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Anunț lansare apel depunere proiecte 

 
Data publicării: 02/2012 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:      2/M123 
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 123. 

 
 
 
 
 

Depunerea proiectelor pentru măsura 123 se va face la sediul  Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est 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 pe toţi solicitanţii privind rezultatul 
evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL. 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii123 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 123 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 123 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 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere " sunt de 275.000 de Euro (1.136.273 Lei). 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 123 este de 200.000 de Euro. 
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Nr. 

Crt. 
Criterii de selectie M123 

Punctaj 

2012 

1 

Unităţi care au programe de restructurare până în 2011, cuprinse în anexa 

avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare. 

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

regăsească în Anexa 1 la fişa tehnică a măsurii şi trebuie să facă dovada că are 

un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă face parte 

din acest program. Anexa 1 la fişa tehnică a măsurii este publicată şi în Ghidul 

Solicitantului. 

 

3 

2 

Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou 

introduse
 

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

realizeze prin proiect investiţii privind adaptarea la standardele comunitare în 

conformitate cu Anexa 2 la fişa tehnică a măsurii "Descrierea standardelor 

comunitare în vigoare", prezentată şi în Ghidul Solicitantului. 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. 

3 

3 

De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze cu documentele administrative 

eliberate pentru realizarea proiectului de către autorităţile competente (mediu, 

sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar) că va respecta standardele şi că 

implementarea proiectului va fi realizată pănă la expirarea standardului nou 

introdus. 

Se punctează numai pentru standardele a căror perioadă de graţie 

pentru implementare excede data de 01.01.2010. 

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

 

 

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; 

(ii ) cereale; ..........................................................................................  

(iii) legume, fructe şi cartofi; ................................................................  

(iv) seminţe oleaginoase; ....................................................................  

(v) miere de albine; .............................................................................  

(vi) vin ..................................................................................................  

 

Maxim46 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

36 

34 

25 

25 

32 

4 

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 cumulat pentru cele doua componente (sectoare 

prioritare şi energie regenerabila) poate primi maxim 46 de puncte. De exemplu: 

10 



- 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 
lapte si cereale, de ex.) + 0.5 = 36,5 

5 

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 disponibila. 

5 

6 

- Forme asociative constituite cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii 

pentru care aplică, conform legislaţiei în vigoare; 

- Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu o vechime de minimum 6 luni în 

cadrul OIPA* 

Solicitanţii sunt: 

- cooperative agricole de procesare a produselor agricole - conform Legii nr. 

566/2004; 

- societăţi cooperative de valorificare - conform Legii nr. 1/2005; 

- asociaţii familiale/ intreprindere familiala, conform OUG nr.44/2008; 

- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/ 2005, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

- membri   ai   unei   Organizaţii   Interprofesionale   pentru   Produsele 

Agroalimentare (OIPA) 

- Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ 

ca investitia deserveste membrii formei asociative, exclusiv OIPA. 

* Prevederea se aplică începând cu sesiunile următoare. 

17 

7 
Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi ti p de 
activitate 10 

8 

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

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ 

că deţin exploataţii agricole şi procesează sau colectează/depozitează atât 

materie primă din producţia proprie cât şi achizitionează materie primă Solicitantul 

trebuie sa demonstreze ca detine exploatatie agricola ,care produce cel putin 10% 

din necesarul intrarilor de materie prima in unitatea de procesare/depozitare. 

Pentru proiectele care procesează materie primă din producţia proprie punctajul 

se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată în 

unitatea de procesare/depozitare. 

Solicitantul va primi un numar de puncte proportional cu ponderea materiei prime 

din productia proprie raportata la total materie prima necesara procesarii precizata 

in studiul de fezabilitate/ memoriu justificativ., 

În cazul în care solicitantul deţine exploataţie agricolă dar produce mai puţin de 
10%   din   necesarul   intrărilor   de   materie   primă   în   unitatea   de 
procesare/depozitare, va primi 0 puncte. De exemplu: 

Materie prima din productie proprie = 50.000 tone 

Total materie prima necesara procesarii si /sau depozitarii = 500.000 tone 

50.000/500.000 x 8 = 0.8 puncte la acest criteriu de selectie. 

8 

9 

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. 

3 



 

Solicitantul trebuie sa proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale. 

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) proporţional cu ponderea produselor 

traditionale geografică din total productie realizate, daca NU, va primi 0 

puncte. 

De exemplu: 

Produse traditionale 25.000 kg/l Productie totala realizata = 500.000 kg/l 
25.000/500.000x3 = 0.15 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

10 

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) proporţional cu ponderea produselor 

ecologice din total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte. De 

exemplu: 

Produse ecologice = 25.000 kg/l Producţie totală realizată = 500.000 kg/l 

25.000/500.000x5 = 0.25 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

5 

 TOTAL 100 
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