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Data publicării apelului de selecție:05.08.2013 

Data lansarii sesiunii: 09.08.2013 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 03/13 - 09.09.2013 

  

LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU  

MASURA 41.121. Sprijin pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor 
 

Grupul de Acțiune Locala Valea Mostiștei  anunță lansarea, in perioada 09.08 – 09.09.2013 sesiunea 

de cereri de proiecte pentru Masura. 41.121. Modernizarea exploatației agricole din Planul de 

Dezvoltare Locala a GAL Valea Mostiștei. 

 

Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.121- ”Sprijin 

pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor” sunt in valoare totala de  142.450 euro. 

 

Proiectele pot fi depuse in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul 

Călărași, zilnic de luni până vineri in timpul programului de lucru 8:30 – 16:30. 

 

Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect este de 

5.000 Euro 

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 

48.000 Euro.  

 

Valoarea totală a unui proiect 400.000 Euro.  

 

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finanțare trebuie implementat in teritoriul GAL 

Valea Mostiștei. Aria geografica a teritoriului cuprinde localitatile: Tămădău, Ileana, Lehliu Sat, 

Nicolae Bălcescu, Sărulești, Gurbănești, Valea Argovei, Frăsinet, Mânăstirea, Sohatu, Plătărești, cat si 

Orașul Lehliu-Gară. 

 

Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate menționate in 

Fisa Măsurii cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea Mostiștei si a Ghidul 

Solicitantului aferent fiecărei măsuri (V.10 cu Cererea de Finanțare Versiunea 5.7, din noiembrie 

2012, disponibile pe site-ul Agenției de Plăti pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( www.apdrp.ro ) sau 

MADR ( www.madr.ro) si pe site-ul GAL Valea Mostiștei www.valeamostistei.ro .  

 

Odată cu depunerea proiectului, solicitantul trebuie sa depună următoarele documente, ,disponibile pe 

site-ul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( www.apdrp.ro ) sau MADR ( 

www.madr.ro) in funcție de natura proiectului : 

 - Studiu de fezabilitate pentru proiecte pentru lucrări de construcții si/ sau montaj  

 - Proiect tehnic pentru proiecte pentru lucrări de construcții si/sau montaj aferent Studiului de 

Fezabilitate, conform HG 28/2008; 

 - Memoriul Justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj 

 - Situatiile financiare; 

 - Documente care atestă dreptul de proprietare sau folosință asupra terenului agricol si/sau 

imobil(cladiri) 

http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.valeamostistei.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
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 - Document pentru efectivul de animale detinut in proprietate 

 - Certificat de urbanism /autorizatie de constructie pentru proiecte care prevad constructii 

 - Clasarea Notificarii/Adresa de Negatie sau Decizia etapei de incadrare sau Acord de aviz/ 

Aviz Natura 2000 sau Decizia etapei de evaluare initaiala 

 - Documente care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare a proiectului 

 - Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale 

 - Document emis de DSVSA, emis conform Protocolului de colaborare dintre APDRP si 

DSVSA 

 - Autorizație sanitară 

 - Autorizatie Veterinara 

 - Nota de constatare privind condițiile de mediu, pentru unități care se modernizează; 

 - Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului; 

 - Certificat de inregistrare eliberat de care Oficiul Registrului Comertului sau Hotarare 

Judecatoreasca definitivă; 

 - Pentru soiurile nobile de vita de vie pentru vin: Declaratie de sortiment viticol; Declaratie de 

defrisare a vitei de vie; Cerere de autorizare a replantării vitei de vie; 

 - Autorizare de plantare 

 - Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila 

 - Fisa de inregistrarea producatorului in agricultura ecologica 

 - Document ca solicitantul este membru in grup de producatori/societate 

cooperativa/cooperativa agricola/organizatie de imbunatatiri  funciare/Organizatie Interprofesionala 

pentru Produsele Agroalimentare 

 - Acte de studii/Certificat sau Declaratie pe propria raspundere 

 - Raport al cladirii care se renoveaza/ documente care sa certifice vechimea cladirii 

 - Alte documente justificative ( se vor specifica dupa caz) 

           -  Declaratie pe propria raspundere prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL 

toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de către APDRP către beneficiar, să 

depună la GAL o copie a contractului de finanțare și să inițieze procedura de achiziție în termen 

maxim de 3 luni calendaristice de la semnarea contractului de finanțare (modelul se regăsește la finalul 

apelului). (Raportarea către GAL Valea Mostiștei 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.) 

        - Pentru a evita decontarea aceleiași cheltuieli de mai multe ori, din surse diferite, solicitantul este 

obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea C a Cererii de Finanțare, extras din proiectul 

tehnic (pentru investițiile în curs), sau proces verbal de recepție (pentru investițiile finalizate) întocmit 

pentru investițiile înscrise în această secțiune. Extrasul din proiectul tehnic trebuie să conțină punctele de 

reper identificabile ale investiției (de ex: nr. de kilometri care se vor realiza, punctele de reper ale lucrării 

etc). 

       - Pentru proiectele de servicii, solicitantul este obligat să prezinte ca document suplimentar la 

Secțiunea C a Cererii de Finanțare, proces verbal de recepție sau alt document similar pentru serviciile 

realizate și înscrise în secțiunea C, finanțate prin alte programe/măsuri din PNDR. Aceste documente 

trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul 

de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului. 
 

 

Conform Planului de Dezvoltare Locală, criteriile de selectie si punctajul aferent Măsurii sunt 

urmatoarele: 
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CRITERII DE SELECȚIE: 

 

I. Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: 
1. SECTORUL VEGETAL  

A. CRITERII NAȚIONALE PRELUATE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI 

 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL Valea 

Mostiștei 

Documente 

care se verifica 

S1 Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou 

introduse 

 

0 
 

S2 Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare 

prioritare, sisteme de irigatii si energie regenerabila) poate primi maxim 40 

de puncte: 

 

- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati 

prezentata mai jos: 

 

max 33 

 

 

 max. 23 

1, 10, 11 

18.2 

(i) legume     23 

(ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării;  23 

(iii) culturi de câmp; 20 

(iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia 

restructurării/ reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă; 

20 

- Proiectele din sectorul vegetal care au investiţii in sistemele de 

irigaţii vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie 

de max.10. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în sistemul de 

irigaţii se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea 

totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru 

sectoarele prioritare 
 

max.10 

 - Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 

producerea şi 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 prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie sa 

provina din ferma proprie iar energie obtinuta inclusiv din alte surse 

regenerabile (solara, eoliana, termala si alte surse de același tip), sa fie 

folosita exclusiv in cadrul fermei. 

 

0 

1 
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S3 

 
Exploatatii agricole de semisubzistenta 

Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, dar 

care comercializeaza si o parte din productia realizata. 

Dimensiunea economica a plantatiilor de semi-subzistenta poate varia intre 

2 si 8 UDE. 

Calculul aferent UDE, se va prezenta in cererea de finantare bazate pe 

informatiile din Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de 

calcul sunt prezentate in Ghidul solicitantului. 

Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie 

sunt: 

- Persoana fizica; 

- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu 

modificarile si completarile ulterioare;- Intreprindere individuala infiintata 

in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

 

0 

1, Cererea de 

finantare 

   

S4 

Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru 

care aplică, membru al unei forme asociative, sau forma asociativa, 

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 formele asociative: 

-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu modificarile 

si completarile ulterioare/ grup de producători din sectorul legume şi 

fructe, constituit conform HG nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin 

financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi 

organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume; 

-societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.1/2005 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.566/2004 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform Legii 

imbunatatirilor funciare nr.138/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 

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

profesionale (asociații) din componența  unei OIPA.      

 Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit 

urmatoarelor reglementari: 

-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu 

modificarile si completarile ulterioare, care aplica in nume proprie. 

0 

11, 15.2, 18.3 

S5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR 

pentru acelasi tip de activitate 

5 
14 
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S6 Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in sistem ecologic 

Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente prin care 

demonstreaza ca exploatatia este inregistrata in sistemul de productie 

ecologica (perioada de conversie /certificate). De asemenea, trebuie sa 

descrie in Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ situatia in care se 

gaseste. 

Pentru proiectele care prevad productie in sistem ecologic punctajul se 

acorda in functie de ponderea suprafetei/suprafata totala. 

2 

1, 15.1 

S7 Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole 

Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul 

justificativ ca cel putin 50% din material prima procesata provine din 

ferma proprie. 

Punctajele pentru proiectele care prevad investitii pentru procesare in 

cadrul fermei,  se acorda in functie de ponderea acestor investitii in 

valoarea totala eligibila a proiectului. 

5 

1, 8.1,11,  

S8 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data 

depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu 

de selectie sunt urmatoarele: 

-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 

2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 

-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 

2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 

-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al unei societati cu 

raspundere limitata infiintate in conformitate cu Legea nr.31/1990, cu 

modificarile si completarile ulterioare); 

-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica 

autorizata/intreprindere individuala pana la incheierea contractului de 

finantare (conform doc.18.1). 

0 

11,10 

S9 Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate situate in: 

-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ 

Teritoriale din zona  

Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului; 

-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei Unitatilor 

Administrativ Teritoriale din Romania incluse in Zonele Semnificativ 

Defavorizate/Lista localitatilor din Zonele Devaforizate de Conditii Naturale 

Specifice prezentate in anexa la Ghidul solicitantului. 

0 

1, 3, 4 

B. CRITERII DE SELECȚIE LOCALE  

Nr. 

crt. 
Criterii de selectie 

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente 

care se verifica 

S1. Proiecte accesate de fermieri cu exploatații de 2-8 UDE 10 CF, Doc.1 

S2 
Persoane fizice până în 40 de ani care se angajează să se autorizeze până 

la data semnării contractului de finanțare cu statutul de cel puțin PFA 
10 

Doc. 18.1, CF, 

C.I. 

S3 
Microîntreprinderi conduse (acționari principali) de către tineri până la 

40 de ani 
10 CF, Doc.10 

S4 Forme asociative (cooperative);  5 
CF, Doc.1, 

Doc. 11, 
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Doc.15.2 

S5 Proiecte care creeaza locuri de munca la nivelul teritoriului 10 CF, Doc.1 

S6 Proiectele care valorifică materie primă/produse locale 3 CF 

S7 Proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile  7 CF, Doc.1 

 

 Total 100  

Punctaj minim : 20 puncte. 

i. SECTORUL DE CRESTERE A ANIMALELOR 

A. CRITERII NAȚIONALE PRELUATE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI 

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

standarde,  criteriul de selecție S1 nu se punctează. 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL Valea 

Mostiștei 

Documente 

care se verifica 

S1 Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou 

introduse 

 

0 
 

S2 Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare 

prioritare si energie regenerabila) poate primi maxim 50 de puncte: 

 

Max. 40 

 

1, 10, 11 

18.2 

- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati 

prezentata mai jos, maxim 40 de puncte: 

 

Max.40 

(i) bovine  

   - carne 40 40 

   - lapte  10 10 

(ii) ovine si caprine     

    -ingrasare 20 20 

   -reproductie 23 23 

(iii) porcine, din care:  

    -reproductie 25;  25 

    -ingrasare 20 20 

(iv) pasari, din care:  

    -carne 19  19 

    -oua 20 20 

- Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 

producerea şi utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia 

de un punctaj suplimentar .  

0 

1 
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Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie 

regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în 

valoarea totală eligibilă a proiectului si se adauga la punctajul 

obtinut pentru sectoare prioritare;  

Materia prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile 

trebuie sa provina din ferma proprie, iar energia obtinuta, 

inclusiv din alte surse regenerabile (solara, eoliana, termala si alte 

surse de același tip, sa fie folosita exclusiv in  cadrul fermei.  

 

 

S3 

 
Exploatatii agricole de semisubzistenta 

Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, 

dar care comercializeaza si o parte din productia realizata. 

Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia 

intre 2 si 8 UDE. 

Calculul aferent UDE, se va prezenta in Studiul de  

Fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate 

in Ghidul solicitantului. 

Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de 

selectie sunt: 

- Persoana fizica; 

- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

0 

1, Cererea de 

finantare 



                                                                                                               

                                 
 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ                                               

VALEA MOSTISTEI 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 - Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul 

Romaniei 

Axa 4 LEADER  

 

   S4 Beneficiarul cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru 

care aplică, este constituit ca forma asociativa 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 formele asociative: 

-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu 

modificarile si 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 si completarile ulterioare; 

-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform Legii 

imbunatatirilor funciare nr.138/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA).  

 

Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale 

(asociații) din componența  unei OIPA. 

 Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit 

urmatoarelor reglementari: 

-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu 

modificarile si completarile ulterioare, care aplica in nume propriu. 

 

0 

11, 15.2, 18.3 

S5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ 

FEADR pentru acelasi tip de activitate 

5 
14 

S6 Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in sistem ecologic 

Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente prin 

care demonstreaza ca exploatatia este inregistrata in sistemul de 

productie ecologica (perioada de conversie /certificate). De asemenea, 

trebuie sa descrie in Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ 

situatia in care se gaseste. 

Pentru proiectele care prevad productie in sistem ecologic punctajul se 

acorda in functie de numarul de animale crescute in sistem 

ecologic/numarul total de animale al exploatatiei. 

3 

1, 15.1 

S7 Proiectele care au si 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 prevad investitii pentru procesare in 

cadrul fermei, se acorda in functie de ponderea acestor investitii in 

valoarea totala eligibila a proiectului. 

5 

1, 8.1,11  
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S8 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data 

depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest 

criteriu de selectie sunt urmatoarele: 

-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 

aprilie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 

-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 

2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 

-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al unei societati cu 

raspundere limitata infiintate in conformitate cu Legea nr.31/1990, cu 

modificarile si completarile ulterioare); 

-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica 

autorizata/intreprindere individuala pana la incheierea contractului de 

finantare (conform doc.18.1). 

0 

11,10 

S9 Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 

situate in: 

-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor 

Administrativ Teritoriale din zona  

Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului; 

-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei 

Unitatilor Administrativ Teritoriale din Romania incluse in Zonele 

Semnificativ Defavorizate/Lista localitatilor din Zonele Devaforizate de 

Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul solicitantului. 

0 

1, 3, 4 

B. CRITERII DE SELECȚIE LOCALE 

Nr. 

crt. 
Criterii de selectie 

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente 

care se verifica 

S1. Proiecte accesate de fermieri cu exploatații de 2-8 UDE 5 CF, Doc.1 

S2 
Persoane fizice până în 40 de ani care se angajează să se autorizeze până 

la data semnării contractului de finanțare cu statutul de cel puțin PFA 
7 

Doc. 18.1, CF, 

C.I. 

S3 
Microîntreprinderi conduse (acționari principali) de către tineri până la 

40 de ani 
7 CF, Doc.10 

S4 Forme asociative (cooperative);  6 

CF, Doc.1, 

Doc. 11, 

Doc.15.2 

S5 Proiecte care creeaza locuri de munca la nivelul teritoriului 10 CF, Doc.1 

S6 Proiectele care valorifică materie primă/produse locale 2 CF 

S7 Proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile  10 CF, Doc.1 

 

 Total 100  

 

Punctajul minim pentru proiectul selectat este de 20 puncte. 

 

II. STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR 

Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse 
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Se acorda punctaj la acest criteriu de selectie numai pentru implementarea urmatoarelor standarde : 

 protecția apelor împotriva poluării cu nitraâi din surse agricole care se aplică numai pentru 

 zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul solicitantului: Zone vulnerabile la 

 poluarea cu nitraţi – Localităţi conform Ord.MM/MADR nr.1552/743/2008 

 Data la care se încheie perioada de grație pentru acest standard este 14.10.2013. 

 1.2.îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai pentru ferme existente 

 de bovine (vaci de lapte și bivolite); 

Data la care se încheie perioada de grație este 31.12.2014. 

ATENȚIE! Aceste criterii sunt  numai pentru alocarea   financiara pentru implementarea standardelor 

europene în vigoare (lapte crud și protecția apei împotriva poluării cu nitrați din surse agricole). 

Aceste criterii de selecíe se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie să cuprindă numai investiții 

referitoare la implementarea standardelor, în proporție de 100%. 

ATENȚIE! În cazul în care proiectul prevede și alte tipuri de investiții acest proiect va fi încadrat la 

alocarea pentru SECTORUL DE CREȘTERE A ANIMALELOR, fiind punctat conform acelor criterii de 

selecție.  

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL Valea 

Mostiștei 

Documente 

care se verifica 

S1 Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou 

introduse 

Se acorda punctaj la acest criteriu de selectie numai pentru 

implementerea urmatoarelor  standarde:  

1.protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole  

-se aplica numai pentru zonele nou desemnate conform 

Ord.MM/MADR nr.1552/743/2008. 

Data la care se incheie perioada de gratie-14.10.2013. 

 

2.indeplinirea standardelor pentru laptele crud 

Data la care se incheie perioada de gratie-31.12.2014. 

30 

1, 5, 8.1, 9 

S2 Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente 

(sectoare prioritare si energie regenerabila) poate primi maxim 20 de 

puncte: 

 

 

 

Max.10 

1, 10, 11 

18.2 

 

- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata 

mai jos, maxim 10 de puncte: 

(i) bovine 

   - carne 10 

   - lapte 10  

Max.10 
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(ii) ovine si caprine   

    -ingrasare 10 

    -reproductie 10 

 (iii) porcine, din care: 

    -reproductie 10;  

    -ingrasare10  

(iv) pasari, din care: 

    -carne10  

    -oua 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 

producerea şi utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia 

de un punctaj suplimentar de max. 10 puncte.  

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie 

regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în 

valoarea totală eligibilă a proiectului si se adauga la punctajul 

obtinut pentru sectoare prioritare;  

Materia prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie 

sa provina din ferma proprie, iar energia obtinuta, inclusiv din alte 

surse regenerabile (solara, eoliana, termala si alte surse de același tip, 

sa fie folosita exclusiv in  cadrul fermei.  

0 

1 

S3 

 

Exploatatii agricole de semisubzistenta 

Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, 

dar care comercializeaza si o parte din productia realizata. 

Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate 

varia intre 2 si 8 UDE. 

Calculul aferent UDE, se va prezenta in Studiul de 

fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt 

prezentate in Ghidul solicitantului. 

Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de 

selectie sunt: 

- Persoana fizica; 

- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 

2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 

2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

1, Cererea de 

finantare 
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   S4 Beneficiarul este cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii 

pentru care aplică, membru al unei forme asociative, sau forma 

asociativa, 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 formele asociative: 

-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu 

modificarile si 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 si completarile ulterioare; 

-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform Legii 

imbunatatirilor funciare nr.138/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei 

organizații profesionale (asociații) din componența  unei OIPA.      

Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor 

reglementari: 

-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu 

modificarile si completarile ulterioare, care aplica in nume proprie. 

 

0 

11, 15.2, 18.3 

S5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ 

FEADR pentru acelasi tip de activitate 
2 

14 

S6 Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in sistem ecologic 

Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente prin 

care demonstreaza ca exploatatia este inregistrata in sistemul de 

productie ecologica (perioada de conversie /certificate). De 

asemenea, trebuie sa descrie in Studiul de fezabilitate/Memoriul 

justificativ situatia in care se gaseste. 

Pentru proiectele care prevad productie in sistem ecologic punctajul 

se acorda in functie de numarul de animale crescute in sistem 

ecologic/numarul total de animale al exploatatiei. 

5 

1, 15.1 
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S7 Proiectele care au si 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 prevad investitii pentru procesare 

in cadrul fermei, se acorda in functie de ponderea acestor investitii 

in valoarea totala eligibila a proiectului. 

5 

1, 8.1,11  

S8 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la 

data depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest 

criteriu de selectie sunt urmatoarele: 

-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 

aprilie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 

-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 

aprilie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 

-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al unei societati cu 

raspundere limitata infiintate in conformitate cu Legea nr.31/1990, cu 

modificarile si completarile ulterioare); 

-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica 

autorizata/intreprindere individuala pana la incheierea contractului de 

finantare (conform doc.18.1). 

0 

11,10 

S9 Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 

situate in: 

-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor 

Administrativ Teritoriale din zona  

Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului; 

-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei 

Unitatilor Administrativ Teritoriale din Romania incluse in Zonele 

Semnificativ Defavorizate/Lista localitatilor din Zonele Devaforizate 

de Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul 

solicitantului. 

0 

1, 3, 4 

 

CRITERII DE SELECȚIE LOCALE: 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de selectie 

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente 

care se verifica 

S1. Proiecte accesate de fermieri cu exploatații de 2-8 UDE 8 CF, Doc.1 

S2 
Persoane fizice până în 40 de ani care se angajează să se autorizeze până 

la data semnării contractului de finanțare cu statutul de cel puțin PFA 
5 

Doc. 18.1, CF, 

C.I. 

S3 
Microîntreprinderi conduse (acționari principali) de către tineri până la 

40 de ani 
5 CF, Doc.10 
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S4 Forme asociative (cooperative);  10 

CF, Doc.1, 

Doc. 11, 

Doc.15.2 

S5 Proiecte care creeaza locuri de munca la nivelul teritoriului 5 CF, Doc.1 

S6 Proiectele care valorifică materie primă/produse locale 5 CF 

S7 Proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile  10 CF, Doc.1 

 

 Total 100  

 

Punctaj minim: 20 puncte. 

 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de: 

1. Valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare; 

2. Fermieri cu exploatația agricolă cea mai mică, începând de la 2 UDE-uri; 

3. Vârsta sub 40 de ani a aplicantului; 

4. Numărul locurilor de muncă nou create, în ordine descrescătoare. 

 

Data limită de primire a proiectelor este 09 septembrie 2013, ora 16:30, la sediul GAL din Str. 

Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași. 

Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face in data de 

01.10.2013, după aprobarea Raportului de Selectie de catre Comitetul de Selectie al GAL Valea 

Mostiștei și publicarea acestuia pe site-ul www.valeamostistei.ro.  

 

GAL Valea Mostistei va notifica in scris si prin intermediul paginii web www.valeamostistei.ro  pe 

toți solicitantii  privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse. 

 

Informatii detaliate cu privire la accesarea Masurii 41.121, pot fi obtinute la sediul GAL Valea 

Mostiștei, zilnic, în timpul programului de lucru (orele 08:30 – 16:30), de pe pagina de  internet 

www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817/ 0756.129.877 (Costea  Voicu Ion), 

0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian) sau 0756.129.879 (Stan  Adriana Daniela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valeamostistei.ro/
http://www.valeamostistei.ro/
http://www.valeamostistei.ro/


                                                                                                               

                                 
 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ                                               

VALEA MOSTISTEI 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 - Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul 

Romaniei 

Axa 4 LEADER  

 

 

 

 

 

 

MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA___________________________, POSESOR/POSESOARE A 

C.I./B.I., SERIA ____, NR. __________, CNP__________________________, ELIBERAT DE 

_______________, CU DOMICILIU STABIL ÎN ________________________________, MĂ 

ANGAJEZ CA, ÎN VEDEREA ACCESĂRII MĂSURII 4._____, DIN CADRUL PNDR 2007-2013, 

PRIN PROIECTUL INTITULAT _____________________________________________________, 

DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE, SĂ DEPUN LA G.A.L. VALEA 

MOSTIȘTEI O COPIE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE SEMNAT CU APDRP ȘI  SĂ 

RAPORTEZ CĂTRE G.A.L. VALEA MOSTIȘTEI TOATE PLĂȚILE AFERENTE PROIECTULUI 

SELECTAT, CE VOR FI EFECTUATE DE CĂTRE APDRP CĂTRE BENEFICIAR.   

VOI REALIZA RAPORTAREA DUPĂ PRIMIREA DE LA CRPDRP A NOTIFICĂRII 

BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLĂȚII, ÎN MAXIMUM 5 ZILE 

LUCRĂTOARE DE LA DATA EFECTUĂRII PLĂȚII. 

 

DE ASEMENEA, MĂ ANGAJEZ CA, DUPĂ TRANSMITEREA PROIECTULUI LA OJPDRP DE 

CĂTRE G.A.L. VALEA MOSTIȘTEI, SĂ TRANSMIT ACESTUIA COPII ALE 

DOCUMENTELOR PRIMITE SAU TRANSMISE ÎN RELAȚIA CU OJPDRP CĂLĂRAȘI, ÎN 

MAXIMUM 5 ZILE LUCRĂTOARE DE LA PRIMIREA/TRANSMITEREA ACESTORA. 

 

DE ASEMENEA, MĂ ANGAJEZ CA, ÎN TERMEN DE CEL MULT 5 LUNI CALENDARISTICE 

DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE, SĂ INIȚIEZ PROCEDURA DE 

ACHIZIȚE A BUNURILOR SAU SERVICIILOR PREVĂZUTE ÎN PROIECTUL SELECTAT ȘI 

FINANȚAT.  

 

RESPONSABIL LEGAL:_______________________.   DATA_______________. 

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA:___________________. 


