
                                     

APEL DE SELECTIE 

Masura 121- 41 “Modernizarea exploatatilor agricole”

Nr. Ref. sesiune M 121-41-1/12-19.10.2012

Data lansarii apelului de selectie: 19.10.2012

Data si ora limita de depunere a proiectelor: 15.12.2012, ora 14.00

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Proiectele se pot depune de luni pana vineri , in intervalul orar 09:00 – 14:00, la secretariatul GAL 
din orasul Jimbolia, str. Stefan cel Mare, nr.9. 

 Fondul disponibil: 275.000 Euro

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul 
Masurii 121-41 este de 12.500 Euro. 

Comitetul de Selectie a Proiectelor: 
-numarul membrilor: 13 membri plini si 5 membri supleanti
-public: 4 membri plini, 2 membri supleanti
-privat: 4 membri plini, 2 membri supleanti
-societate civila: 5 membrii plini, 1 membru supleant
-spatiul rural: 10 membrii plini si 5 membrii supleanti
-urban: 3 membrii plini
 Componenta Comitetului de Selectie al GAL “BANAT-VEST”

PARTENERI PUBLICI

Nume  si prenume Institutia Functia Functia detinuta in comitetul 
de selectie a proiectelor in 

asociatie
Postelnicu Darius Orasul Jimbolia Primar Presedinte comisie selectie

Suciu Ilie Comuna Lenauheim Primar Membru plin

Birdean Dorin Comuna Checea Primar Membru plin

Todasca Ilie Comuna Sacalaz Primar Membru plin
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Szabo Csaba Comuna Otelec Primar Membru supleant

Nastor Gheorghe Comuna Gottlob Primar Membru supleant

PARTENERI PRIVATI

Nume  si prenume Institutia Functia
Functia detinuta in comitetul 

de selectie a proiectelor in 
asociatie

Bibu Mihaela 
Claudia

SC LENAVET SRL
Lenauheim

Administrator Membru plin

Gagica Valentin 
Daniel Claudiu

SC Dancoda Consult SRL Jimbolia Administrator Membru plin

Busuioc Ciprian SC LUMIAGRO SRL
Comlosu Mare

Administrator Membru plin

Bencze Andrea-
Claudia

SC Merpano SRL
Sacalaz

Admnistrator Membru plin

Vajda Zoltan Vajda Zoltan PFA
Uivar

Director Membru supleant

Cerba Daniela Cerba Daniela II
Gottlob

Director Membru supleant

ONG

Nume  si prenume Institutia Functia
Functia detinuta in comitetul 

de selectie a proiectelor in 
asociatie

Boteanu Marcel 
Pavel

As. pentru Dez. Comunitara si 
Educationala  „Ostern”Comlosu 

Mic

Presedinte Secretar comisie de selectie

Talpai Gabor-Ianos Asociatia “Otelekert-Pro Otelec”
Otelec

Presedinte Membru plin

Cioica Valer
Nicolae

Asociatia Civica „Satul Banatean”
Grabat

Presedinte Membru plin

Bogdan Vacarescu Asociatia „Telecentru”
Comlosu Mare

Presedinte Membru plin

Popa Adrian As. „Societatea de Caritate 
Blythswood Romania” Jimbolia Manager

Membru plin

Bugarschi Daniel 
Ioan

Fundatia „Siguranta pentru Copii 
in Romania „Checea

Administrator Membru supleant

Comisia de Contestatii: 
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-numarul membrilor 5: 3 membri plini si 2 membrii supleanti
-public: 1 membru plin
-privat:  1 membru plin 
-societate civila: 1 membru plin, 2 membri supleanti
-spatiul rural: 2 membri plini si 2 membri supleanti
-urban: 1 membru plin
Componenta Comisiei  de Contestatii a proiectelor  GAL „BANAT-VEST”

Nume  si prenume Institutia Functia Functia detinuta in 
comisia de contestatii

Maria Cotosman Comuna Lenauheim Jurist Presedinte
Ingrisch Iosif Asociatia APVS Arthemis Presedinte Secretar
Zamfir Alina SC. Annonas Management&Consulting SRL Administrator Membru plin

Olarescu Gh.Ioan Asociatia „Suflet Nou” Presedinte Membru supleant
Morariu Mircea Asociatia “Paduri pentru viitor” Presedinte Membru supleant

Modalitatea de desfasurare a procesului de selectie a proiectelor :
Conform  Regulament  de  organizare  si  functionare  al  Comitetului  de  Selectie  si  al  Comisiei  de 
Contestatii din cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala (GAL) „BANAT-VEST”- Anexa 1

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului: 
conform Ghidului Solicitantului  pentru Masura 121- Versiunea 09  din  martie 2012, postat pe 
www.aodrp.ro , www.galbanatvest.ro

Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de finantare pentru intocmirea proiectului sunt:
1. a) Studiul de Fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii si / sau montaj
sau
    b) Memoriul Justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii si/ sau montaj ATENTIE! In 
cazul proiectelor care prevad modernizarea/ finalizarea constructiilor existente/ achizitii de utilaje cu 
montaj  care schimba  regimul  de  exploatare  a  constructiei  existente,  se ataseaza  la  Studiul  de 
fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si Raportul 
privind stadiul fizic al lucrarilor.
ATENTIE! Memoriul justificativ (pentru proiecte fara lucrari de constructii-montaj precum si
pentru proiecte care vizeaza plantatii de vita de vie, pomi, arbusti fructiferi si arbori (specii repede 
crescatoare pentru biomasa) si/ sau pepiniere si care nu prevad lucrari de constructii-montaj) trebuie
completat conform modelului prezentat pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro).
- numai in cazul in care este mentionat codul CAEN si datele de identificare ale firmei de consultanta 
in Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ cheltuielile privind consultanta sunt eligibile.
-  devizul  general  si  devizele  pe  obiect  trebuie  sa  fie  semnate  de  persoana  care  le-a  intocmit  si 
stampilate de elaboratorul documentatiei
-  atasati  asa-numita  „foaie  de capat”,  care  contine semnaturile  colectivului  format  din specialisti 
condus de un sef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei si stampila elaboratorului
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- detaliati capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering si capitolul 5 – organizare de 
santier prin devize care sa justifice in detaliu sumele respective, cat si pentru a putea fi urmarite in 
etapa de achizitii si autorizare plati
-  partile  desenate  din  cadrul  sectiunii  B (planuri  de  amplasare  in  zona,  planul  general,  relevee, 
sectiuni etc.), sa fie semnate, stampilate de catre elaborator in cartusul indicator.
- in cazul in care solicitantul realizeaza in regie proprie constructiile in care va amplasa utilajele 
achizitionate prin investitia FEADR, cheltuielile cu realizarea constructiei vor fi trecute in coloana 
“neeligibile”,  va  prezenta  obligatoriu  Studiul  de  Fezabilitate  si  Certificatul  de  Urbanism pentru 
acestea.
- in cazul in care investitia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat sa evidentieze montajul 
la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului,  chiar daca  montajul 
este inclus in oferta/ factura utilajului, cu valoare distincta pentru a fi considerat cheltuiala eligibila. 
Daca montajul se realizeaza in regie proprie, acesta se va evidentia obligatoriu ca valoare in coloana 
„cheltuieli neeligibile”).
-  pentru  servicii  se vor prezenta  devize defalcate  cu estimarea costurilor  (nr.  experti,  ore/expert, 
costuri/ ora). Pentru situatiile in care valorile sunt peste limitele prevazute in baza de date a Agentiei,  
sau  sunt  nejustificate  prin  numarul  de  experti,  prin  numarul  de  ore  prognozate  sau  prin  natura 
investitiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.
- in cazul in care investitia cuprinde cheltuieli  cu constructii  noi sau modernizari,  se va prezenta  
calcul  pentru  investitia  specifica  in  care  suma  tuturor  cheltuielilor  cu  constructii  si  instalatii  se 
raporteaza la mp de constructie.

2.  Situatiile  financiare  (bilant  -  formularul  10,  contul  de  profit  si  pierderi  -  formularul  20, 
formularele 30 si 40), insotite de confirmarea de depunere cu sumele de control precedente anului  
depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara sau depuse la Registrul Comertului, in 
care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv (inclusiv 0). Exceptie fac 
solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare.
ATENTIE! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finantare trebuie sa fie 
pozitiv (inclusiv 0). In cazul in care anul precedent depunerii Cererii de finantare este anul infiintarii,  
nu se analizeaza rezultatul operational care poate fi negativ.
Pot aparea urmatoarele situatii:
a)  In cazul  unui  solicitant  infiintat  in  anul depunerii  proiectului  care  nu a intocmit  Bilantul  
aferent anului anterior depunerii proiectului, inregistrat la Administratia Financiara sau depus la  
Registrul Comertului, solicitantul nu va depune niciun document in acest sens.
b) In cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterioara depunerii proiectului, dar au  
depus  la  Administratia  Financiara/  Registrul  Comertului  Bilantul  anului  anterior  depunerii  
proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finantare Bilantul – formularul 10, anului 
anterior depunerii proiectului insotit de contul de profit si pierdere - formularul 20, inclusiv 
formularele 30 si 40, inregistrat la Administratia Financiara sau depus la Registrul Comertului,  
prin care dovedeste ca nu a inregistrat venituri din exploatare
c)  In cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterioara depunerii proiectului si au  
depus la Administratia Financiara Declaratia de inactivitate (conform legii) in anul
anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finantare solicitantul va depune
Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara.
sau
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale si intreprinderi individuale:
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Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la 
Administratia Financiara (formularul 200) in care rezultatul brut obtinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 
0);
sau
Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au 
desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.
sau
Situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierderi, formularele 10, 20, 30 si 40) prin
care dovedesc ca nu au inregistrat venituri din exploatare. Pentru solicitantii a caror activitate a fost  
afectata de calamitati naturale (inundatii, seceta excesiva etc.) se va prezenta:
- Situatiile financiare (bilant – formularul 10, cont de profit si pierderi – formularul 20, formularele 
30 si 40) din unul din ultimii trei ani precedenti anului depunerii proiectului, in care productia nu a  
fost calamitata iar rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv (inclusiv  
0), inregistrate la Administratia Financiara sau depuse la Registrul Comertului.
-  in  cazul  persoanelor  fizice  autorizate,  intreprinderilor  individuale  si  intreprinderilor  familiale: 
Declaratie  speciala privind veniturile  realizate  inregistrata  la Administratia  Financiara (formularul 
200) in care rezultatul brut obtinut anual sa nu fie negativ; 
Pentru  anii  calamitati  solicitantul  va  prezenta  documente  (ex.:  Proces  verbal  de  constatare si  
evaluare  a  pagubelor)  emise  de  organismele  abilitate  (de  ex.:  Comitetul  local  pentrusituatii  de  
urgenta)Pentru  solicitantii  a  caror  activitate  a  fost  afectata  de  calamitati  naturale  (inundatii,  
secetaexcesiva etc.) se va prezenta:
- un bilant din ultimii trei ani precedenti anului depunerii proiectului, in care productia nu a fost  
calamitata iar rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv (inclusiv 0),  
insotit de contul de profit si pierdere avizate de administratia financiara, pentru persoane juridice;
-  in  cazul  persoanelor  fizice  autorizate,  intreprinderilor  individuale,  intreprinderilor  familiale: 
Declaratie  speciala  privind  veniturile  realizate  inregistrata  la  Administratia  Financiara  in  care 
veniturile sa fie cel putin egale cu cheltuielile;
Pentru anii  calamitati  solicitantul  va prezenta un document (ex.:  Proces verbal de constatare si  
evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situatii de urgenta)  
prin care se certifica:
- data producerii pagubelor;
- cauzele calamitatii;
- obiectul pierderilor datorate calamitatilor (suprafata agricola cultivata, animale);
- gradul de afectare pentru suprafete agricole cultivate, animale pierite.
Pentru demonstrarea activitatii agricole ca fiind principala se depune:
2.1  Document  insusit  de  un  expert  contabil  din  care  sa  rezulte  ca  veniturile  din  activitati 
agricole reprezinta cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului, sau
-  in  cazul  persoanelor  fizice  autorizate,  intreprinderilor  individuale  si  intreprinderilor 
familiale:  Declaratie  pe propria raspundere  a solicitantului  ca veniturile  din activitatile  agricole 
reprezinta cel putin 50% din total venituri, in cazul in care in formularul 200 s-au bifat mai multe 
categorii de venituri.

3. a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
a.1. Copie dupa actul de proprietate al terenului si/ sau tabel centralizator emis de Primarie semnat de 
persoanele autorizate conform legii, continand sumarul contractelor de arendare cu suprafetele luate 
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in arenda pe categorii de folosinta, perioada de arendare si/sau contractul de concesiune si/ sau orice 
alt document care sa certifice dreptul de folosinta al terenului si
a.2. Copie din Registrul Agricol emis de Primarii care sa certifice dreptul de proprietate si/ sau de 
folosinta  (arenda/concesionare)  al  terenului  pentru  baza  de  productie,  cu  stampila  primariei  si 
mentiunea „Conform cu originalul”.
ATENTIE! In cazul Societatilor agricole se ataseaza tabelul centralizator emis si stampilat de catre 
Societatea agricola care va cuprinde suprafetele aduse in folosinta societatii si numele membrilor care 
le detin in proprietate. Pentru documentele care certifica dreptul de folosinta asupra terenului agricol 
pentru alte tipuri de contracte incheiate intre parti, altele decat arenda sau concesiunea trebuie sa se
aiba in vedere urmatoarele:
-Obiectul contractului trebuie sa il constituie acordarea dreptului de folosinta asupra terenului pentru 
activitatea specificata in proiect;
- In cadrul contractului nu trebuie sa existe neconcordante intre clauze;
- In cazul in care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie sa existe neconcordante intre 
acesta si prevederile acestui document;
In cazul pct. a) 2. pentru suprafete egale sau mai mari de 1 hectar – in situatiile in care
Agentiile  de  Plati  si  Interventii  pentru  Agricultura  nu  elibereaza  Extras  din  Registrul  unic  de 
identificare,  solicitantul  va  depune  document  eliberat  de  Agentia  de  Plati  si  Interventii  pentru 
Agricultura din care sa reiasa inscrierea in Registrul unic de identificare.
b) Documente solicitate pentru imobilul (cladirile si/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate 
investitiile:
b.1. Actul de proprietate asupra cladirii;
b.2. Documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt 
document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de inchiriere, 
contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasata cladirea, valabil inclusiv in perioada de 
monitorizare a proiectului. Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concedent si 
trebuie sa contina:
- situatia privind respectarea clauzelor contractuale si daca este in graficul de realizare a investitiilor 
prevazute in contract si alte clauze;
-  suprafata  concesionata  la  zi  (daca  pentru  suprafata  concesionata  exista  solicitari  privind 
retrocedarea sau diminuarea, si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces) 
pentru terenul pe care este amplasata cladirea.
ATENTIE!  Pentru  constructiile  definitive  solicitantul  trebuie  sa  prezinte  documente  care  sa 
certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie)
 Pentru dovedirea dreptului de folosinta asupra terenului agricol care face obiectul proiectului propus 
de  catre  Societatile  agricole infiintate  conform  Legii  36/1991  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare,  solicitantii  vor depune tabel centralizator emis si stampilat  de catre Societatea agricola 
care  sa  cuprinda  suprafetele  aduse  in  folosinta  societatii  si  numele  membrilor  care  le  detin  in 
proprietate, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie,
certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/contract de 
concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificata si completata, asupra terenului pe care 
urmeaza a se realiza investitia.
Pentru  constructiile  cu  caracter  provizoriu,  definite  conform Legii  nr.  50/1991,  modificata  si 
completata,  solicitantul  poate  prezenta si  un  contract de comodat/locatiune (inchiriere)  asupra 
terenului.
c) Document pentru efectivul de animale detinut in proprietate:
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Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care sa rezulte efectivul de animale
detinut  in  proprietate:  Extras  din  Registrul  Exploatatiei  emis  de  ANSVSA/  DSVSA/ 
circumscriptia veterinara (adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie)  din care sa 
rezulte: efectivul de animale - detinut in proprietate, al pasarilor si al familiilor de albine si data 
primei inscrieri a solicitantului in Registrul Exploatatiei. Copie din Registrul Agricol, conforma cu 
originalul, eliberata de la Primaria comunei pe raza careia isi desfasoara activitatea ferma zootehnica.

4. Certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii (noi, 
extinderi  sau  modernizari).  Certificatul  de  urbanism nu  trebuie  insotit  de  avizele  mentionate  ca 
necesare fazei urmatoare de autorizare.

5. Clasarea Notificarii/Adresa de negatie;  sau, Decizia etapei de incadrare  in care se specifica 
faptul ca proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si procedurii de 
evaluare adecvata; sau, Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 insotit de studiu de impact/ studiu de 
evaluare adecvata, daca este cazul; sau, Decizia etapei de evaluare initiala - document care sa ateste 
ca solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea acordului de mediu.
In cazul in care la depunerea Cererii de finantare solicitantul prezinta numai dovada (Decizia etapei  
de evaluare  initiala)  ca  a initiat  procedura de obtinere  a acordului  de mediu,  dupa verificarea  
eligibilitatii  si  selectarea proiectului,  acesta nu se contracteaza pana la depunerea acordului de  
mediu.  Durata maxima in care proiectul  ramane in asteptare este  de 3 luni  de la  data primirii  
notificarii privind selectarea sau de 6 luni in cazul in care proiectul necesita studiu de impact.

6.1.  Documente  de  la  solicitant  care  sa  dovedeasca  capacitatea  si  sursele  de  cofinantare  ale 
proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare): a) extras de cont 
bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data depunerii cererii de 
finantare,  in  cazul  cofinantarii  prin  surse  proprii  (autofinantare)  sau  prin  certificate  de  depozit 
nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni fata de data inchiderii 
licitatiei de proiecte:
Solicitantul se va asigura ca documentele eliberate de catre autoritatile competente mentioneaza  
standardele  care  vor  fi  implementate  prin  intermediul  proiectului  conform  Anexei  Masurii  
121„Descrierea standardelor comunitare in vigoare”. b) extras de cont bancar vizat si datat de banca 
cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data depunerii cererii de finantare, in cazul existentei unor 
surse de cofinantare de tipul: granturi, sponsorizari, donatii, insotit de un document care sa ateste 
sursarespectiva,  emis  de  organizatia  care a  acordat-o; c)  extras  de cont  bancar  si  Formularul  de 
achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta 
mai mica sau egala de trei luni fata de data inchiderii licitatiei de proiecte; d) extrasul liniei de credit 
datat cu cel mult cinci zile lucratoare fata de data depunerii cererii de finantare si Contractul de credit 
vizat de banca, in cazul cofinantarii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fata de data lansarii 
licitatiei de proiecte, deschis la o banca; e) Scrisoare de confort angajanta (certificat de confirmare de 
fonduri) cu o valabilitate de cel putin 120 zile. Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de la 
bancile de pe teritoriul Romaniei.
6.2 Document de la banca  cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului 
FEADR (denumirea,  adresa bancii,  codul  IBAN al  contului  in  care  se  deruleaza  operatiunile  cu 
APDRP).
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7. Certificate  care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a 
Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si puncte de lucru (numai in  
cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si, daca este cazul, graficul de reesalonare 
a datoriilor catre bugetul consolidat
ATENTIE!  Certificatele trebuie sa mentioneze clar lipsa datoriilor prin mentiunea „nu are datorii 
fiscale si sociale sau locale” sau bararea rubricii in care ar trebui sa fie mentionate.

8. a) Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar si siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul 
ferma  va  fi  in  concordanta  cu legislatia  in  vigoare  pentru  domeniul  sanitar  veterinar  si  pentru 
siguranta alimentelor; sau Adresa de la ANSVSA / DSVSA care sa mentioneze „in urma verificarii  
documentatiei prezentate se certifica faptul caproiectul nu face obiectul notificarii/ notificarii pentru  
siguranta alimentelor/autorizarii /inregistrarii”.
Formatul documentelor va putea fi descarcat de pe site-ul www.apdrp.ro.
b) Aviz  sanitar  privind  conformitatea  proiectului  cu conditiile  de igiena  si  sanatate  publica  sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica sau Notificare 
ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena.
ATENTIE! In cazul investitiilor care prevad atat achizitie de utilaje agricole cat si utilaje necesare 
procesarii,  notificarea  care  sa  ateste  conformitatea  proiectului  cu  legislatia  in  vigoare  pentru 
domeniul sanitar veterinar si siguranta alimentelor trebuie sa faca referire clar si la activitatea de 
procesare.  Notificarea  care  sa  ateste  conformitatea  proiectului  cu  legislatia  in  vigoare  pentru 
domeniul sanitar veterinar si siguranta alimentelor, Avizul sanitar si Notificare privind intentia de 
realizare  a  proiectului,  insotita  de  Clasarea  notificarii/  Notificare  privind  intentia  de  realizare  a 
proiectului  sau  Acordul  de  mediu  vor  fi  emise  cu  cel  mult  un  an  inaintea  depunerii  Cererii  de 
finantare.

9.  Pentru  unitatile  care  se  modernizeaza  si  se  autorizeaza/  avizeaza  conform  legislatiei  in 
vigoare:
9.1 Autorizatie sanitara/ Notificare de constatare a conformitatii cu legislatia sanitara emise cu cel 
mult un an inaintea depunerii Cererii de finantare.
9.2  Autorizatie  sanitara  veterinara/Dovada  inregistrarii  unitatii  sanitare-veterinare  si  pentru 
siguranta  alimentelor/Notificare  de  constatare  a  conformitatii  cu  legislatia  sanitara  veterinara  si 
siguranta alimentelor emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.
9.3 Nota de constatare privind conditiile de mediu pentru unitatile in functiune, emisa cu cel mult 
un an inaintea depunerii cererii de finantare .
ATENTIE! In cazul in care solicitantul prezinta autorizatii de functionare, acestea trebuie eliberate/ 
vizate cu cel mult un an in urma fata de data depunerii Cererii de finantare. In caz contrar, solicitantul 
va prezenta Nota de constatare  a conformitatii  unitatii  in functiune,  cu legislatia  sanitara,  sanitar 
veterinara, de mediu in vigoare . Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un 
an inaintea depunerii Cererii de finantare.

10.  Certificat  constatator  emis  de  Oficiul  Registrului  Comertului  care  specifica  codul  CAEN 
conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) 
si  ca  nu  se  afla  in  proces  de  lichidare,  fuziune,  divizare  (Legea31/1990,  republicata),  
reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/ 2006, republicata. Documentul trebuie sa 
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fie eliberat in numele solicitantului, semnat, stampilat de catre autoritatea emitenta, emis cu cel mult 
o luna inaintea depunerii Cererii de finantare.

11. a) Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in 
vigoare  sau  Hotarare  judecatoreasca  definitiva  pronuntata  pe  baza  actului  de  constituire  si  a 
statutului propriu (in cazul Societatilor agricole) insotita de Statutul Societatii Agricole.
Si daca este cazul,
b) Aviz de recunoastere pentru grupurile de producatori emis de MADR.

12. Pentru soiuri nobile de vita de vie pentru vin:
a) Declaratia de sortiment viticol eliberata de DAJ;
b) Declaratie de defrisare a vitei de vie si cerere pentru eliminarea parcelei defrisate din Registrul 
plantatiilor viticole vizata de Inspectia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol;
c) Cerere de autorizare a replantarii vitei de vie  si de inscriere in Registrul plantatiilor viticole 
vizata de Inspectia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol.

13. Autorizatia de plantare  pentru proiectele care vizeaza infiintarea sau reabilitarea plantatiilor 
pomicole, de arbusti fructiferi si vita de vie pentru struguri de masa, eliberata de catre Directia pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala.

14. Raport asupra utilizarii  programelor  de finantare nerambursabila intocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile costuri si stadiul proiectului, perioada 
derularii  proiectului),  pentru  solicitantii  care  au  mai  beneficiat  de  programe  de  finantare 
nerambursabila, incepand cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii.

15.1.  Fisa  de  inregistrare  a  producatorilor  in  agricultura  ecologica  aprobata  de  DAJ  insotita  de 
contractul cu un organism de inspectie si certificare aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale.;
15.2.  Document  emis  de  catre  grupul  de  producatori/  societatea  cooperativa/cooperativa 
agricola/organizatie  de  imbunatatiri  funciare/Organizatia  Interprofesionala  pentru  Produsele 
Agroalimentare  (OIPA),  din  care  sa  reiasa  ca  solicitantul  este  membru  al acesteia  insotit  de 
documentul de infiintare al acestora (act constitutiv si statut).
Documentul privind calitatea de membru:
- pentru societati agricole in baza Legii nr. 36/ 1991 - declaratie scrisa aprobata de fondatori sau 
membrii consiliului de administratie;
- pentru societati cooperative in baza Legii nr. 1/ 2005 - cerere de inscriere aprobata de adunarea 
generala;
- pentru cooperativele agricole in baza Legii nr.566/ 2004 - cerere de aderare avizata de consiliul de 
administratie si aprobata de adunarea generala.
- pentru organizatii de imbunatatiri funciare in baza Legii nr. 138/ 2004 - adeziunea la statut si la  
hotararile  adunarilor generale  adoptate  pana la acea data,  precum si dovada platii  contributiei  de 
inscriere si a cotizatiei pe anul in curs.
- pentru Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de 
consiliul  director,  din  care  sa  reiasa  ca  solicitantul  este  membru  al  acesteia  insotit  de  statutul 
organizatiei.
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16.1  Copie  dupa  Diploma  de  studii/  Certificat  care  sa  dovedeasca  pregatirea  profesionala  in 
domeniul pentru care solicita finantare a pentru responsabilul legal/beneficiar (poate fi si o persoana 
din cadrul societatii pentru care va prezenta documentcare sa certifice pozitia in societate – carte de 
munca/actionar)
16.2 Declaratie pe propria raspundere in care sa se mentioneze ca responsabilul legal de proiect/ 
beneficiarul (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa 
certifice pozitia in societate-carte de munca/actionar) va/vor urma un curs de pregatire profesionala,  
pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului.
ATENTIE! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/acreditata 
de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

17.1 Raport de evaluare a cladirii care se renoveaza intocmit de un evaluator autorizat.
17.2 Document care sa certifice vechimea cladirilor  care se demoleaza (autorizatie de construire 
sau alt document oficial)

18. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz):
18.1. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza in PFA/ intreprindere individuala in termen de 
30 de zile lucratoare de la primirea Notificarii privind selectarea Cererii de finantare .
18.2. Aviz de gospodarirea apelor in cazul investitiilor privind irigatiile/notificarea de
incepere a executiei sau Contract multianual de furnizare apa pentru irigatii – ANIF sau alt furnizor.

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul: conform 
Ghidului  Solicitantului   pentru  Masura  121- Versiunea  09  din  martie  2012, postat  pe 
www.aodrp.ro , www.galbanatvest.ro.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

1. Proiectul trebuie sa respecte conformitatea cu obiectivul general al Masurii si cu cel putin 
unul dintre obiectivele specifice;
In cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ se va descrie conformitatea obiectivelor  
investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii.

2.  Proiectul  sa fie  in acord cu potentialul  agricol  al  zonei  si  sa demonstreze  imbunatatirea 
performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei;
Se va utiliza “Studiul pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor  
brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole”  
din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004 (Anexa 10). Pentru ca un proiect  
sa  fie  considerat  ca  fiind  in  acord  cu  potentialul  agricol  al  zonei,  cel  putin  75% din  structura  
plantelor de cultura sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie sa se incadreze in zona cu  
potential  mediu  si/  sau  ridicat.  Pentru  specii  care  nu  se  regasesc  in  studiul  precizat  mai  sus,  
solicitantul  se  va  adresa  Directiei  Agricole  Judetene  care  va  emite  un  document  referitor  la  
potentialul agricol al zonei pentru specia vizata. Pentru situatiile in care tipurile de culturi si/ sau  
speciile  de  animale  si  pasari  vizate  de  investitie  sunt  amplasate  in  zone  in  care  acestea  nu  se  
incadreaza in potentialul agricol mediu si/ sau ridicat, solicitantul va atasa documente justificative  
avizate de Directiile Agricole Judetene sau emise de institutii abilitate care vor certifica aceasta  
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conditie.  In cazul  investitiilor  pentru infiintarea  de culturi  cu specii  forestiere cu ciclu scurt  de  
productie si regenerare pe cale vegetativa (plopul, salcia, salcamul etc.),  in scopul producerii de  
energie  din  surse  regenerabile,  se  vor  descrie  si  corela  in  cadrul  Studiului  de  Fezabilitate/  
Memoriului Justificativ cerintele optime ale speciei,  cu caracteristicile pedoclimatice ale zonei in  
care este amplasata cultura. Pentru specii cultivate in spatii protejate precum si pentru investitiile in  
apicultura nu este necesar ca proiectul sa fie in acord cu potentialul agricol al zonei. Solicitantul  
trebuie sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in  
exploatare a investtiei prin indeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico-
financiar si de mediu  si respectand obligatoriu viabiliatea economica,  conform urmatoarei liste  
indicative:
a) obiective tehnice
-  achizitia  de  tractoare,  combine,  masini,  utilaje,  echipamente  etc,  care  determina  cresterea  
productivitatii  muncii,  imbunatatirea  calitatii  produselor  agricole,  introducerea  de  tehnologii  
performante, imbunatatirea conditiilor de lucru;
- construirea si/sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu  
standardele comunitare;
- diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de  
noi tehnologii.
b) obiective economico – financiare
- reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole;
- cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole;
- cresterea viabilitatii economice.
c) obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din  
activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), in special in exploatatiile de crestere a animalelor  
prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a animalelor;
- asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.;
-  cresterea gradului  de utilizare a surselor de energie regenerabila  si  imbunatatirea  eficacitatii  
folosirii acestora.
Conditia  obligatorie  pentru  respectarea  conformitatii  cu  obiectivul  general  al  masurii  prin  
imbunatatirea  performantei  generale  a intreprinderilor  este  de  crestere  a viabilitatii  economice.  
Verificarea acesteia se va face prin cele doua conditii  cumulate: rezultatul operational al anului  
precedent depunerii Cererii de finantare trebuie sa fie pozitiv si proiectul sa respecte indicatorii  
economico-financiari mentionati in Cererea de finantare –sectiunea economica.
ATENTIE!  Operatiunea  de  depozitare  este  cheltuiala  eligibila  pe  Masura  121  daca  se 
depoziteaza  numai productia  fermei  respective,  iar  capacitatea  depozitului  este  corelata  cu 
productia obtinuta in cadrul fermei, asigurandu-se astfel demarcarea cu Masura 123.

3. Beneficiarul  sau  reprezentantul  legal  al  proiectului  trebuie  sa  dovedeasca  o  pregatire 
profesionala, in raport cu proiectul.
Reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoana din cadrul societatii, actionar) dovedeste pregatire  
profesionala  in  raport  cu  proiectul  pe  care  doreste  sa-l  initieze.  In  cazul  diplomelor  de  studii/  
certificatelor de formare eliberate de institutii de invatamant din strainatate, solicitantul va atasa  
documentul privind recunoasterea de catre autoritatea competenta din Romania conform legislatiei  
in vigoare.
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ATENTIE! Reprezentantul legal trebuie sa fie:
Persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia contractuala cu APDRP, conform legislatiei in 
vigoare. Depunerea Cererii de finantare se poate face de orice alta persoana cu procura notariala de la 
persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform legislatiei in vigoare.

4.Beneficiarul trebuie sa prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate
Memoriul Justificativ - pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii-montaj si pentru
proiecte care vizeaza plantatii de vita de vie, pomi si arbusti fructiferi si/ sau pepiniere si care nu  
prevad lucrari de constructii-montaj.
Studiul de Fezabilitate - pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montaj. Planul de afaceri  
nu poate fi finantat de doua ori prin masuri diferite (121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” si  
143  „Furnizarea  de  servicii  de  consiliere  si  consultanta  pentru  agricultori”),  iar  potentialul  
beneficiar nu poate obtine finantare a a doua planuri de afaceri diferite pentru aceeasi investitie,  
unul in cadrul masurii 121 si altul in cadrul masurii 143.
ATENTIE! In situatia in care se regasesc in Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ informatii  
copiate identic din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap. 3 -  
Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea in cazul in care nu se dovedeste o particularizare la  
specificul proiectului.

5. Beneficiarul trebuie sa declare ca asigura cofinantarea investitiei
Potentialul  beneficiar este obligat  sa identifice sursa de cofinantare pentru sustinerea executarii  
investitiei si sa aiba in vedere pregatirea documentelor necesare in acest caz.
Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de finantare sursa cofinantarii, documentele de la 
solicitant care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare pot fi (unul sau mai multe dintre ele emise 
de institutii financiar bancare):
a) Extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data 
depunerii cererii de finantare , in cazul cofinantarii prin surse proprii (autofinantare) sau prin 
certificate de depozit nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni fata 
de data inchiderii licitatiei de proiecte;
b) extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data 
depunerii cererii de finantare , in cazul existentei unor surse de cofinantare de tipul: granturi, 
sponsorizari, donatii, insotit de un document care sa ateste sursa respectiva, emis de organizatia care 
a acordat-o;
ATENTIE!
Este necesar ca beneficiarul sa nu aiba:
a) fapte inscrise in cazierul fiscal,
b)inscrieri care privesc sanctiuni economico‐ financiare in  cazierul judiciar si sa respecte  graficul 
de rambursare a datoriilor,  daca are datorii catre banci. La incheierea contractului de finantare 
solicitantul va prezenta cazierul judiciar in care nu trebuie sa aiba sanctiuni economico-financiare
c) extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul 
cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data inchiderii  
licitatiei de proiecte;
d) extrasul liniei de credit  datat cu cel mult  cinci zile lucratoare fata de data depunerii cererii de 
finantare  si  Contractul  de  credit  vizat  de  banca,in  cazul  cofinantarii  prin  linie  de  credit  cu  o 
valabilitate de un an fata de data lansarii licitatiei de proiecte, deschis la o banca;
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e) Scrisoare de confort angajanta (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel putin 
120 zile.
Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de la bancile de pe teritoriul Romaniei.

6. Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si 
acordurile  conform legislatiei  in vigoare din domeniul:  sanitar-veterinar, sanitar,  fitosanitar si de 
mediu, necesare realizarii investitiei in cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investitii, potentialii 
beneficiari  trebuie sa obtina acordul de mediu in conformitate  cu legislatia nationala.  In anumite 
situatii  mentionate in legislatie,  acordul de mediu este insotit obligatoriu de studiul de impact de 
mediu, asa cum se prezinta la punctul 5.2. din PNDR.

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie a GAL :

Conform Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului de Selectie si al Comisiei de 
Contestatii din cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala „BANAT-VEST”-Anexa1

Criteriile de selectie si punctajul acordat pentru fiecare criteriu:  

Masura 121- 41 “Modernizarea exploatatilor agricole”

SECTORUL VEGETAL

Nr. crt Criterii de selectie Punctaj
1. Exploatatii  agricole care se adapteaza la standardele comunitare  

nou introduse.
NU SE PUNCTEAZA PENTRU SECTORUL VEGETAL

0

2. Criteriul  de  selectie  nr.  2  cumulat  pentru  toate  cele  trei  
componente(sectoare  prioritare,  sisteme  de  irigatii  si  energie  
regenerabila) poate primi:

Maxim
11

Exploatatii  din sectoarele prioritare,  in ordinea de prioritati  prezentata  
mai jos:
 (i) legume;

Maxim
11
5

(ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii; 3
(iii) culturi de camp; 2
(iv)  pepiniere  si  plantatii  de  vita  de  vie  pentru  vin  (cu  exceptia  
restructurarii/ reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de masa;

1

Proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii iii si iv care au  
investitii  in sisteme de irigatii,  vor  primi  punctaj  suplimentar  pentru 
acest criteriu de selectie.
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in sisteme de irigatii se  
acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila  
a proiectului si se adauga la punctajul obtinut pentru sectoare prioritare.

0

Proiectele  din  sectoarele  prioritare  care  vor  realiza  investitii  in  
producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de 
un punctaj suplimentar. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii  
in energie regenerabilase acorda in functie de ponderea acestor investitii in  
valoarea totala eligibila  a proiectului  si  se  adauga la punctajul  obtinut  
pentru sectoare prioritare. Materia prima folosita pentru obtinerea energiei 
regenerabile trebuie sa provina din ferma proprie iar energia obtinuta sa fie 

0
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folosita in ferma.

3 Exploatatii agricole de semi-subzistenta
Sunt exploatatiile care produc, in principal, pentru consumul propriu, dar  
care  comercializeaza  si  o  parte  din  productia  realizata.  Dimensiunea  
economica  a  exploatatiilor  de  semi-subzistenta  poate  varia  intre  2  si  8  
UDE.  Calculul  aferent  UDE,  se  va  prezenta  in  Studiul  de  
fezabilitate/Memoriul justificativ.  Elementele de calcul sunt prezentate in  
Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie  
sunt:
- Persoana fizica
- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr. 44/16 aprilie
2008
- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008

20

4 Beneficiarul, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru 
care aplica, este constituit ca forma asociativa sau este membru al 
unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale in  
vigoare
Pentru  verificarea  acestui  criteriu  de  selectie,  solicitantul  ataseaza  la  
cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este 
membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
-  grup de producatori, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobata cu  
modificari si completari ulterioare/ grup de producatori in sectorul legume  
si fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin  
financiar  grupurilor  de  producatori  recunoscute  preliminar  si  
organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume;
-  societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005 cu  
modificari si completari ulterioare;
-  cooperativa  agricola,  constituita  conform  Legii  nr.  566/  2004,  cu  
modificarile si completarile ulterioare,
-  organizatie  de  imbunatatiri  funciare,  constituita  conform  Legii  
imbunatatirilor  funciare  nr.  138/  2004,  cu  modificari  si  completari  
ulterioare.
-  membri  ai  unei  Organizatii  Interprofesionale  pentru  Produsele  
Agroalimentare (OIPA).  Solicitantul  poate fi  membru al unei  organizatii  
profesionale (asociatii) din componenta unei OIPA sau
 Solicitantul  este  constituit  ca  forma  asociativa  potrivit  urmatoarelor 
reglementari:
- societate agricola, constituita conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificarile  
si completarile ulterioare sau
-  intreprindere  familiala  constituita  conform  OUG  nr.  44/  2008  cu  
modificari si completari ulterioare, care aplica in nume propriu.

0

5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 
SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de activitate

0

6 Exploatatii vegetale si de crestere a animalelor in sistem ecologic
Solicitantii trebuie sa ataseze la Cererea de finantare documente prin care  
demonstreaza  ca  exploatatia  este  inregistrata  in  sistemul  de  productie  
ecologica  (perioada  de  conversie/certificata).  De  asemenea,  trebuie  sa  
descrie in Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situatia in care se  
gaseste.
Pentru proiectele  care  prevad productie  in  sistem ecologic  punctajul  se  
acorda in functie de ponderea suprafetei/ suprafata totala.

0
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7 Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor 
agricole
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul  
Justificativ  ca  cel  putin  50%  din  materia  prima  procesata  provine  din  
ferma proprie.
Punctajele  pentru  proiectele  care  prevad  investitii  pentru  procesare  in  
cadrul  fermei,  se  acorda  in  functie  de  ponderea  acestor  investitii  in  
valoarea totala eligibila a proiectului.

4

8 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 de ani, la  
data depunerii proiectului
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu  
de selectie sunt urmatoarele:
-  persoana  fizica  autorizata  (constituita  conform  OUG  nr.44/2008  cu  
modificari si completari ulterioare);
-  intreprindere  individuala  (constituita  conform  OUG  nr.44/2008),  cu  
modificarile si completarile ulterioare;
-  asociat  unic  persoana  fizica  (conform  doc.  10)  al  unei  societati  cu  
raspundere  limitata  infiintate  in  conformitate  cu  Legea  nr.  31/1990,  cu  
modificarile si completarile ulterioare;
-  persoana fizica,  care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica  
autorizata/intreprindere  individuala  pana  la  incheierea  contractului  de  
finantare (conform doc. 18.1).

30

9 Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate situate in:
-  zona  montana  cu  handicap  natural  conform  Listei  Unitatilor  
Administrativ  Teritoriale  din  zona  montana  defavorizata,  prezentata  in  
anexa la Ghidul Solicitantului;
-  alte  zone  cu  handicap  natural  decat  zona  montana  conform  Listei  
Unitatilor  Administrativ  Teritoriale  din  Romania  incluse  in  Zonele 
Semnificativ Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de 
Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul Solicitantului.

0

Criterii de selectie locala

10. Proiecte care includ acţiuni care vizeaza protecţia mediului. 
Pentru  a  se  acorda  punctaj  la  acest  criteriu  de  selectie,  aceste  acţiuni  
trebuie sa fie  prevazute si  descrise in detaliu in documentatia  inaintata.  
Punctarea  acestui  criteriu  se  va  face  daca  sunt  incluse  investitii  de  
producere a energiei din surse regenerabile, folosirea eficienta a resurselor  
locale sau respectarea unor proceduri  care protejeaza cadrul natural al  
teritoriului.  De exemplu, se acorda punctaj  pentru proiecte care includ  
protejarea unor elemente ale cadrului natural

15

11. Proiecte care introduc produse noi şi/sau tehnici noi;
Pentru  a  se  acorda  punctaj  la  acest  criteriu  de  selectie,  introducerea  
produselor sau/si  a tehnicilor noi trebuie  sa fie prevazute si  descrise in  
detaliu  itr-un  memoriu  justificativ. Se  va  evalua  gradul  de  noutate  al  
produsului/procesului   in comparatie cu produsele/procesele existente  pe  
piata  la  momentul  propunerii.   De  exemplu,  se  acorda  punctaj  daca 
aplicantul  demonstreaza  capacitatea  de  a  introduce  modificări  
organizaţionale,  tehnologice,  financiare,  strategice,  economice sau acolo  
unde este posibil utilizarea in acest  scop a tehnicilor de management al  
inovarii. 

5
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12. Proiecte  care  demonstreza  crearea  de  noi  locuri  de  munca 
(minim un loc de munca) la nivelul microregiunii ca urmare a 
implementarii proiectului..

10

13. Beneficiarul deţine exploatatie agricola de semi-subzistenta si a 
depus solicitare catre GAL si in cadrul masurii 141.

5

TOTAL 100

 Nota: Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100).
Punctaj minim pentru aceasta masura: 15 puncte 

SECTORUL DE CRESTERE A ANIMALELOR

Nr. crt Criterii de selectie Punctaj
1. Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare 

nou introduse
0

2. Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente
(sectoare prioritare si energie regenerabila) poate primi:

Maxim
20

Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata 
mai jos:
 (i) bovine
- carne
- lapte

Maxim
20
3
2

(ii) ovine si caprine
- ingrasare
- reproductie

0
0

(iii) porcine, din care:
- reproductie
- ingrasare

3
2

(iv) pasari, din care:
- carne
- oua

5
5

Proiectele  din  sectoarele  prioritare  care  vor  realiza  investitii  in 
producerea si utilizarea energiei regenerabile  vor putea beneficia  
de un punctaj suplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila  
se  acorda  in  functie  de  ponderea  acestor  investitii  in  valoarea  totala  
eligibila a proiectului  si  se  adauga la punctajul  obtinut  pentru sectoare  
prioritare.
Materia  prima  folosita  pentru  obtinerea  energiei  regenerabile  trebuie  sa 
provina din ferma proprie iar energia obtinuta sa fie folosita in ferma.

0

3 Exploatatii agricole de semi-subzistenta
Sunt exploatatiile care produc, in principal, pentru consumul propriu, dar  
care comercializeaza si o parte din productia realizata.
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia  
intre  2  si  8  UDE.  Calculul  aferent  UDE,  se  va  prezenta  in  Studiul  de  
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate in  
Ghidul Solicitantului.
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie  
sunt:
- Persoana fizica;

10
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- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr. 44/16 aprilie
2008;
- Intreprindere individuala (infiintata in baza OUG nr. 44/16 aprilie
2008).

4 Beneficiarul, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru 
care aplica, este constituit ca forma asociativa sau este membru al 
unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale 
invigoare
Pentru  verificarea  acestui  criteriu  de  selectie,  solicitantul  ataseaza  la  
cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este  
membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
-  grup de  producatori,  constituit  conform OG nr.  37/2005,  aprobata cu  
modificari si completari de Legea nr. 338/ 2005;
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005;
-  cooperativa  agricola,  constituita  conform  Legii  nr.  566/2004,  cu  
modificarile si completarile ulterioare;
-  organizatie  de  imbunatatiri  funciare,  constituita  conform  Legii  
imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, modificata si completata cu Legea  
nr. 233/2005.
-  membri  ai  unei  Organizatii  Interprofesionale  pentru  Produsele  
Agroalimentare (OIPA).  Solicitantul  poate fi  membru al unei  organizatii  
profesionale (asociatii) din componenta unei OIPA. sau
Solicitantul  este  constituit  ca  forma  asociativa  potrivit  urmatoarelor  
reglementari:
- societate agricola, constituita conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificarile  
si completarile ulterioare   sau intreprindere familiala constituita conform  
OUG nr. 44/ 2008, care aplica in nume propriu.

0

5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 
SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de activitate

5

6 Exploatatii vegetale si de crestere a animalelor in sistem ecologic
Solicitantii trebuie sa ataseze la cererea de finantare documente prin care  
demonstreaza  ca  exploatatia  este  inregistrata  in  sistemul  de  productie  
ecologica  (perioada  de  conversie/certificata).  De  asemenea,trebuie  sa  
descrie in Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situatia in care se  
gaseste.
Pentru proiectele  care  prevad productie  in  sistem ecologic  punctajul  se  
acorda  in  functie  de  numarul  de  animale  crescute  in  sistem  
ecologic/numarul total de animale a exploatatiei.

0

7 Proiectele  care  au  si  investitii  pentru  procesarea  produselor  
agricole
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul  
justificativ ca cel putin 50% din materia prima procesata provine din ferma  
proprie.
Punctajele  pentru  proiectele  care  prevad  investitii  pentru  procesare  in  
cadrul  fermei,  se  acorda  in  functie  de  ponderea  acestor  investitii  in  
valoarea totala eligibila a proiectului.

0

8 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 de ani, la  
data depunerii proiectului
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu  
de selectie sunt urmatoarele:
- persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/ 2008);
-  intreprindere  individuala  (constituita  conform  OUG  nr.44/  2008),  cu  
modificarile si completarile ulterioare;

30
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-  asociat  unic  persoana  fizica  (conform  doc.  10)  al  unei  societati  cu  
raspundere limitata infiintate in conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-  persoana fizica,  care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica  
autorizata/intreprindere  individuala  pana  la  incheierea  contractului  de  
finantare (conform doc. 18.1).

9 Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate situate in:
-  zona  montana  cu  handicap  natural  conform  Listei  Unitatilor  
Administrativ  Teritoriale  din  zona  montana  defavorizata,  prezentata  in  
anexa la Ghidul Solicitantului;
-  alte  zone  cu  handicap  natural  decat  zona  montana  conform  Listei  
Unitatilor  Administrativ  Teritoriale  din  Romania  incluse  in  Zonele  
Semnificativ Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de  
Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul Solicitantului.

0

Criterii de selectie locala

10. Proiecte care includ acţiuni care vizeaza protecţia mediului. 
Pentru  a  se  acorda  punctaj  la  acest  criteriu  de  selectie,  aceste  acţiuni  
trebuie sa fie  prevazute si  descrise in detaliu in documentatia  inaintata.  
Punctarea  acestui  criteriu  se  va  face  daca  sunt  incluse  investitii  de  
producere a energiei din surse regenerabile, folosirea eficienta a resurselor  
locale sau respectarea unor proceduri  care protejeaza cadrul natural al  
teritoriului.  De exemplu, se acorda punctaj  pentru proiecte care includ  
protejarea unor elemente ale cadrului natural

15

11. Proiecte care introduc produse noi şi/sau tehnici noi;
Pentru  a  se  acorda  punctaj  la  acest  criteriu  de  selectie,  introducerea  
produselor sau/si  a tehnicilor noi trebuie  sa fie prevazute si  descrise in  
detaliu  itr-un  memoriu  justificativ. Se  va  evalua  gradul  de  noutate  al  
produsului/procesului   in comparatie cu produsele/procesele existente  pe  
piata  la  momentul  propunerii.   De  exemplu,  se  acorda  punctaj  daca 
aplicantul  demonstreaza  capacitatea  de  a  introduce  modificări  
organizaţionale,  tehnologice,  financiare,  strategice,  economice sau acolo  
unde este posibil utilizarea in acest  scop a tehnicilor de management al  
inovarii. 

5

12. Proiecte care isi propun sa demonstreze prin planul de afaceri 
crearea de noi  locuri  de munca  (minim un loc de munca)  la 
nivelul microregiunii.

10

13. Beneficiarul deţine exploatatie agricola de semi-subzistenta si a 
depus solicitare catre GAL si in cadrul masurii 141.

5

TOTAL 100

Nota: Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100).
Punctaj minim pentru aceasta masura: 15 puncte 

Data si modul de anuntare a rezultatelor:
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Rezultatele vor fi afisate la sediul GAL si vor fi postate pe situl GAL www.galbanatvest.ro  dupa 
etapa de evaluare si rezolvare a contestatiilor.  Data estimativa a anuntarii  rezultatelor  de selectie  
intermediare: 31 ianuarie 2013.  Toti solicitantii vor fi notificati in scris privind rezultatul evaluarii si 
selectiei conform Regulament de organizare si functionare al Comitetului de Selectie si al Comisiei 
de Contestatii din cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala „BANAT-VEST”

Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari, beneficiarilor si publicului general, Asociatia Grup 
de Actiune Locala  „BANAT-VEST” pune la dispozitia acestora serviciul telefonic de tip Help Desk 
care sa raspunda nevoilor de informare asupra posibilitatilor de finantare si a modului de accesare a 
finantarii precum si in ceea ce priveste implementarea proiectelor.

Puteti transmite intrebarile si solicitarile dumneavoastra de luni pana vineri intre orele 09.00-13.00, la 
Tel/Fax: 0040 256 360 078, precum si pe adresa de email: hepldeskgalbanatvest@yahoo.ro

Toate formularele necesare elaborarii proiectului, al caror format este elaborat de catre Agentia de 
Plati Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P) pot fi consultate si descărcate direct de pe pagina de 
internet a A.P.D.R.P - www.apdrp.ro

Datele de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:

Asociatia  Grup de Actiune Locala „Banat-Vest”,  orasul  Jimbolia,  Str.  Stefan cel  Mare,  nr.9, 
305400, Timis, ROMANIA
Tel/Fax: 004 0256 360078
e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro  ,   helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro  , 
web: www.galbanatvest.ro
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