
             
                                   

     
              AS OCIAT IA  GAL  “M ICRORE GIUNE A HARTI BACIU   ”      

     SIBIU, Comuna Nocrich, sat Hosman nr.234, Birou: str.Avram Iancu, nr. 66,    
       Agnita, cod postal 555100, tel./fax: 0269.510030 (luni-vineri: 8:30-16:30)

 

Nr.328/29.11.2012

APEL DE SELECŢIE PROIECTE LEADER, M ĂSURA 4.1
Implementarea strategiei de dezvoltare locală

411-Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier

412- Imbunatatirea mediului si a spatiului rural 

413- Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale

Data publicării anunţului: 29 NOIEMBRIE 2012 
Număr de referinţă : M41 02/12-07.01/2013
Depunerea proiectelor : 29 - NOIEMBRIE 2012 – 07 IANUARIE 2013, în fiecare zi lucrătoare, între 
orele 9.00-14.00, la Secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Hartibaciu, din orasul 
Agnita, str. Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu.

Măsuri deschise:
                               112 – Instalarea tinerilor fermieri
                               122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii
                               221 – Prima impadurire a terenurilor agricole
                               322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza   

pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”
                               313 – Incurajarea activitatilor turistice
                               123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
                               312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi
                               121 – Modernizarea exploatatiilor agricole
                               141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență
                               

       

Fondul nerambursabil total, disponibil pentru sesiunea NOIEMBRIE 2012 :  1.931.554,00 EURO
Grupul de acţiune Locală Microregiunea Hartibaciu anunţă lansarea cererii de proiecte Măsura 411-
Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier si 412- Imbunatatirea mediului si a 
spatiului rural; Masura 413 - Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale.
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Proiectele finanţate se vor implementa în teritoriul Grupul de acţiune Locală Microregiunea Hartibaciu 
şi vor fi dezvoltate în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului,aşa cum 
sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală disponibil pe site-ul www.gal-mh.eu 

TERITORIUL GAL
 Din teritoriul G.A.L. Microregiunea Hartibaciu fac parte 14 comune și 1 oras : Alțîna, Bârghiș, 
Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Iacobeni, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Nocrich, Roșia, Șeica Mare, 
Șelimbăr, Vurpăr si Agnita.

DEPUNEREA PROIECTELOR
Proiectele pot fi depuse în intervalul 29 - noiembrie 2012 – 07 ianuarie 2013, în fiecare zi lucrătoare, 
între orele 9.00-14.00 la secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Hartibaciu, din 
orasul Agnita, str. Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu.

MĂSURI DESCHISE 

MĂSURA 141- Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență
Intensitatea finanțării  : 100% din valoarea totală a cheluielilor eligibile 
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 123 000 Euro
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 7.500 euro (1.500 de Euro/an/fermă de semi-subzistentă, 
timp de maximum 5 ani)

MĂSURA 112 - Instalarea tinerilor fermieri
Intensitatea finanțării : 100% din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 156.000 Euro
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 12.000 euro pentru o exploataţie agricolă cu 
dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 
4.000 euro/1 UDE dar nu va putea depăşi 40.000 euro/exploataţie

MASURA 322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”
Intensitatea finanțării : 100% din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 368 554 Euro
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 1 proiect cu valoarea maxima de 18.500 euro; 8 proiecte 
cu valoarea maxima de 20.000;  1 proiecte cu valoarea maxima de 35.000 euro;  2 proiecte cu valoarea 
maxima 70.000 euro/proiect;

MĂSURA 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii
Intensitatea finanțării : 50 % din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 57 100 Euro
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 1 proiect cu valoarea maxima de 14.200 euro; 2 proiecte 
cu valoarea maxima de 20.000;  2 proiecte cu valoarea maxima de 30.000 euro;

MĂSURA 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole
Intensitatea finanțării : 100 % din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 70 000 Euro
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 1 proiect cu valoarea maxima de 23.000 euro; 2 proiecte 
cu valoarea maxima de 23.500;  

MĂSURA 313 – Incurajarea activitatilor turistice
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Intensitatea finanțării:  intre 50% si 85 % pentru investitiile generatoare de profit si 100 % pentru 
investitiile de interes public, negeneratoare de profit, din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 700 000 Euro
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: pentru investitiile generatoare de profit: 5 proiecte cu 
valoarea maxima de 15.000 euro; 5 proiecte cu valoarea maxima de 20.000; 1 proiect cu valoarea 
maxima de 83.000 euro; pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit: 2 proiecte cu 
valoarea maxima de 40.000 euro; 2 proiecte cu valoarea maxima de 70.000 euro; 2 proiecte cu 
valoarea maxima de 150.000 euro; 

MĂSURA 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi
Intensitatea finanțării : 70 % din valoarea totală a cheluielilor eligibile pentru proiecte ce vizeza 
servicii si 85% pentru activitati de productie 
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 285.000 Euro
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 1 proiect cu valoarea maxima de 15.294,12 euro; 5 
proiecte cu valoarea maxima de 20.000;  5 proiecte cu valoarea maxima de 24.000; 1 proiect cu 
valoarea maxima de 100.000 euro

MĂSURA 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
Intensitatea finanțării : 50 % din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 85 600 Euro
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 1 proiect cu valoarea maxima de 11.200 euro; 3 proiecte 
cu valoarea maxima de 20.000;  2 proiecte cu valoarea maxima de 50.000;  

MĂSURA 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole
Intensitatea finanțării : 50 % din valoarea totală a cheluielilor eligibile
Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea noiembrie 2012: 86 300 Euro
Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 2 proiecte cu valoarea maxima de 16.300 euro; 2 
proiecte cu valoarea maxima de 30.000;  2 proiecte cu valoarea maxima de 40.000;  

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR
Proiectele se vor întocmi in conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri, 
disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro  

CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în 
cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri si Planului de dezvoltare locala a GAL MH. Vă 
rugăm să consultaţi Ghidului Solicitantului aferent măsurii în care se încadrează proiectul propus si 
Planul de dezvoltare locala a Microregiunii Hartibaciu. (www.apdrp.ro; www.madr.ro; www.gal-
mh.eu   ).

PROCEDURA DE SELECŢIE
Dosarul Cererii de Finanţare este depus la Secretariatul GAL Microregiunea Hartibaciu. GAL MH vor 
verifica conformitatea şi eligibilitatea proiectului.
Comitetul de Selecţie a proiectelor este format din 7 membrii dintre care  1 sector public si 6 parteneri 
economici si sociali, precum si ai societatii civile.
GAL Microregiunea Hartibaciu va acorda punctajul fiecarui proiect eligibil în funcţie de punctajul 
stabilit in PDL. In urma finalizarii evaluarii proiectelor eligibile va întocmi şi aproba Raportul de 
evaluare. 
Selecţia proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL-MH. 
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Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru M ăsura 411-Măsura 141 

Nr.
crt  Criterii Punctaj

1 Solicitantul va face dovada in cadrul proiectului, ca face parte cu minim 6 luni înainte 
de lansarea sesiunii pentru care aplică, dintr-o formă asociativă recunoscută conform 
legislaţiei naţionale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativă etc.) 

Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi naţional. 

Forme asociative: 
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 
37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform 
Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de 
producători recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și 
legume; 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, a cooperației agricole, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004 a 
îmbunătățirilor funciare, cu modificările şi completările ulterioare. 
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

25

2 Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” din cadrul PNDR 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea 
de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi 
de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, 
angajamente de agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării 
angajamentului. 

5

3 Ferma de semi – subzistenţă este deţinută de fermier cu vârsta sub 40 de ani, la 
data depunerii proiectului 
Criteriul se aplică pentru solicitantul care la data depunerii proiectului nu are împlinită 
vârsta de 40 de ani. 

20

4  Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea 
conformităţii cu standardele comunitare: 

a. investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare 
Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai pentru implementarea următoarelor 
standarde: 
1. protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole care se aplică numai 
pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul Solicitantului: Zone 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi – Localităţi conform Ord. MM/MADR nr. 1552/ 743/ 
2008. Întreaga exploatație trebuie să se regasească în localitățile din Anexa nr. 12. 
Data la care se încheie perioada de grație pentru acest standard este 14.10.2013. 

2. Îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai pentru ferme 

Maxim 25

       25
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existente de bovine (vaci de lapte și bivolite); 
Data la care se încheie perioada de grație - 31.12.2014. 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în 
Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”, pentru adaptarea la standardele menționate mai sus. 
b. alt tip de investiţie 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în 
Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”, altele decât cele pentru adaptarea la standardele comunitare. 

c. investiții realizate din fonduri proprii  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în 
Planul de afaceri – Secțiunea A - investiţii propuse a se realiza, din fonduri proprii, de 
minimum 4.500 lei, până la sfârșitul anului 3

10

5

 5 Ferma de semi – subzistenţă se află în zonă defavorizată 
Este situată în: 
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale 
din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor 
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ 
Listei localităţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în 
anexă la Ghidul Solicitantului. 

5

6 Solicitantul are sediul/domiciliul in teritoriul GA L Microeregiunea Hartibaciu 10
7 Ferma  este amplasata pe teritoriul GAL Microeregiunea Hartibaciu 10

TOTAL 100

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum10 puncte.

Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru M ăsura 411-Măsura 112 

Nr.
crt  

Criterii Punctaj

1 Solicitantul deţine o ferma de semi-subzistenţă
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul completează secţiunea 
specifică  „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finanţare, din care va 
trebui sa rezulte ca exploataţia agricola deţinuta are o dimensiune economica cuprinsa 
între 6 si 8 UDE.

10

2 Solicitantul deţine o exploataţie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o zonă 
defavorizată.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verifică dacă întreaga 
exploataţie agricolă este situată în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unitaţilor Administrativ Teritoriale 
din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unitaţilor 
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ 

5

5



             
                                   

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

3 Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de 
Finanţare documente prin care să demonstreze că, deţine în proprietate întreaga 
exploataţie:
- documente care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de 
notar, conform legislaţiei în vigoare; 
- documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din exploataţie;
- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: 
efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a 
solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA 
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010).

20

4 Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în 
vigoare*)
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de 
Finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din 
următoarele forme asociative, cu condiţia ca solicitantul să facă parte dintr-o asociaţie în 
domeniul proiectului:
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 
37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare;
- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform 
Hotarârii Guvernului 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;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile şi 
completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- membrii ai unei asociaţii care este membră în Organizaţii Interprofesionale pentru 
Produsele Agroalimentare – OIPA.
Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi naţional.
*Se va acorda punctaj numai dacă sunt ataşate documentele descrise în Cap. 4.1. 
Documente necesare întocmirii Cererii de finanţare, punctul 12.1.

15

5 Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” din cadrul PNDR 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de 
finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de 
Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, 
angajamente de agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării 
angajamentului. 

5

6 Solicitantul face parte din teritoriul GAL MH 25
7 Solicitantul este membru al unei  familii de fermier si care a lucrat mai mult de 

50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel 
putin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu

10

8  Nivelul minim de calificare solicitat:

 - absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în

Maxim  
   10

6



             
                                   

   domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol

- absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de 
absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol sau se 
angajeaza sa urmeze cursuri de formare profesională prin măsura 111 „Formare 
profesională, informare si difuzare de cunoştinţe”

Tinerii fermieri care beneficiază de sprijin prin această măsură sunt obligaţi să urmeze, în 
primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională prin măsura 111 
„Formare profesională, informare si difuzare de cunoştinţe”  în cel putin unul din 
domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, 
agricultură ecologică etc.

     10

     6

TOTAL 100

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum10 puncte.

Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru M ăsura 413-Măsura 322

Aceasta sesiune se adreseaza exclusiv autoritatilor publice locale.

Nr.
crt  

Criterii Punctaj

1 Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin c omunitar pentru o 
investiţie similară

Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în aceeasi 
localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe sate componente, 
pentru o investitie similara pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un 
alt/e sat/e din componenta sa, aceasta comuna nu primeste punctaj; în cazul A.D.I. aceasta 
primeste punctaj numai daca nici una dintre comunele în care se realizeaza investitia nu a 
mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investitii similare).

Precizare: în cazul proiectelor integrate, acest criteriu se va puncta în functie de actiunea 
majoritara a proiectului

15

2 Localităţile rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat

- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) .........................

- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) .........................

- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) ..................................

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu grad ridicat de 
saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului. Se acorda punctaj numai daca 
localitatea este obligatoriu identificata în Lista localitatilor din regiunile cu grad de 
saracie ridicat, punctajul fiind stabilit functie de procentul gradului de saracie cu care este 
înregistrata localitatea respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate se va lua în 

10

10

7

5

7



             
                                   

considerare gradul de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei 
comune desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va fi punctata; în cazul unui A.D.I. se va lua 
în considerare comuna din componenta A.D.I.- ului cu gradul de saracie cel mai ridicat 
daca comuna respectiva este beneficiara a componentei majoritare din proiect). Precizare: 
Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

3 Proiectele care se încadrează  într-o strategie de dezvoltare locală  sau judeţeană

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa de la 
Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala 
Sau Investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respectiv (daca este 
cazul).
Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul 
Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se încadreaza 
într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala;

5

4 Proiectele care se încadrează  în strategia de dezvoltare GAL MH 10
5 Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata în localitatile rurale între 

2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master
Planurile Regionale, dar care nu sunt finantate din POS Mediu 
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de apa si sau 
apa uzata este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului. Se 
acorda punctaj numai daca proiectul îndeplineste 4 conditii simultane:
- sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investitia propusa trebuie sa vizeze realizarea unui 
sistem functional de apa/apa uzata)
- sa se implementeze în localitati cu minimum 2.000 locuitori persoane echivalente si 
maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul A.D.I. toate comunele 
componente trebuie sa indeplineasca aceasta conditie)
- Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a în Master Planul Regional
- proiectul sa nu fie finantat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., niciuna dintre 
comunele componente în care se realizeaza investitia, nu trebuie sa beneficieze de 
finantare prin programul POS MEDIU).
Precizare: În cazul comunelor nou înfiintate, acestea trebuie sa îndeplineasca cele patru 
criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS Mediu ofera informatii referitoare la 
populatia echivalenta a acestor comune.

5

6 Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri  care asigura legatura cu 
principalele cai rutiere (drumurile judetene, nationale) sau alte cai principale de 
transport (feroviare si fluviale)

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate.
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de drum este 
majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului.

10

7 Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu apa în zonele în care apa este 
insuficienta sau în zonele care prezinta
incidenta ridicat a a perioadelor de seceta
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat cu date 
statistice în Studiul de Fezabilitate. In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar 
daca investitia de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul componentei 
de infrastructura a proiectului. Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de 
alimentare cu apa si localitatea în care se va implementa proiectul se regaseste în Lista 
localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se prezinta un Aviz 

5

8



             
                                   

eliberat de R.N. Apele Române care certifica insuficienta apei în zona (în cazul A.D.I. toate 
comunele în care se realizeaza investitia de alimentare cu apa trebuie sa se regaseasca în Lista 
localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de  
R.N. Apele Române care certifica insuficienta apei în localitate).

8 Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata pentru zonele în care apa 
prezinta un grad ridicat de poluare sau zonele
în care apa freatica prezinta o concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea 
populatiei.
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare cu apa 
si canalizare este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului 
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat cu date 
statistice în Studiul de Fezabilitate. Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de 
apa/apa uzata si comuna în care se va realiza investitia se regaseste în Lista zonelor vulnerabile la 
nitrati sau proiectul are anexat Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica 
gradul ridicat al poluarii în localitate (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza 
investitia de apa/apa uzata trebuie sa se regaseasca în Lista zonelor vulnerabile la nitrati sau sa 
prezinte Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii 
în localitate

5

9 Proiectele care promovează  investiţii în scopul conservării specificului local şi a 
moştenirii culturale.  (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu material, imaterial, 
promovare, organizare festivaluri cu specific local etc).

- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane fizice si 
juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora
legal constituite) ..................................................................................
- realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este asigurata în 
parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale ..........
- realizate de catrecomune si A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se va face numai daca 
acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de 
Fezabilitate......................................................................................

Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt prevazute 
investitii directe în:
- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale (cu exceptia 
caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finantare prin „Programul prioritar 
national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale”, conform legii nr. 
143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru conservarea si promovarea culturii 
traditionale daca acestea adapostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute 
( muzica, dans, teatru, pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala ); - târguri, 
festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale; - restaurarea, 
consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – clasa B (arhitectura laica 
{constructii, statui, situri arheologice etc}, arhitectura de cult {biserici, clopotnite etc.}); - 
protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade, pesteri, arbori si 
arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în Listele
întocmite la nivel national. În situatia în care acestea nu se regasesc în lista ariilor 
protejate la nivel national si local (Anexa 8 la GD 322) se anexeaza la proiect, în functie 
de importanta elementului cadrului natural, aviz din partea autoritatii publice centrale 
pentru protectia mediului sau Hotarâre a Consiliului Judetean.

15

     15

     10

      5

10 Proiecte de investiţii în infrastructura socială

- realizate de catre ONG uri si unitati de cult .....................................
- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale

15

   15

9



             
                                   

este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult ......................
- realizate de comune si A.D.I.-uri.....................................................
Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin proiect se 
prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii (crese, gradinite, asistenta 
dupa programul scolar, tip „after school”), centre îngrijire batrâni si persoane cu nevoi 
speciale

Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale .

10

5

11 Proiecte integrate de investitii
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia care vizeaza 
combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi componente sau din 
componente diferite ale masurii, precum si daca valoarea cumulata a componentelor 
secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea totala eligibila a proiectului integrat. Se 
considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care vizeaza 
combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi componente sau din 
componente diferite ale masurii, si valoarea cumulata a componentelor secundare 
reprezinta minimum 10 % din valoarea totala eligibila a proiectului integrat precum si 
daca actiunea majoritar valorica din valoarea totala eligibila a proiectului deserveste total 
sau partial populatia din minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului. Punctarea acestui 
criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de 
Fezabilitate. 

5

TOTAL 100

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum10 puncte.

Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru M ăsura 413-Măsura 312

Aceasta sesiune se adreseaza exclusiv micro-intreprinderilor si persoanelor fizice ( neinregistrate ca 
agenti economici ) care care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se 
autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi.

Nr.
crt  Criterii Punctaj

1 Aplicantul nu a mai beneficiat fonduri comunitare pentru activități similare în 
ultimii 3 ani .

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii Cererii de Finanţare – Secţiunea C 
– Finanţări nerambursabile solicitate şi/sau obţinute, a bazelor de date FEADR/ SAPARD 
şi/sau documentul 11.

10

2 Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/25.000 
Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul şi data înfiin ţării 
solicitantului):

Pentru micro-întreprindere de tip start-up-uri cât şi pentru micro- întreprinderile în 
funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puţin unui loc de muncă 
raportat la 25.000 euro.
Formula:
- Dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 25000 Euro, 

15

10



             
                                   

proiectul primeşte punctaj,
- Dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create > 25000 Euro, 
proiectul nu primeşte punctaj.

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din studiul de fezabilitate completat de solicitanţii 
privaţi şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul Justificativ) şi pe 
baza formulelor de calcul prezentate.

3 Proiecte care promoveaza activități meșteșugarești, de artizanat

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în 
Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului) si se aplica pentru 
proiectele care-si propun crearea sau dezvoltarea de activități meșteșugarești, iar în cazul 
modernizarilor, si în baza documentului 15.1, respectiv, declarația de notorietate cu 
privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita finanarea eliberata de 
primarul localității respective.

15

4 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii 
proiectului

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după cum 
urmează:
-  Persoană fizică sau Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data 
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 
-  Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la 
data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.
-  Întreprindere individuală, titularul  – întreprinzator persoană fizică cu vârsta sub 40 ani 
la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.

În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regasesc în formele de organizare şi în 
condiţiile meţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta 
acesteia la data depunerii Cererii de Finanţare.

15

5 Proiectele care se încadrează  în strategia de dezvoltare GAL MH 10
6 Proiecte ce vizeaza achiziționarea de echipamente pentru producerea energiei din 

alte surse regenerabile decât biocombustibilii

Punctajul se acorda proporțional cu ponderea pe care o are valoarea investiției pentru 
energie regenerabila în valoarea totala eligibila a proiectului. Se vor puncta:
- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de 
producție de bunuri;
- proiectele care vizeaza achiziționarea echipamentelor de producere a energiei din surse 
regenerabile în vederea dotarii cladirilor în cadrul carora se desfașoara/se va desfașura 
activitatea propusa prin proiect.

15

7 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiin țate) care aplica proiecte ce vizeaza 
activități non-agricole productive

Se acorda punctaj proiectelor care vizeaza activitățile încadrate în categoria activităților 
de producție de bunuri.

10

8 Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor 
medicale

10

TOTAL 100

11



             
                                   

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 5 puncte.

Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru M ăsura 413-Măsura 313

CRITERII pentru componentele a) şi b)
a) infrastructura de primire turistică 
b) activități recreaționale

Nr.
crt  

Criterii Punctaj

1 Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii 
tradi ţionale.
Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/MJ proiectul prevede, prin 
activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de 
obiecte tradiţionale sau de mijloace de transport traditionale cu tractiune animala (ex. 
sanii, trasuri, sarete, carute, etc.). Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului 
(exemplu: achiziţionarea de obiecte tradiţionale în vederea amenajării de structuri de 
primire turistice cu funcţiuni de cazare sau în vederea amenajării restaurantelor, 
achiziţionarea de mijloace de transport tradiţionale–sănii, trăsuri, şarete etc.).

În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte tradiţionale / mijloace 
de transport traditionale, solicitantul va completa declaraţia pe proprie răspundere din 
Secţiunea F a Cererii de Finanţare.

Declaraţia de propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de a cumpăra 
obiecte tradiţionale/ mijloace de transport traditionale  numai de la meşteri care deţin 
unul din documentele: cartea de meşteşugar sau declaraţie de notorietate cu privire la 
abilitatea de a desfăşura activităţi tradiţionale artizanale (eliberată de primarul localităţii).

10

2 Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse 
regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activit ăţii turistice.

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat 
în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de producere 
a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi 
bugetul indicativ

10

3 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii 
proiectului.

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după cum 
urmează:
-  Persoană fizică sau Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data 
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 
-  Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la 
data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.
-  Întreprindere individuală, titularul – întreprinzator persoană fizică cu vârsta sub 40 ani 
la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.

În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regasesc în formele de organizare şi în 
condiţiile meţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta 

20

4 Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de 
muncă/25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de 

10

12



             
                                   

tipul şi data înfiin ţării solicitantului):

Pentru micro-întreprindere de tip start-up-uri cât şi pentru micro- întreprinderile în 
funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puţin unui loc de muncă 
raportat la 25.000 euro.
Formula:
- Dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 25000 Euro, 
proiectul primeşte punctaj,
- Dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create > 25000 Euro, 
proiectul nu primeşte punctaj
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din studiul de fezabilitate completat de solicitanţii 
privaţi şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul Justificativ) şi pe 
baza formulelor de calcul prezentate.

5 Proiecte de investiții în activit ăți recreaționale. 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în cadrul SF/MJ 
investitii de tipul celor din componenta b, investitii private in infrastructura de agrement.

15

6 Proiecte de investiţii în agroturism. 
Punctarea acestui criteriu se va face daca in cadrul SF/MJ proiectul prevede investiții în 
structuri de primire turistice  (pensiuni agro- turistice).

10

7 Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat dar care nu sunt suficient 
dezvoltate din acest punct de vedere.

10

8 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru 
investiţii similare în ultimii 3 ani.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii Cererii de Finanţare – Secţiunea C 
– Finanţări nerambursabile solicitate şi/sau obţinute, a bazelor de date FEADR/ SAPARD 
şi/sau documentul 11.

10

9  Beneficiarul are domiciliul in teritoriul GAL MH 5
TOTAL 100

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 5 puncte.

Criterii pentru activitatile  c) si d)
c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum
centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.”
d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural

Nr.
crt  

Criterii Punctaj

1 Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional/ regional/ judeţean 
sau local (de tip LEADER).

Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel:

Max.50

a. proiectul este inclus într-o strategie județeană/ locală (de tip LEADER)
Punctarea acestui criteriu se va face dacă solicitantul demonstrează în SF/ MJ că 
proiectul face parte dintr-o strategie județeană aprobată printr-o hotărâre a Consiliului 
Județean, respectiv dintr-o strategie locală (de tip Leader) a unui GAL autorizat.
Solicitantul va prezenta documentele care atestă aspectele anterior menționate.

30

13



             
                                   

b. proiectul vizează investiții și/ sau promovează ariile naturale
protejate (parcuri naționale, rezervaţii naturale, etc)
Proiectul este punctat dacă îndeplinește simultan următoarele
condiții:
- respectiva arie trebuie să fie situată parțial sau total pe raza teritorial - administrativă a 
comunei/ comunelor vizate prin proiect;
- în SF/ MJ sunt prevăzute investiții și/ sau activități de promovare în ariile naturale 
protejate;
- solicitantul prezintă un protocol de colaborare cu administraţia respectivei arii naturale 
protejate care să prevadă promovarea acesteia pe durata de monitorizare a proiectului.
Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Solicitantul va prezenta documentul care atestă instituirea regimului arie protejată, 
conform legislației menționate.

50

2

Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuit ă din cel puţin 3 comune şi în care 
există minimum 15 acţiuni/ investiţii de turism.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverinţelor eliberate de către primăriile din 
zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista documentelor justificative şi pe baza 
analizei Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ (descrierea proiectului).
Acțiunile și investițiile în turism ce se regasesc în zona omogenă vizează structuri de 
primire turistică, obiective naturale și culturale, activități recreaționale, evenimente 
specific locale etc.

O zonă omogenă poate face obiectul unui singur proiect, iar cele minimum 15 acțiuni/ 
investiții trebuie să fie dispersate pe întreaga suprafață a zonei omogene.

40

3

Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat 
în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea proiectului).

Promovarea tradiţiilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesului 
turiştilor la evenimente, festivaluri culturale tradiţionale, serbări pastorale, folclorice, 
viticole, vizitarea unor ateliere meşteşugăresti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc. 
Prin acţiuni de promovare şi informare.

10

TOTAL 100

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 10 puncte.

Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru M ăsura 411-Măsura 122

Nr.
crt  

Criterii Punctaj

1 După tipurile de păduri în care sunt prevăzute investiții- proiecte
de îmbunătăţire a structurii arboretelor:
In funcţie de tipul investiţiei, dacă proiectul prevede refacerea arboreturilor slab 
productive, se acordă 30 puncte. Dacă proiectul prevede substituirea arboreturilor 
derivate, se acordă 20 puncte.

Max 30

1.1 - proiecte de refacere a arboretelor slab productive; 30

1.2 - proiecte de substituire a arboretelor derivate; 20

14



             
                                   

2 După tipul lucr ărilor de îngrijire şi conducere a arboreturilor (din
pădure):
Dacă echipamentele şi maşinile solicitate prin memoriul jusificativ sunt specifice numai 
lucrărilor de efectuat în arboreturi tinere (conform prevederilor din Planul lucrărilor de 
ingrijire şi conducere a arboreturilor din amenajamentul silvic, numai pentru tipurile de 
lucrări necesare până la efectuarea răriturilor: ingrijirea culturilor tinere, degajări, 
curățiri), se acordă 20 puncte.
Dacă în memoriul justificativ sunt prevăzute și justificate echipamente şi maşini care se 
referă și la lucrări de igienă și rărituri (conform planurilor din amenajamentul silvic), se 
acordă 15 puncte.

Max 20

2.1 - proiecte de achiziţionare de echipamente şi mașini pentru realizarea lucrărilor de 
îngrijire şi conducere în arboreturi tinere;

20

2.2 - proiecte de achiziţionare de echipamente şi mașini de tăiere pentru realizarea 
operațiilor necesare până la vârsta exploatabilității (ex: răriturile pre-comerciale);

15

3

3.13.13.13.1

După structura propriet ății asupra pădurii pentru care se
întocmeşte proiectul:
Se acorda punctaj în funcție de statutul juridic al solicitantului

Max 30

- proiecte realizate de asociaţii (1) de proprietari de pădure; 30

- proiecte individuale (2) 10

3.2

După mărimea suprafeţei de pădure pentru care se întocmeşte proiectul*:
*Suprafața de pădure pentru care se întocmește proiectul este cea justificată în 
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ/ Proiectul de Împădurire și în 
planurile de amenajament și nu poate depăși suprafața totală aflată în proprietate. 

Daca proiectul include mai multe tipuri de investitii, punctajul la acest criteriu se 
acorda pentru suprafața cumulată, aferentă tuturor investitiilor solicitate.

Max 20

 - proiecte pentru 
suprafeţele mari de 
pădure.

Peste 1000,01 ha 20
Între 100,01 – 1000,00 ha 15
Până la 100,00 ha 10

 TOTAL Max 100

(1) Inclusiv forme asociative realizate în baza legislației naționale
(2) Proiecte realizate de comune, oraşe, municipii sau proprietari privaţi de pădure

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 10 puncte.

Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru M ăsura 411-Măsura 123

I. Unitatile care implementeaza standardul privind prelucrarea laptelui crud, in conformitate cu 
Anexa la Decizia 2011/898/UE

Aceste criterii de selecție sunt numai pentru alocarea financiara prevăzută pentru implementarea 
standardelor europene in vigoare privind prelucrarea laptelui crud

Nr.
crt  Criterii Punctaj
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1

Unităţi care au programe de restructurare până în 20135, cuprinse în anexa avizată de 
DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii  cu standardele comunitare, conform  Decizia 
2011/898/UE de modificare a Deciziei 2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul 
Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele în anumite 
unități de prelucrare a laptelui din România și cerințele structurale aplicabile acestor unități.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se regăsească în 
Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un program de restructurare 
avizat  de ANSVSA, iar investiţia propusă  face parte din acest program. Anexa Deciziei 
2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului.
Se punctează pentru toate unitățile din Anexa Deciziei 2011/898/UE.

10

2

Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare
nou introduse6

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se regăsească în 
Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un program de restructurare 
avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă ace parte din acest program. Anexa Deciziei 
2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului.
Se punctează numai Micro-întreprinderile din Anexa Deciziei
2011/898/UE, numai pentru urmatoarele doua standarde, in conformitate cu Anexa la fisa 
masurii: „Descrierea standardelor comunitare în vigoare”, prezentată şi în Ghidul 
Solicitantului.

     - Standarde generale pentru igiena produselor alimentare
      (Regulamentul nr. 852/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013;

 -  Standarde specifice de igiena pentru alimentele de origine animala                     
(Regulamentul nr. 882/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013;

În Anexă sunt prezentate regulamentele comunitare şi actele normative care le transpun pe 
acestea şi sunt indicate investiţiile care sunt necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste 
investiţii vor fi descrise în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul privind 
“Adaptarea la standarde”, iar cheltuielile necesare vor fi evidenţiate în bugetul indicativ.
De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze ca Notificarea 
ANSVSA/DSVSA este eliberata pentru realizarea proiectului, va mentiona că va respecta 
standardele şi că implementarea proiectului va fi realizată pănă la expirarea perioadei de 
gratie.

Implementarea standardelor trebuie sa se incadreze in perioada de gratie mentionata in Anexa 
din fisa masurii 123, dar plata se poate efectua si ulterior.

    20

3

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Max 10

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; N/A
(ii) cereale; N/A
(iii) legume, fructe şi cartofi; N/A
(iv) seminţe oleaginoase; N/A
(v) miere de albine; N/A
(vi) vin N/A
Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj 
suplimentar. Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii, în 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 
Criteriul de selectie nr. 3 poate primi maxim 10 puncte.
De exemplu:
 - cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de25.000 Euro.

Max 10
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 - valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro.
        25.000/500.000x10=0,5
Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 0.5 puncte

4

IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de 
procesare
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel 
puţin 50% din materia primă utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării, provine 
din judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe in care exista materie prima 
disponibilă.

5

5

- Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea 
sesiunii pentru care aplică, conform legislaţiei în vigoare;

1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative:
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare;
- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi 
completările ulterioare;
- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare;
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ ca 
investitia deservește majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul din 
membri) și se regăsește în una din activitățile menționate în statulul acestora
2. Solicitantii sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA)
Solcitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei 
OIPA.

Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din activitatile OIPA 
(respectiv, criteriile de reprezentativitate: productie, procesare, depozitare si comercializare 
din Registrul OIPA-MADR).
Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența 
unei OIPA, activitatea asociatiei (comuna cu activitatea propusa prin investitie) trebuie sa se 
regaseasca in activitatea OIPA.

Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea 
prin care OIPA sprijina activitatea de procesare a solicitantului.

17

6 Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate (cod CAEN)

10

IMM-uri care sunt atât produc ătoare de materie primă cât şi procesatoare

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin 
exploataţii agricole şi procesează sau colectează și/sau depozitează materie primă atât din 
producţia proprie cât şi achizitionată.

Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și trebuie să 
îndeplinească, următoarele condiții:
- cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau depozitată să 
provină din producția proprie. Pentru proiectele care procesează materie primă din producţia 
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7

proprie punctajul se acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie primă 
procesată și/sau depozitată.
Pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 10% sau peste 50% materie 
primă din producție proprie, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție.
Solicitantul care va procesa 50% materie primă din producție proprie, va beneficia de 
punctajul maxim de 4 puncte. Pentru solicitantul care procesează între 10 și 50% materie 
primă din producția proprie, punctajul se va acorda proporțional.
Exemplu de calcul:
Materie primă procesată din producție proprie =50.000 hl/an
Total materie primă necesară procesării=500.000 hl/an
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie ar obține 4 puncte.
Punctajul se va calcula astfel:
250.000.............4
50.000................x
x=50.000x4/250.000=0,8 puncte

Max 4

8

IMM-uri care procesează produse tradiţionale
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că 
procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate 
conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale.
Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă 
proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată.
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate
acestui criteriu de selectie, respectiv 6) proportional cu ponderea produselor 
tradi ționale din total producție realizate, daca NU, va primi 0 puncte.
De exemplu:
Produse traditionale 25.000 kg/an
Productie totala realizata=500.000 kg/an
25.000/500.000x6=0.30 puncte pentru acest criteriu de selectie.

Max 6

9 Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că vor 
colecta şi procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică.
Pentru proiectele care colectează şi/ sau procesează produse ecologice punctajul se 
acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată.
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate
acestui criteriu de selectie, respectiv 8) propor ţional cu ponderea
produselor ecologice din total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte.
De exemplu:
Produse ecologice 25.000 kg/an
Productie totala realizata=500.000 kg/an
25.000/500.000x8=0.4 puncte pentru acest criteriu de selectie.

Max 8

10 Micro-întreprinderi 7:
- pentru sacrificare şi procesare carne NA
- pentru colectare şi procesare lapte. NA

11 Intreprinderile au sediul pe teritoriul GAL MH 5
12 Administratorul intreprinderii are varsta de pana  la 40 de ani 5

TOTAL 100

5 Pentru proiectele care vizeaza investitii noi nu se va acorda punctaj pentru criteriile de selectie privind
adaptarea la standardele comunitare nou introduse. Se acorda punctaj doar pentru proiectele care vizeaza
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modernizari/extinderi, respectiv, solicitantii au desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin
proiect. Aceasta verificare se face în baza autorizatiilor, a documentelor contabile (daca este cazul) şi
conform precizarilor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ privind activitatea desfasurata.
6 Idem 5
7 Acest criteriu de selecție este punctat la criteriul de selectie nr. 2

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 5 puncte.

II. Unitatile care nu implementeaza standardul privind prelucrarea laptelui crud, in 
conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE8

Nr.
crt  

Criterii Punctaj

  1 Unităţi care au programe de restructurare până în 20139, cuprinse în anexa avizată de 
DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare.

  N/A

  2 Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse10   N/A

  3

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Max.46
(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă;    32
(ii) cereale;    36
(iii) legume, fructe şi cartofi;    36
(iv) seminţe oleaginoase;    31
(v) miere de albine;    30
(vi) vin    33
Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj 
suplimentar.
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea totală eligibilă a 
proiectului
Criteriul de selecție nr. 3 cumulat pentru cele două componente (sectoare prioritare şi energie 
regenerabilă) poate primi maxim 46 de puncte.
De exemplu:
- cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de
25.000 Euro.
- valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro.
25.000/500.000x10=0,5
Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 36 (pentru legume, de x.) + 0.5 = 36,5

Max 10

   4

IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de 
procesare
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel 
puţin 50% din materia primă utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării, provine 
din judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe în care există materie primă 
disponibilă.

    5

- Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea 
sesiunii pentru care aplică, conform legislaţiei în vigoare;

1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative:
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare;
- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi 
completările ulterioare;

12
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   5

- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare;
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial justificativ ca 
investitia deservește majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul din 
membri) și se regăsește în una din activitățile menționate în statulul acestora.

2.Solicitantii sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA)

Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei 
OIPA.

Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din activitatile OIPA 
(respectiv, criteriile de reprezentativitate: productie,procesare, depozitare si comercializare 
din Registrul OIPA-MADR). Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale 
(asociații) din componența unei OIPA, activitatea asociatiei (comuna cu activitatea propusa 
prin investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea OIPA.

Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea 
prin care OIPA sprijina activitatea de procesare a solicitantului.

  6 Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate (cod CAEN)

   5

  

   7

IMM-uri care sunt atât produc ătoare de materie primă cât şi procesatoare

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin 
exploataţii agricole şiprocesează sau colectează/depozitează materie primă atât din producţia 
proprie cât şi achizitionată.
Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și trebuie să 
îndeplinească, următoarele condiții:
a) cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau depozitată să 
provină din producția proprie (diferența trebuie să fie achiziționată de la terți) – cu excepția 
sectorului vin cu indicație geografică;
b) pentru sectorul vin cu indicație geografică materia primă achiziționată de la terți poate fi 
cuprinsă între 5 % și 15 % (diferența trebuie să fie din producție proprie).
În cazul punctului a) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 10% sau 
peste 50% materie primă din producție proprie, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de 
selecție. În cazul punctului b) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 
5% sau peste 15% materie primă achiziționată de la terți, nu se acordă punctaj pentru acest 
criteriu de selecție.
În cazul a) solicitantul care va procesa și/sau depozita 50% materie primă din producție 
proprie, va beneficia de punctajul maxim de 4 puncte. Pentru solicitantul care procesează 
între 10 și 50% materie primă din producția proprie, punctajul se va acorda proporțional.
În cazul b) pentru proiectele care procesează struguri materie primă cu indicație geografică 
din producţia proprie, punctajul se acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie 
primă procesată.

Exemplu de calcul:
Cazul a)
Materie primă procesată și/sau depozitată din producție proprie =50.000 t/an
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an

Max.4
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Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie ar obține 4 puncte. 
Punctajul se va calcula astfel:
250.000.............4
50.000................x
x=50.000x4/250.000=0,8 puncte

Cazul b)
Materie primă (struguri) din producție proprie =450.000 t/an
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an
450.000/500.000x4=3,6 puncte acordate pentru acest criteriu de selecție

   8

IMM-uri care procesează produse tradiţionale
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că 
procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate 
conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul trebuie sa proceseze unul sau mai multe produse traditionale.
Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă 
proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată.
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de 
selectie, respectiv 3) proportional cu ponderea produselor traditionale din total 
productie realizată, daca NU, va primi 0 puncte.
De exemplu:
- produse tradiționale 25.000 Kg/an.
- producție totală realizată= 500.000 Kg/an.
25.000/500.000x3=0,15 puncte pentru acest criteriu de selecție.

Max.3

9

Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că vor 
colecta şi procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică.
Pentru proiectele care colectează şi/sau procesează produse ecologice punctajul se 
acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată.
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de 
selectie, respectiv 5) propor ţional cu ponderea produselor ecologice din total 
producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte.
De exemplu:
- produse ecologice 25.000 Kg/an.
- producție totală realizată= 500.000 Kg/an.
25.000/500.000x5=0,25 puncte pentru acest criteriu de selecție

Max.5

10 Intreprinderile au sediul pe teritoriul GAL MH 5
11 Administratorul intreprinderii are varsta de pana  la 40 de ani 5
12 Micro-întreprinderi 11 Max.10

- pentru sacrificare şi procesare carne    9
- pentru colectare şi procesare lapte   10
TOTAL  100

8 Se aplică pentru acei solicitanți care nu se regăsesc pe anexa la Decizia 2011/898/UE
9 Nu se aplică
10 Nu se aplică.
11 capacitatile de productie propuse respecta urmatoarele dimensiuni:
� 4 - 5 bovine/zi respectiv 80 - 100 bovine/luna
� 7 - 8 porci/zi respectiv 140 - 160 porci/luna
� 2 tone de lapte pe zi
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Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 5 puncte.

Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru M ăsura 411-Măsura 121

SECTORUL VEGETAL

Nr.
crt  

Criterii Punctaj

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

    0

   2

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

Max.50

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată
mai jos:
 (i) legume;

Max.33
   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 restructurarii/ econversiei 
plantatiilor de viţă de vie) și struguri de masa;

   30

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.
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.

   10

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și 
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se acordă în 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.

    7

  3

Exploatatii 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-subzistență 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

   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 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 ;

   10
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- 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
■ Solicitantuleste 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.

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

   10

   6

Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
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.

    7

   7

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole
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.

   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:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificări şi 
completări ulterioare);
- întreprindere individual ă (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).

   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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Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 5 puncte.

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 Punctaj

  1 Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse.     0

   2

Criteriul de selecțienr. 2 cumulat pentru cele doua componente
(sectoare prioritare și energie regenerabila) poate primi:

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

Max.40

   39
   35

(ii) ovine și caprine
- îngrășare
- reproducție

   35
   37

(iii) porcine, din care:
- reproducție
- îngrășare

   40
   38

(iv) păsări, din care:
- carne
- ouă

   34
   36

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții  în producerea și utilizarea 
energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă
se acordă în 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 fizică;
- Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008;
- Întreprindere individuală (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008).

5

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;
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4

- 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, constituită conform 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 finanțare documente prin care demonstrează ca 
exploatația este înregistrată în sistemul de producţie ecologică (perioadă de 
conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ situaţia în care se găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în funcţie de 
numărul de animale crescute în sistem ecologic/numărul total de animale a exploataţiei.

4

7

Proiectele care au și investiții 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 investiții pentru procesare în cadrul fermei, se 
acordă în 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 următoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/ 2008);
- întreprindere individual ă (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;
- persoană fizică, 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
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Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 5 puncte.

STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR

ATENȚIE! Aceste criterii sunt numai pentru alocarea financiara pentru implementarea 
standardelor europene în vigoare (lapte crud și protectia apei
impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole) Aceste criterii de selecție se aplică numai pentru 
modernizări, iar proiectul trebuie să cuprindă numai investiții referitoare la implementarea 
standardelor, în proporție de 100%.

ATENȚIE! În cazul în care proiectul proiectul prevede și alte tipuri de investiții acest proiect va fi 
încadrat la alocarea pentru SECTORUL ZOOTEHNIC, fii nd punctat conform acelor criterii de 
slecție.

Nr.
crt  Criterii Punctaj

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

    40

2

Criteriul de selecțienr. 2 cumulat pentru cele doua componente
(sectoare prioritare și energie regenerabila) poate primi:

Max.20

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

Max.10

10
10

(ii) ovine și caprine
- îngrășare
- reproducție

10
10

(iii) porcine, din care:
- reproducție
- îngrășare

10
10

(iv) păsări, din care:
-carne
- oua

10
10

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții  în
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj 
suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se acordă în funcţie 
de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la 
punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.

10
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Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabilă trebuie să provină din ferma 
proprie iar energie obtinuta să fie folosită în fermă.

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-subzistență poate varia între 2 şi 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ. 
Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție
sunt:
- Persoana fizică;
- Persoana fizică autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008;
- Întreprindere individuală (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008).

5

4

Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, 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 urmatoarele forme 
asociative:
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobata cu modificari și 
completari de Legea nr. 338/ 2005;
- societate cooperativă agricolă, constituita conform Legii nr. 1/2005;
- cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunatatirilor 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.

8

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

2

6

Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Solicitanții trebuie să ataseze la cererea de finanțare documente prin care demonstrează că 
exploatația este înregistrată în sistemul de producţie ecologică (perioadă de conversie/ 
certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ 
situaţia în care se găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în funcţie de 
numărul de animale crescute în sistem ecologic/numărul total de animale a exploataţiei.

5

7

Proiectele care au și investiții 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 investiții pentru procesare în cadrul fermei, se 
acordă în funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului.

5

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 
proiectului
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8

Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt 
următoarele:
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și 
completările ulterioare;
- întreprindere individual ă (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 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).

5

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

10

TOTAL 100
Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 5 puncte.
Criterii specifice de selecţie GAL Microregiunea Hartibaciu pentru M ăsura 412-Măsura 221 
Nr.
crt  Criterii Punctaj

1
PPPPoziţia terenului funcţie de zona geografică (altitudine):

-  câmpie
-  deal
-  munte

Maxim 25

25
20
15

2 Mărimea plantaţiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru
împădurire cu suprafaţă mai mare:

-  >50 ha

-  ≤ 50 ha 

Maxim 25

25

15
3 Distanţa faţă de pădurile deja existente:

-  terenuri din vecinătatea pădurilor existente 

-  terenuri izolate

Maxim 15

15

5
4  Gradul de degradare a terenului:

-  terenuri afectate de eroziune sau deşertificare
-  terenuri afectate de alte fenomene de degradare (ex. salinizare, alcalinizare, 
compactare, etc.) 

Maxim 15

15
10

 5 Ciclul de producţie / vârsta de exploatare a pădurii:

-  vârsta de exploatare a pădurii > 40 ani

Maxim 10

10
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-  vârsta de exploatare a pădurii ≤ 40 ani 5
6 Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire :

-  cel puţin 2 specii în compoziţie.
-  1 specie

Maxim 10

10
5

TOTAL 100

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să intruneasca minimum 10 puncte.

ANUNŢAREA REZULTATELOR
Rezultatele selecţiei proiectelor se vor afisa in termen de 45 de zile de la inchiderea sesiunii de 
depunere. Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificati cu privire la 
rezultatul evaluarii, in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Microregiunea 
Hartibaciu. 

Eventualele contestaţii se vor depune la Secretariatul GAL Microregiunea Hartibaciu, în termen de 5 
zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de 
selectie.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Grupul de Actiune Locala – GAL Microregiunea Hartibaciu
Agnita, Avram Iancu, Nr 66 A, jud Sibiu; Orar: 8.30 – 16.30
tel/fax. 0269-510030; www.gal-mh.eu

PERSOANE DE CONTACT

Valentin Paun - Manager GAL Microregiunea Hartibaciu;
e-mail: valentin.paun@gal-mh.eu
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