport cu proiectul. 

- Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate 

- Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei 

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

avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul: sanitar‐veterinar, sanitar, fitosanitar și 

de mediu, necesare realizării investiţiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiţii, potenţialii 

beneficiari trebuie să obţină acordul de mediu în conformitate cu legislaţia naţională. În anumite situaţii 

menţionate în legislaţie, acordul de mediu este însoţit obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum 

se prezintă la punctul 5.2. din PNDR. 



Procedura de selecție aplicatăde Comitetul de selecție a GAL (criterii de selecție, 

punctaj maxim pentru fiecare criteriu și punctaj minim pe care trebuie să-l obțină 

un proiect pentru a fi selectat) 
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Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. În situaţia în care  valoarea 

totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni, se situează peste valoarea totală alocată 

acesteia, atunci proiectele prin care se solicit sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt 

supuse unui system de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii  

de selecţie: 

 

 
 
 

 

Criterii de selectie la nivel national: 

 
Sector Vegetal 

 

Nr crt. Criterii de Selectie Punctaj 

1 

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

0 

2 

Criteriul de selecție nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente 
(sectoare prioritare, sisteme de irigatii și energie regenerabilă) poate 

primi: 

Maxim 

50 

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

Maxim 

33 

  

(i) legume; 33 

(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii; 33 

(iii) culturi de câmp; 30 

(iv) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu exceptia 30 

restructurarii/ reconversiei plantatiilor de viţă de vie) și struguri de masa;  

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au 

10 

investiții în sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru 

acest criteriu de selecţie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigaţii se 
acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă 

a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în 

7 

producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de 

un punctaj suplimentar. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă 
se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții 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. 
3 Exploatatii agricole de semi-subzistenţă 

5 Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, 
dar 
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care comercializează și o parte din producția realizată. 
 

 în Ghidul Solicitantului.  
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de 

selecție sunt: 

- -  Persoana fizică  
- - Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 

aprilie 2008 

- - Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 
aprilie 2008 
 

 

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 

legislaţiei naţionale în vigoare  
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 

cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta 

este:  
membru al uneia din următoarele forme asociative:  
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, 

aprobată cu modificari şi completări ulterioare/ grup de producători în 

sectorul legume și fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind 

acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute 

preliminar și organizaţiilor de producători în sectorul fructe și legume 

;   
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 

1/2005 cu modificări şi completări ulterioare;  

-cooperativăagricolă,  constituităconform  Legii  nr.  566/  2004,  cu 

modificările și completările ulterioare, 

- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 

îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări 

ulterioare.  

- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei 

organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA   
sau   

Solicitantuleste constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor 

reglementări:   
- societate agricolă, constituităconform Legii nr. 36/ 1991, cu 

modificărileşi completările ulterioare  

sau   
- întreprindere familialăconstituităconform OUG nr. 44/ 2008 

cumodificări şi completări ulterioare, care aplică în nume propriu.  

 

10 

5 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/  

FEADR pentru acelaşi tip de activitate 
10 
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6 

Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanțaredocumente prin 
care  demonstrează ca  exploatația  este  înregistrată în  sistemul  de 
producţie ecologică (perioadă de conversie/certificată). De asemenea, 

trebuie sădescrie 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. 

7 

7 

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor 
agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ 
Memoriul 

justificativ căcel puţin 50% din materia primăprocesatăprovine din ferma 
proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în 

cadrul fermei, se acordăîn funcţie de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 

5 

8 
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: 
- persoanăfizicăautorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu 
modificări şi completări ulterioare); 
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- persoanăfizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de 
finanțare (conform doc. 18.1). 

8 

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 localităților din Zonele Defavorizate de 
Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

5 

 TOTAL  100 
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Adresa: str. Nicu Iovipale, nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, jud. Dolj 
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SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR 

 

ATENȚIE! În cazul în care proiectul cuprinde și investiții referitoare la 

implementarea celor două standarde, acest criteriu de selecție nu se punctează 

 

Nr crt. Criterii de Selectie Punctaj 

1 
Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare 
nou introduce 
 

0 

2 

Criteriul de selecțienr. 2 cumulat pentru cele doua componente Maxim 

(sectoare prioritare și energie regenerabila) poate primi: 50 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată Maxim 

mai jos: 50 

(i) bovine  

- carne 39 

- lapte 35 

(ii) ovine și caprine  

- îngrășare 35 

- reproducție 37 

(iii) porcine, din care:  

- reproducție 40 

- îngrășare 38 

(iv) păsări, din care:  

- carne 34 

- ouă 36 
 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții înproducerea și 

utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia deun punctaj 

suplimentar.  

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă 
se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții 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. 
 

10 

3 

 
Exploataţii 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 de 
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în 
Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție 
sunt: 

- Persoana fizica; 

- Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008; 

5 
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- Întreprindere individuală (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008; 

 

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 legislației naționale în vigoare 

Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la 

cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este 

membru al uneia din următoarele forme asociative::  
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu 

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;  

-organizație  de  îmbunătăţiri  funciare,  constituităconform  Legii 
îmbunatățirilor funciare nr. 138/2004, modificată și completată cu Legea 
nr. 233/2005. 
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații 

profesionale (asociații) din componența unei OIPA.  

sau   
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor 

reglementări:  

- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările 

şi completările ulterioare  

- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, care 

aplică în nume propriu.  

13 

5 
Exploatații 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 
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanțaredocumente prin 
care  demonstrează ca  exploatația  este  înregistrată în  sistemul  de 
producţie ecologică (perioadă de conversie/certificată). De asemenea, 

trebuie sădescrie 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. 

4 

7 

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul 

justificativ căcel puţin 50% din materia primăprocesatăprovine din ferma 
proprie. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în 

cadrul fermei, se acordăîn funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 

5 



 

 

 
 

 
 

17 

 

 

8 

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 următoarele: 
- persoanăfizicăautorizată (constituită conform OUG nr.44/ 2008); 
- întreprindere individuală (constituită 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; 
- persoanăfizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de 
finanțare (conform doc. 18.1). 

8 

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 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. 

5 

 TOTAL 100 

 

 

Criterii de selectie locala: 
 

Criterii de selectie Punctaj 
Exploatatii agricole de semisubzistenta 5 

Exploatatii agricole care nu au beneficiat de alte fonduri pentru acelasi tip de activitate  
5 

Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse 5 

Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole  
5 

  Exploatatii vegetale si de creste a animalelor in sistem ecologic 5 

  Beneficiarul este membru al unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in 
vigoare 

5 

  Exploatatii din sectoarele prioritare: Maxim 
30 

                 Legume; 15 

                Pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi,  capsunarii 5 

                Culture de camp 5 

                Pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin si struguri de masa 5 

                Culture de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale 
vegetative, in scopul producerii de energie regenerabila 

10 

  Proiectele care au investitii in sisteme de irigatii de minim 20% din valoarea eligibila a 

proiectului 

10 
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  Proiectul din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si utilizarea 

energiei regenerabile 

5 

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

proiectului  

25 

  Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei 10 

  Include actiuni de protectia mediului 5 

TOTAL 100 

 

IMPORTANT! Pentru Masura121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” punctajul minim este 15 

de puncte. 

 

ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la 

faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a primit 

punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii. 
 

Data și modul de anunțare a rezultatelor 
 

Toate proiectele selectate de către GAL, indifferent de specificul acestora, vor fi depuse la 

OJPDRP pe raza căruia se va realize proiectul. În cazul în care GAL acoperă localități din mai multe 

județe, iar investiția se realizează într-o localitate din județul mai puțin preponderent al teritoriului GAL, 

proiectul va fi depus la OJPDRP afferent județului unde se va implementa proiectul. 

Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și 

GAL-urile care au realizat selecția proiectelor, vor fi notificaţi în termen de 3 zile lucrătoare de 

către expertul OJPDRP-SVCF/CRPDRP-SEC/SVT-CPRDRP care a instrumentat cererea de 

finanţare respectivă, conform manualului de evaluare selectare, cu mențiunea că nu se va 

completa nicio informație referitoare la punctajul de selecție. 
  

Raportul  de evaluare(E 6.0L ), cu semnătura Directorului CRPDRP, reprezintă  documentul  în baza  

căruia  beneficiarul  va  fi notificat în vederea  finanțării. 

 

Expertul SEC-CRPDRP întocmește și transmite beneficiarilor și GAL, din listaE6.1.L –Cereride 

Finanțare eligibile, formularul de Notificare a beneficiarului privind semnarea contractului de finanțare, 

în funcție de tipul măsurii încare se încadrează proiectul eligibil, cu mențiunea că nu se vor înscrie 

informații referitoare la Raportul de selecție. Expertul SEC- CRPDRP poate solicita informații 

suplimentare beneficiarului în vederea încheierii contractului de finanțare. 
 

 















ASOCIAȚIA GAL „Colinele Olteniei” 
Adresa: str. Nicu Iovipale, nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, jud. Dolj 

  Email: galcolineleolteniei@yahoo.com, website: www.galcolineleolteniei.ro 
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Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații 

detaliate 

 
Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum şi 
investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi Ghidul solicitantului publicat pe paginaweb:    
www.galcolineleolteniei.ro. Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să consultaţi secţiunea Întrebări 
frecvente de pe pagina de internet a APDRP: www.apdrp.ro sau să formulaţi întrebări către GAL la 
adresa de e-mail: galcolineleolteniei@yahoo.com. 

 

Asociaţia GAL „Colinele Olteniei” vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 9
00

 și 17
00

 

pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a finanţărilor prin Axa LEADER a PNDR, 

dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor. 

 

 

Asociația GAL „Colinele Olteniei” 

Str. Nicu Iovipale, nr. 170, comuna Cotofenii din Dos, jud. Dolj 

Tel/fax: 0251/447.089 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:galcolineleolteniei@yahoo.com.

