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Anunț lansare apel depunere proiecte 

 
 

Data publicării: 06/2012 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:     2/ M121/2012 
Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est anunţă lansarea, în perioada 15 iunie 2012 – 15 iulie 2012, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 121. 

 
 
 
 
 

Depunerea proiectelor pentru măsura 121 se va face la sediul  Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est (com. Răstoaca) în intervalul orar 09:00 - 14:00. 
Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri. Procedura de 
selecţie va fi afişată pe site-ul www.galvranceasudest.ro şi la sediul GAL. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 
15 iulie 2012, ora 12:00. Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către 
Președintele Comisiei de Selecție. Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.galvranceasudest.ro ,în maxim 
30 de zile, pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL. 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 121 din cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de internet. Vă 
aşteptăm la sediul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est  din com. Răstoaca, jud. Vrancea. Sunaţi la 0040.784.287.433 sau scrieţi-ne la adresa Grupul de Acțiune 
Locală Vrancea Sud-Est, Sat. Răstoaca, com. Răstoaca, jud. Vrancea, sau galvnsudest@gmail.com, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est. 

Dosarele pentru accesarea Măsurii 121 trebuie să conțină documente conform  „GHIDUL SOLICITANTULUI". 
Cerințele de conformitate pentru ca proiectele să fie declarate eligibile sunt cele aferente procedurilor APDRP. 
Criterii le selecție pentru proiectele măsurii 121 sunt postate pe site-ul GAL. 
Criteriile de departajare pentru proiectele cu același punctaj sunt următoarele: 

 Vor fi selectate proiectele din zona unde rata sărăciei este mai mare; 

 Vor fi  selectate proiecte care vor genera mai multe locuri de muncă. 
Comisia de selecție este formată din: 

 Reprezentanți autorități publice 2 persoane; 

 Reprezentanți parteneri private 3 persoane. 
 

Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est 
Sat. Răstoaca, com. Răstoaca, jud. Vrancea 
www.galvranceasudest.ro 
E-mail : galvnsudest@gmail.com 
Tel : 0040.784.287.433 

Fondurile disponibile pentru Măsura 121 „ Modernizarea exploatațiilor agricole " sunt de 78.225 de Euro (323.218 Lei). 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 15.000 de Euro. 
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Sistemul de punctare pentru M121 este următorul: 

 

SECTORUL VEGETAL 

Nr. 

Crt. 
Criterii de selectie 

Punctaj 

2012 

1. 

Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou 

introduse. 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul trebuie să 

realizeze prin proiect investiţii privind adaptarea la standardele comunitare.  

În Anexa 1 la fisa tehnică a masurii 121 şi în Ghidul Solicitantului 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, iar cheltuielile necesare vor fi cuprinse în bugetul indicativ. 

De asemenea, solicitantul trebuie sa demonstreze cu documentele administrative 

eliberate pentru realizarea proiectului de catre autoritatile competente ca va 

respecta standardele pâna la data limita impusa de legislatie (perioada de graţie). 

Se punctează numai pentru standardele a caror perioada de graţie pentru 

implementare excede data de 01.01.2011. 

0 

2. 

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

prioritare, sisteme de irigatii si energie regenerabilă) poate primi: 
Maxim 30 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Maxim 20 

(i) legume; 20 

(ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii; 20 

(iii) culturi de câmp; 20 

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

reconversiei plantatiilor de viţă de vie) şi struguri de masa; 
20 

Proiectele din sectorul vegetal care au investiții în sisteme de irigații  

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în sisteme de irigaţii se acordă 

în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului 

şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. 

0 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi 

utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.  

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se 

acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a 

proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.  

10 

3.  

Exploatatii agricole de semi-subzistenţă 

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

comercializeaza si o parte din productia realizata. 

Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia între 2 

si 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 selectie sunt: 

0 



- Persoana fizica 

- Persoana fizica autorizata înfiintata în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Întreprindere individuala înfiintata în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4. 

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

aplică, membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, recunoscute 

conform legislaţiei naţionale în vigoare 

Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de 

finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este: 

 membru al uneia din urmatoarele forme asociative, sau forma asociativa: 

- grup de producatori, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

si completarile ulterioare, 

- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituita conform Legii îmbunatatirilor 

funciare nr. 138/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

- membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare 

(OIPA) 

 Beneficiarul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor 

reglementari: 

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

completările ulterioare sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 

44/ 2008 cu modificările şi completările ulterioare, care aplică în nume propriu. 

2 

5. 
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR 

pentru acelaşi tip de activitate 
2 

6. 

Exploatatii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 

Solicitantii trebuie să ataşeze la Cererea de Finantare documente prin care 

demonstrează ca exploatatia este înregistrata în sistemul de productie ecologica 

(perioada de conversie/certificata). De asemenea, trebuie sa descrie în Studiul de 

Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situatia în care se găseşte. 

Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în 

funcţie de ponderea suprafeţei/ suprafata totala. 

0 

7. 

Proiectele care au şi 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 prevăd investiţii pentru procesare în cadrul 

fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală 

eligibilă a proiectului. 

0 



8. 

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

depunerii proiectului 

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

selectie sunt  urmatoarele: 

- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr. 44/2008 cu 

modificările şi completările ulterioare); 

- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr. 44/2008 cu 

modificările şi completările ulterioare); 

- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere 

limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

autorizată/întreprindere individuală/asociat unic al unei societăţi cu răspundere 

limitată până la încheierea contractului de finanţare (conform doc. 18.1). 

1 

9. 

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 

- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ 

Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata 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 Condiţii Naturale 

Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

20 

10 

Solicitantii dovedesc faptul ca au surse finaciare pentru implementarea 

proiectului-extras de cont care sa ateste existenta unei sume egale cu valoarea 

proiectului. 

55 

 TOTAL 100 

 

Punctaj minim: 15 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR 

 

Nr. 

Crt. 
Criterii de selectie 

Punctaj 

2012 

1. 

Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou 

introduse 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul 

trebuie sa realizeze prin proiect investitii privind adaptarea la 

standardele comunitare. În Anexa 1 la fisa tehnica a masurii 121 si în 

Ghidul Solicitantului sunt prezentate regulamentele comunitare si actele 

normative care le transpun pe acestea si sunt indicate investitiile care 

sunt necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste investitii vor fi 

descrise în Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ, iar cheltuielile 

necesare vor fi cuprinse în bugetul indicativ. 

De asemenea, solicitantul trebuie sa demonstreze cu documentele 

administrative eliberate pentru realizarea proiectului de catre 

autoritatile competente ca va respecta standardele până la data limita 

impusa de legislatie (perioada de graţie). 

Se punctează numai pentru standardele a căror perioadă de graţie 

pentru implementare excede data de 01.01.2011. 

0 

2. 

Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru toate cele doua componente 

(sectoare prioritare si energie regenerabila) poate primi 
Maxim 50 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 

mai jos: 
Maxim 40 

(i) bovine 
Carne  39 

Lapte 35 

(ii) ovine si caprine; 
Îngrașare  35 

Reproducție 37 

(iii) porcine, din care: 
Reproducție; 40 

Îngrașare; 38 

(iv) păsări, din care: 
Carne  34 

Ouă 33 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 

producerea şi utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de 

un punctaj suplimentar.  

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie 

regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în 

valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut 

pentru sectoare prioritare.  

10 

3. 

Exploatatii agricole de semi-subzistenţă 

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

dar care comercializeaza si o parte din productia realizata. 

Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate 

varia între 2 si 8 UDE.  

2 



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 

selectie sunt: 

- Persoana fizica 

- Persoana fizica autorizata înfiintata în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 

2008 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Întreprindere individuala înfiintata în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 

2008 cu modificările şi completările ulterioare; 

4. 

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

care aplică, membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, 

recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare 

Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 

cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta 

este: 

 membru al uneia din urmatoarele forme asociative, sau forma 

asociativa: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificarile si completarile ulterioare, 

- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituita conform Legii 

îmbunatatirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

- membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA) 

 Beneficiarul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor 

reglementari: 

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

modificările şi completările ulterioare sau întreprindere familială 

constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificările şi completările 

ulterioare, care aplică în nume propriu. 

2 

5. 
Exploatatii 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 

Solicitantii trebuie sa ataseze la cererea de finanţare documente prin 

care demonstreaza ca exploatatia este înregistrata 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. 

1 



7. 

Proiectele care au şi investitii pentru procesarea produselor agricole 

Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ 

Memoriul justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată 

provine din ferma proprie. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în 

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

valoarea totală eligibilă a proiectului.   

2 

8. 

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

data depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanti cărora li se poate acorda punctaj la acest 

criteriu de selecţie sunt următoarele:  

- persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr.44/ 2008); 

- intreprindere individuală (constituita conform  OUG nr.44/ 2008), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 

răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

autorizată/întreprindere individuală/asociat unic persoana fizică al unei 

societăţi cu răspundere limitată  până la încheierea contractului de 

finanţare (conform doc. 18.1). 

1 

9. 

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 

- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor 

Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata 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. 

20 

10. 

Solicitantii dovedesc faptul ca au surse finaciare pentru 

implementarea proiectului-extras de cont care sa ateste existenta unei 

sume egale cu valoarea proiectului. 

20 

 TOTAL 100 

 

Punctaj minim: 15 puncte 
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