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Orașul Căzănești,  șos. București, nr. 3,  judetul Ialomita 

Telefon: 0243.264.141 

E-mail: galcazanesti@yahoo.com. 

Web : www.galil.ro    

Anunță, 

Lansarea sesiunii 2/2014 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii: 

M411 (prin Măsura 121 din PNDR)  - ”Modernizarea exploatațiilor agricole”, conform 

priorităților descrise în Planul de Dezvoltare Locală GAL IALOMIȚA CENTRALĂ            

BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA         

                                                       

Data publicării anunțului  29.08.2014 

Data lansării apelului de 

selecție 

 01.09.2014 

Data limită de depunere 

a proiectelor 

Sesiunea este deschisă în perioada 01.09.2014-12.09.2014. Termenul 

limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă 

acestei măsuri este: 12.09.2014, ora 12:00. 

Locul și intervalul orar 

în care se pot depune 

proiectele 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 411 (prin Măsura 121 

PNDR)  se va face la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ 

BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA, din orașul Căzănești, Șos. 

București, nr. 3,  judeţul Ialomița, în intervalul orar: 08:00 – 14:00. 

Fondul disponibil alocat 

în această sesiune 

Fondurile disponibile pentru Măsura 411 (prin Măsura 121 PNDR), 

în această sesiune sunt de 353.396 euro. 

Suma maxima 

nerambursabilă care 

poate fi acordată pentru 

proiecte 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată 

unui proiect este de 100.000 euro. 

Model de Declarație Modelul de Declarație prin care beneficiarul se angajează să 

raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor 

fi efectuate de AFIR (APDRP) către beneficiar se găsește pe pagina 

web a GAL, www.galil.ro. 

Modalitatea de anunțare 

a rezultatului procesului 

de selecție a proiectelor 

-Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare 

depuse în cadrul acestei sesiuni se va face, în conformitate cu 

prevederile Ghidului Solicitantului pentru Măsura 41, versiunea 08 

din aprilie 2014, astfel : 

”După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de 

Selecție va emite un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi 

înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile 

selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de 

selecție.  

-Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a 

mailto:galcazanesti@yahoo.com
http://www.galil.ro/
http://www.galil.ro/
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GAL. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției către 

solicitanți. 

-Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că 

proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost 

selectate pot depune contestaţii la sediul GAL.  

-Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare 

de la primirea notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la 

publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului. Contestaţiile 

primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare a 

Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care va fi 

compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut parte din 

Comitetul de Selecţie. 

-Membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor vor respecta 

regulile conflictului de interes, completând aceeași declarație ca și 

membrii Comitetului de selecție. 

-Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele 

care au făcut obiectul contestațiilor. 

-GAL poate solicita OJPDRP/CRPDRP/CDRJ să desemneze un 

expert care să participe ca observator la întâlnirile Comisiei de 

Contestații.  

-În acest sens, la cinci zile după încheierea termenului de primire a 

contestațiilor, în cazul în care au fost depuse contestații, GAL va 

transmite structurilor teritoriale ale APDRP/MADR o astfel de 

solicitare și va informa CRPDRP, OJPDRP sau CDRJ, după 

competența evaluării proiectelor, despre primirea contestațiilor.  

-OJPDRP/CRPDRP/CDRJ va desemna un angajat care va participa 

ca observator în cadrul întâlnirilor Comisiei de soluționare a 

contestațiilor. Acesta se va asigura de corectitudinea desfășurării 

procesului de soluționare a contestațiilor și va aviza, prin semnătură, 

Raportul de contestații.  

-În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare 

a Contestațiilor va elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat 

de către membrii Comisiei și de către reprezentantul APDRP/CDRJ 

(în cazul în care acesta participă la întâlnirile comisei de contestații) 

și va fi înaintat Comitetului de Selecție GAL.  

-GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de Contestații. 

-În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va emite 

Raportul de selecție final, în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea 

acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile 

punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. 

-În Raportul de Selecție Final vor fi evidențiate proiectele declarate 

eligibile sau selectate în baza soluționării contestațiilor. GAL va 

publica pe pagina de web proprie Raportul de Selecție Final și va 
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înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și 

selecție. 

-GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada 

de primire a contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de 

Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte neeligibile 

sau proiecte eligibile și neselectate, deci cand valoarea totală a 

proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a 

apelului de selecție respective, dat fiind ca nu există condiții care sa 

conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție). 

Documente justificative Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare 

pentru întocmirea proiectului sunt: 

- 1. Cererea de finanțare ; 

- 2. 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 ; 

- 3. Situaţiile financiare ; 

- 4. a) Documente solicitate pentru terenul agricol ; 

        b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau 

terenurile) pe care sunt/vor fi realizate investiţiile ; 

        c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate ; 

- 5. Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru 

proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări) ; 

- 6. 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, 

sau 

Decizia etapei de evaluare iniţială - document care să ateste că 

solicitantul a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu 

- 7.1 Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea și 

sursele de cofinanţareale proiectului (unul sau mai multe dintre ele 

emise de instituţii financiar bancare) ; 

  7.2 Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul 

IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP) ; 

- 8. 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, 
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graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat ; 

- 9. a) Notificare care să ateste conformitatea proiectului cu legislația 

în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și siguranta alimentelor 

și ca 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 

verificării documentației prezentate se certifică faptul că proiectul nu 

face obiectul notificării/ notificării pentru siguranța 

alimentelor/autorizării /înregistrării”. 

    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 ; 

- 10. Pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează 

conform legislației în vigoare: 

10.1 Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu 

legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii 

de finanțare. 

10.2 Autorizație sanitară veterinară/Dovada înregistrării unităţii 

sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor/Notificare de 

constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară veterinară și siguranța 

alimentelor emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de 

finanțare. 

10.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în 

funcţiune, emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de 

finanțare ; 

- 11. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului 

care specifică codul CAEN conform activității 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, 

republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/ 

2006, republicată; 

- 12. 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) însoțită de Statutul 

Societății Agricole 

Şi dacă este cazul 

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

- 13.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 ; 

- 14. 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 ; 

- 15. 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 

finanțare nerambursabilă, începand cu anul 2002 pentru aceleaşi 

tipuri de investiții. 

- 16.1 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.; 

  16.2. 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). 

- 17.1 Copie după Diploma de studii/ Certificat care să dovedească 

pregătirea profesională în domeniul pentru care solicită finanțare a 

pentru responsabilul legal/beneficiar (poate fi și o persoană din 

cadrul societății pentru care va prezenta document care să certifice 

poziția în societate – carte de muncă/acționar) 

   17.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că 

responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi și o persoană din 

cadrul societatii pentru care va prezenta document care să certifice 

poziția în societate-carte de muncă/acționar) va/vor urma un curs de 

pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei 

plăţi a ajutorului. 

- 18.1 Raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un 

evaluator autorizat. 

  18.2 Document care să certifice vechimea clădirilor care se 

demolează (autorizație de construire sau alt document oficial) ; 

- 19. Alte documente justificative (se vor specifica după caz): 
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  19.1 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 finanțare . 

  19.2 Aviz de gospodărirea apelor în cazul investițiilor privind 

irigațiile/notificarea de începere a execuţiei sau Contract multianual 

de furnizare apă pentru irigaţii – ANIF sau alt furnizor. 

 

Mai multe informații se gasesc pe  site-ul  www.galil.ro , în Ghidul 

Solicitantului de la Măsura 121 (versiunea 10 din noiembrie 

2012). De asemenea vă rugăm să consultati si site-ul AFIR 

(APDRP) www.apdrp.ro ,  pentru a vizualiza versiunea actualizată a 

Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, cât și anexele aferente 

acestui ghid. 

Cerințe de conformitate 

si eligibilitate 

Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia 

GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-

REVIGA . Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de 

conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului 

Solicitantului aferent Măsurii 121 din PNDR, cât și cele din Fișa 

Măsurii 121 (www.galil.ro, www.apdrp.ro). 

Procedura de selecție 

aplicată de Comitetul de 

Selecție a GAL 
 

-După finalizarea evaluării proiectelor depuse la GAL într-o sesiune 

de depunere de proiecte, pe o Măsură, evaluare realizată de experții 

evaluatori din cadrul Compartimentului tehnic al GAL, se întrunește 

Comitetul de Selecție. 

-Comitetul de selecție al proiectelor este format din 9 membri, 3 

reprezentanți ai sectorului public, 6 reprezentanți ai sectorului privat 

și 2 membri supleanți, reprezentanți ai mediului privat. Din cei 9 

membri, 2 membri reprezintă mediul urban și 7 mediul rural, iar cei 2 

membri supleanți reprezintă mediul rural. 

-In cadrul ședinței, Comitetul efectuează selecția proiectelor pe baza 

criteriilor menționate în apelul de selecție publicat de GAL, în 

conformitate cu procedurile naționale și interne în vigoare. 

-Adoptarea deciziilor se face prin vot, aplicând regula ”dublului 

cvorum” (pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul 

selecției să fie prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 

50% să fie din mediul privat și societatea civilă, iar reprezentanții 

organizațiilor din mediul urban să nu depășească 25% din numărul 

membrilor). 

http://www.galil.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.galil.ro/
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Criterii de selecție Criterii de selectie stabilite de Grupul de Actiune Locala Ialomita 

Centrala Balaciu - Cazanesti – Reviga: 

 

Cod criteriu: SGAL1 

Criteriul de selecție (sectorul vegetal): Exploataţii agricole deţinute 

de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 

Punctajul stabilit: 13 puncte 

Documentul doveditor: Categoriile de solicitanți cărora 

li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt 

urmatoarele: 

- persoană fizică autorizată (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; 

- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca 

persoană fizică autorizată/întreprindere individuală până la încheierea 

contractului de finanțare (conform doc. 18.1). 

 

Cod criteriu: SGAL2 

Criteriul de selecție (sectorul vegetal): Exploatatii agricole de 

semisubzistenţă 

Punctajul stabilit: 5 puncte 

Documentul doveditor: Sunt exploatațiile care produc, în principal, 

pentru consumul propriu, dar care comercializează și o parte din 

producția realizată. 

Dimensiunea economică a exploatațiilor de semisubzistență poate 

varia între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în 

Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. 

Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul 

Solicitantului. 

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 

 

Cod criteriu: SGAL3 

Criteriul de selecție (sectorul vegetal): Beneficiarul,este constituit 

ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, 

recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare 
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Punctajul stabilit: 15 puncte 

Documentul doveditor: 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; 

- cooperativă agricolă, constituită conform 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 

  Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit 

următoarelor reglementări: 

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

modificările şi completările ulterioare 

Sau - întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 

2008 cu modificări şi completări ulterioare, care aplică în nume 

propriu. 

 

Cod criteriu: SGAL4 

Criteriul de selecție (sectorul vegetal): Proiecte care includ actiuni 

de protectia mediului 

Punctajul stabilit: 10 puncte 

Documentul doveditor: - 

 

Cod criteriu: SGAL5 

Criteriul de selecție (sectorul vegetal): Exploatații agricole care se 

adaptează la standardele comunitare nou introduse 

Punctajul stabilit: 0 puncte 

Documentul doveditor: - 

 

Cod criteriu: SGAL6 

Criteriul de selecție (sectorul vegetal): Exploataţii din sectoarele 

prioritare, în ordinea de 
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priorităţi prezentată mai jos: 

(i) legume; 

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

(iii) culturi de câmp; 

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

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

masa; 

Punctajul stabilit: maxim 33 puncte 

(i) 33 puncte 

(ii) 33 puncte 

(iii) 30 puncte 

(iv) 30 puncte 

Documentul doveditor: - 

 

Cod criteriu: SGAL7 

Criteriul de selecție (sectorul vegetal): Exploataţii agricole care nu 

au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de 

activitate 

Punctajul stabilit: 10 puncte 

Documentul doveditor: - 

 

Cod criteriu: SGAL8 

Criteriul de selecție (sectorul vegetal): Exploatații vegetale şi de 

creştere a animalelor în sistem ecologic 

Punctajul stabilit: 7 puncte 

Documentul doveditor: Solicitanții trebuie să ataşeze la Cererea de 

finanțare documente prin care demonstrează ca exploatația 

este înregistrată în sistemul de producție ecologică (perioada 

de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie 

în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situația în care se 

găseşte. Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic 

punctajul se acordă în funcţie de ponderea suprafeţei/ suprafața 

totală. 

 

Cod criteriu: SGAL9 

Criteriul de selecție (sectorul vegetal): Proiectele care au și 

investiții pentru procesarea produselor agricole 

Punctajul stabilit: 4 puncte 

Documentul doveditor: Beneficiarii trebuie să demonstreze prin 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ că cel putin 50% din 

materia prima procesată provine din ferma proprie. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în 

cadrul fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în 

valoarea totală eligibilă a proiectului. 
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Cod criteriu: SGAL10 

Criteriul de selecție (sectorul vegetal): Exploataţii agricole aflate în 

zonele defavorizate 

Punctajul stabilit: 1 punct 

Documentul doveditor: Situate in : 

- 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. 

 

Criterii de selectie preluate din Ghidul Solicitantului pentru 

Măsura 121 PNDR: 

 

Cod criteriu: S1 

Criteriul de selecție (sectorul vegetal): Proiectele din sectorul 

vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au investiții în sisteme de 

irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de 

selecţie. 

Punctajul stabilit: 1 punct 

Documentul doveditor: 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. 

 

Cod criteriu: S2 

Criteriul de selecție (sectorul vegetal): Proiectele din sectoarele 

prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea 

energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 

Punctajul stabilit: 1 punct 

Documentul doveditor: 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. 

 

TOTAL: 100 PUNCTE 

Suma maxima acordata criteriilor de selectie unui proiect este de 

100 puncte. 

Punctajul minim obligatoriu de obtinut de un proiect pentru a fi 

selectat este de 15 puncte. 
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Criterii de selectie stabilite de Grupul de Actiune Locala Ialomita 

Centrala Balaciu - Cazanesti – Reviga 

 

Cod criteriu: SGAL1 

Criteriul de selecție (sectorul animal): Exploataţii agricole deţinute 

de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 

Punctajul stabilit: 13 puncte 

Documentul doveditor: Categoriile de solicitanți cărora li se poate 

acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt urmatoarele: 

- persoană fizică autorizată (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; 

- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 

autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de 

finanțare (conform doc. 18.1). 

 

Cod criteriu: SGAL2 

Criteriul de selecție (sectorul animal): Exploatatii agricole de 

semisubzistenţă 

Punctajul stabilit: 5 puncte 

Documentul doveditor: Sunt exploatațiile care produc, în principal, 

pentru consumul propriu, dar care comercializează și o parte din 

producția realizată. 

Dimensiunea economică a exploatațiilor de semisubzistență  poate 

varia între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în 

Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. 

Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. 

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 

 

Cod criteriu: SGAL3 

Criteriul de selecție (sectorul animal): Beneficiarul,este constituit 

ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, 

recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare 

Punctajul stabilit: 10 puncte 

Documentul doveditor: Pentru verificarea acestui criteriu de 
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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; 

- cooperativă agricolă, constituită conform 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 

  Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit 

următoarelor reglementări: 

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

modificările şi completările ulterioare 

Sau - întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 

cu modificări şi completări ulterioare, care aplică în nume propriu. 

 

Cod criteriu: SGAL4 

Criteriul de selecție (sectorul animal): Proiecte care includ actiuni 

de protectia mediului 

Punctajul stabilit: 8 puncte 

Documentul doveditor: - 

 

Cod criteriu: SGAL5 

Criteriul de selecție (sectorul animal): Exploatații agricole care se 

adaptează la standardele comunitare nou introduse 

Punctajul stabilit: 0 puncte 

Documentul doveditor: - 

 

Cod criteriu: SGAL6 

Criteriul de selecție (sectorul animal): Exploataţii din sectoarele 

prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: 

(i) bovine 

- carne 

- lapte 
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(ii) ovine și caprine 

- îngrășare 

- reproducție 

(iii) porcine, din care: 

- reproducție 

- îngrășare 

Punctajul stabilit: maxim 40 puncte 

(i) – 39 puncte 

    - 35 puncte 

(ii) – 35 puncte 

      - 37 puncte 

(iii) – 40 puncte 

       - 38 puncte  

Documentul doveditor: - 

 

Cod criteriu: SGAL7 

Criteriul de selecție (sectorul animal): Exploataţii agricole care nu 

au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de 

activitate 

Punctajul stabilit: 10 puncte 

Documentul doveditor: - 

 

Cod criteriu: SGAL8 

Criteriul de selecție (sectorul animal): Exploatații vegetale şi de 

creştere a animalelor în sistem ecologic 

Punctajul stabilit: 7 puncte 

Documentul doveditor: Solicitanții trebuie să ataşeze la Cererea de 

finanțare documente prin care demonstrează ca exploatația este 

înregistrată în sistemul de producție ecologică (perioada de 

conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de 

Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situația în care se găseşte. Pentru 

proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se 

acordă în funcţie de ponderea suprafeţei/suprafața totală. 

 

Cod criteriu: SGAL9 

Criteriul de selecție (sectorul animal): Proiectele care au și 

investiții pentru procesarea produselor agricole 

Punctajul stabilit: 4 puncte 

Documentul doveditor: Beneficiarii trebuie să demonstreze prin 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ că cel putin 50% din 

materia prima procesată provine din ferma proprie. Punctajele pentru 

proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul fermei, se 

acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală 

eligibilă a proiectului. 
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Cod criteriu: SGAL10 

Criteriul de selecție (sectorul animal): Exploataţii agricole aflate în 

zonele defavorizate 

Punctajul stabilit: 1 puncte 

Documentul doveditor: Situate in : 

- 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. 

 

Criterii de selectie preluate din Ghidul Solicitantului pentru 

Măsura 121 PNDR 

 

Cod criteriu: S1 

Criteriul de selecție (sectorul animal): Proiectele din sectoarele 

prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea 

energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 

Punctajul stabilit: 2 puncte 

Documentul doveditor: 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. 

 

TOTAL – 100 PUNCTE 

Suma maxima acordata criteriilor de selectie unui proiect este de 100 

puncte. 

Punctajul minim obligatoriu de obtinut de un proiect pentru a fi 

selectat este de 15 puncte. 
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Data și modul de 

anunțare a rezultatelor 

- GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-

REVIGA GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului 

de evaluare și selecție.  

-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-teritoiale ale localităților 

membre sau nemembre în GAL – dacă instituțiile respective sunt de 

acord.  

-GAL va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului 

evaluării și selecției; transmiterea se realizează cu confirmare de 

primire sau va fi predată personal - cu semnătură de primire din 

partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar. 

-Imediat după soluționarea eventualelor contestații, depuse la GAL 

de solicitanți, GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de 

Selecție Final și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului 

de evaluare și selecție. 

- GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada 

de primire a contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de 

Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte neeligibile 

sau proiecte eligibile și neselectate, deci cand valoarea totală a 

proiectelor eligibile 

este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție 

respective, dat fiind ca nu există condiții care sa conduca la 

contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție). 

Date de contact GAL GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA 

sediul: orașul Căzănești, șos. București, nr.3, județul Ialomița, pagina web: 

www.galil.ro,e-mail: galcazanesti@yahoo.com.       

Telefon/fax: 0243/264.141; Pop Dumitru: 0729882480; Simion 

Nicolae: 0729882486. 

Program: Luni-Joi : 08,00-16,30 ; Vineri : 08,00-14,00. 

 

http://www.galil.ro/
mailto:galcazanesti@yahoo.com

