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ANUNȚ 
SESIUNE DE  DEPUNERE PROIECTE  

Axa 4 LEADER 
Măsurii 41– Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 

Sub-măsura 411 – « Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier » 
 

Măsura 1.1. Înfiinţarea, modernizarea şi dezvoltarea facilităţilor 
productive rurale cu caracter agricol 

 
1. Dată începere :14.05.2013 orele 9.00 

2. Dată limită depunere proiecte: 17.06.2013 orele 16.00 

3. Proiectele se vor depune la Sediul Asociației Grupului de Acțiune Locală Țara 
Năsăudului nr. 186 sat Feldru, comuna Feldru, la secretariat, în zilele lucrătoare 
de luni până vineri între orele 9.00 – 16.00 

4. Măsura din Planul de Dezvoltare Locală aprobat al Asociației Grupul de Acțiune 
Locală Țara Năsăudului pentru care se pot depune proiecte este: 

* Este similară cu măsura 121 din PNDR ,,Modernizarea exploataţiilor agricole,,  
**Valoare minimă nerambursabilă a unui proiect nu poate fi mai mică de 5000 euro. 

La valoarea nerambursabilă acordată se va adăuga contribuţia solicitantului în funcţie de 
cerinţele din ghidul de finanţare care poate fi între 30% - 60%. 

 
5. Solicitantul va depune Cererea de finanțare împreuna cu toate anexele 

completate, în 3 exemplare (1 original si 2 copii) păstrând şi o copie proprie. Pentru 
toate documentele care se vor depune în copie(avize, acorduri, certificate etc.) 
solicitantul va marca acel document cu menţiunea ,,conform cu originalul,,.  
 
 
 

Nr. 
crt. 

Măsura din PDL Alocare financiară 
totală 

nerambursabilă în 
euro pentru măsură 

Alocarea 
nerambursabilă 

maximă pe proiect 
euro 

1 Măsura 1.1. 
Înfiinţarea, modernizarea şi 
dezvoltarea facilităţilor productive 
rurale cu caracter agricol * 
 

 
50400 euro 

 
7200 euro** 

http://www.taranasaudului.ro/
mailto:taranasaudului@yahoo.com


Asociatia Grupul  de Acţiune Locală “Ţara Năsăudului” 
Feldru,  Nr. 186, Tel/ fax: 0263.374 901    

www.taranasaudului.ro         taranasaudului@yahoo.com  
CIF: 28927903 

ANUNȚ SESIUNE DE PROIECTE MAI – IUNIE 2013 2 

 
Solicitantul va întocmi dosarul de finanţare folosind: 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI V10 pentru Masura 121 
MODERNIZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE 

6. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul şi documentele care trebuie folosite la întocmirea proiectului sunt 
descrise în ghidul disponibil pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit – www.apdrp.ro așa cum este precizat la punctul anterior ;  

 
7. SISTEMUL DE PUNCTARE PENTRU SELECŢIA PROIECTULUI ESTE SEPARAT PENTRU 
SECTORUL VEGETAL ŞI PENTRU SECTORUL ANIMAL  ŞI ESTE PREZENTAT MAI JOS: 

SECTORUL VEGETAL 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie preluate din Ghidul măsurii 121 Punctaj 
acordat de 

Comitetul de 
selecţie GAL  

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

0 

Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente 
(sectoare prioritare, sisteme de irigaţii şi energie regenerabilă) poate 
primi: 

Maxim 30 

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

Maxim 20 
 

(i) legume; 20 
(ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunarii; 20 
(iii) culturi de câmp; 15 
(iv) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu excepţia 
restructurării/ reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de 
masa; 

0 

2. 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 selecţie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în sisteme de 
irigaţii se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea 
totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru 
sectoare prioritare. 

5 

 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 

5 

http://www.taranasaudului.ro/
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regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în 
valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut 
pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile 
trebuie să provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din 
alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de 
același tip), să fie folosită exclusiv în cadrul fermei. 

3. Exploataţii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploataţiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, 
dar care comercializează şi o parte din producţia realizată. 
Dimensiunea economică a exploataţiilor de se mi-subzistenţă poate 
varia între 2 şi 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul 
de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt 
prezentate în Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanţi care pot primi punctaj la acest criteriu de 
selecţie sunt: 
- Persoana fizică 
- Persoana fizică autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 
44/16 aprilie 2008 
- Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 
2008. 

5 

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 selecţie, solicitantul ataşează la 
cererea de finanţare documente prin care să demonstreze ca acesta 
este: 

• membru al uneia din următoarele forme asociative: 
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată 
cu modificări şi completări ulterioare/ grup de producători în 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 cooperativă agricolă', constituită conform Legii nr. 
1/2005 cu modificări şi completări ulterioare; 
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări şi completări 
ulterioare. 
- membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei 
organizaţii profesionale (asociaţii) din componenţa unei OIPA 
sau 

• Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit 

2 
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următoarelor reglementări: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu 
modificările şi completările ulterioare 
sau 
- Întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu 
modificări şi completări ulterioare, care aplică în nume propriu. 

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

5 

6. Exploataţii vegetale în sistem ecologic. 10 

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

1 

8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la 
data depunerii proiectului. 
Categoriile de solicitanţi cărora li se poate acorda punctaj la acest 
criteriu de selecţie sunt următoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 
cu modificări şi completări ulterioare); 
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), 
cu modificările şi 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 şi completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului 
de finanţare (conform doc. 18.1). 

15 

9. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor 
Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată 
în anexa la Ghidul Solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei 
Unităţilor   Administrativ   Teritoriale   din   România   incluse   în   
Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista localităţilor din Zonele 
Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la 
Ghidul Solicitantului. 

2 

 TOTAL punctaj criterii din PNDR:  70 puncte  

Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie stabilite prin Planul de Dezvoltare Locală 
La selecţie vor avea prioritate acele proiecte care cuprind: 

Punctaj 
acordat de 

Comitetul de 
selecţie GAL 

1. Exploataţii agricole deţinute de fermieri femeie 10 
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2. Se adresează unor probleme de mediu 5 
3. Creează locuri de muncă 10 
4. Proiecte depuse de grupuri de producători  5 
 TOTAL punctaj criterii de selecţie locală:  30 puncte 
 TOTAL PUNCTAJ CRITERII DE SELECŢIE (PNDR+CRITERII DE SELECŢIE 

DIN PDL): 
100  

puncte 
Punctaj minim: 15 puncte. 

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie preluate din Ghidul măsurii 121 Punctaj 
acordat de 

Comitetul de 
selecţie GAL  

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

0 

2. Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru cele două componente 
(sectoare prioritare şi energie regenerabilă) poate primi: 

Maxim 31 

 Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi 
prezentată mai jos: 
(i) bovine 
- carne 
- lapte 

Maxim 25 
 
 

24 
21 

 (ii) ovine şi caprine  
- îngrăşare 
- reproducţie  

 
24 
24 

 (iii) porcine din care: 
- reproducţie 
- îngrăşare 

 
25 
23 

 (iv) păsări, din care: 
- carne 
- ouă  

 
23 
24 

 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 primă folosită pentru obţinerea energiei regenerabilă 
trebuie să provină din ferma proprie iar energie obţinută să fie 
folosită în fermă. 

 
 
 

6 

3. Exploataţii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploataţiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, 
dar care comercializează şi o parte din producţia realizată. 
Dimensiunea economică a exploataţiilor de se mi-subzistenţă poate 
varia 

5 
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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 solicitanţi care pot primi punctaj la acest criteriu de 
selecţie sunt: 
- Persoana fizică 
- Persoana fizică autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 
44/16 aprilie 2008 
- Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 
2008.  

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 selecţie, solicitantul ataşează la 
cererea de finanţare documente prin care să demonstreze ca acesta 
este membru al uneia din următoarele forme asociative: 
- Grup de producători, constituit conform OG nr.37/2005, aprobată 
cu modificări şi 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 şi completările ulterioare; 
- organizaţie    de    îmbunătăţiri    funciare,    constituită    conform    
Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, modificată şi completată 
cu Legea nr. 233/2005; 
- membri   ai   unei    Organizaţii   Interprofesionale   pentru    
Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al 
unei organizaţii profesionale (asociaţii) din componenţa unei OIPA. 
sau 
Solicitantul  este  constituit  ca   formă  asociativă  potrivit  
următoarelor reglementări: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu 
modificările şi completările ulterioare 
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, 
care aplică în nume propriu. 

1 

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

5 

6. Exploataţii de creştere a animalelor în sistem ecologic 10 
7. Proiectele care au şi investiţii 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 acestei investiţii în 
valoare totală eligibilă a proiectului.  

1 

8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la 15 

http://www.taranasaudului.ro/
mailto:taranasaudului@yahoo.com


Asociatia Grupul  de Acţiune Locală “Ţara Năsăudului” 
Feldru,  Nr. 186, Tel/ fax: 0263.374 901    

www.taranasaudului.ro         taranasaudului@yahoo.com  
CIF: 28927903 

ANUNȚ SESIUNE DE PROIECTE MAI – IUNIE 2013 7 

data depunerii proiectului. 
Categoriile de solicitanţi cărora li se poate acorda punctaj la acest 
criteriu de selecţie sunt următoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/ 2008); 
- întreprindere individuală (constituită conform   OUG nr.44/ 2008), 
cu modificările şi 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 şi completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului 
de finanţare (conform doc. 18.1). 

9. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor 
Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată 
în anexa la Ghidul Solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei 
Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 
Semnificativ Defavorizate / Lista localităţilor din Zonele Defavorizate 
de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul 
Solicitantului.  

2 

 TOTAL punctaj criterii PNDR:  70 punctaje  
Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie stabilite prin Planul de Dezvoltare Locală 
La selecţie vor avea prioritate acele proiecte care cuprind: 

Punctaj 
acordat de 

Comitetul de 
selecţie GAL 

1. Exploataţii agricole deţinute de fermieri femeie 10 
2. Se adresează unor probleme de mediu 5 
3. Creează locuri de muncă 10 
4. Proiecte depuse de grupuri de producători  5 
 TOTAL punctaj criterii de selecţie locală:  30 puncte 
 TOTAL PUNCTAJ CRITERII DE SELECŢIE (PNDR+CRITERII DE SELECŢIE 

DIN PDL): 
100  

puncte 
Punctaj minim: 15 puncte.  

7. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL 

Comitetul de Selecţie al GAL este format din 11 membrii: 3 din mediul public şi 8 din 
mediul privat. Funcţionează după regulamentul de selecţie aprobat postat pe pagina de 
internet www.taranasaudului.ro. Proiectele vor fi selectate în ordinea descrescătoare a 
punctajelor obţinute la criteriile de selecţie stabilite şi în caz de egalitate se va lua în 
considerare proiectul cu cea mai mare valoare în euro. Vor fi selectate proiecte până la 
acoperirea sumei integrale prevăzută în strategie. Alte proiecte depuse conforme şi 
eligibile nu vor fi selectate decât în condiţiile unei noi realocări pentru măsura aferentă.  
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Fişa de verificare a conformităţii – vizualizaţi 

Fişa de verificare a Eligibilităţii– vizualizaţi 

Fişa de verificare a Criteriilor de selecţie - vizualizaţi 

8. Data şi modul de anunţare a rezultatelor 

Rezultatele vor fi anunţate pe pagina de internet a GAL www.taranasaudului.ro prin 
publicarea unui raport de selecţie intermediar urmând ca în maxim 5 zile lucrătoare să 
se poată depune contestaţii pentru proiectele care nu au fost selectate. O comisie de 
contestaţii va emite raportul de contestaţii, dacă va fi cazul, urmând ca raportul final la 
nivelul GAL Țara Năsăudului redactat de Comitetul de Selecție al Proiectelor să fie 
publicat. 

9. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate. 

Informaţii detaliate despre sesiunea de proiecte se pot obţine la sediul GAL Ţara 
Năsăudului, comuna Feldru sat Feldru nr.186, la telefonul/fax 0263374901, la adresa de 
mail taranasaudului@yahoo.com și de pe pagina de internet www.taranasaudului.ro  
 

Echipa GAL Ţara Năsăudului  

14.05.2013 
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