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Anunț lansare apel depunere proiecte 

 
Data publicării: 7/2012 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:      3 / M123 / 2012 
Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est anunță lansarea, în perioada 01 august 2012 – 01 septembrie 2012, a sesiunii de cereri de proiecte 

pentru Măsura 123 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere. 
 
 
 
 
 

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 finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri. Procedura de 
selecție va fi afișată pe site-ul www.galvranceasudest.ro și la sediul GAL. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă 
acestei măsuri este: 01 septembrie 2012, ora 12:00. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după 
aprobarea Raportului de Selecție de către Președintele Comisiei de Selecție. Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est va notifica în scris și prin intermediul 
paginii de internet www.galvranceasudest.ro pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia la sediul GAL. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii123 din cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de 
internet. Vă așteptăm la sediul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est  din com. Răstoaca, jud. Vrancea. Sunați la 0040. 784.287.433 sau scrieți-ne la 
adresa Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est, Sat. Răstoaca, com. Răstoaca, jud. Vrancea sau galvnsudest@gmail.com, pentru a afla cum puteți 
obține și 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" www.apdrp.ro . 
 
Beneficiarii 
 
Tipul și dimensiunea întreprinderilor beneficiare 
 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin această măsură sunt: 

 Pentru produsele agricole 
o Micro-întreprinderi și întreprinderi Mici și Mijlocii - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003; 

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 finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 123 este de 200.000 de Euro. 
Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro. 
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o Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005, care au mai puțin de 750 angajați sau cu o cifră de afaceri care nu depășește 200 milioane euro. 

 Pentru produsele forestiere 
o Micro-întreprinderi - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003. 

 
Tipul de clasificare ia în considerare diferitele moduri de combinare: întreprinderi autonome, legate si partenere. 
 
În ceea ce privește sectorul agricol, beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanțare a fost selectată, sunt eligibili în cadrul schemei de garantare pentru 

sectorul agricol cu finanțare din PNDR. 
În privința schemelor de ajutor de stat aferente acestei măsuri, IMM-urile eligibile, a căror cerere de finanțare a fost selectată, sunt eligibile pentru 

schema de garantare pentru întreprinderi mici și mijlocii. 
Un beneficiar care a îndeplinit condițiile de eligibilitate și de selecție prevăzute pentru măsura 123 sau schemele de ajutor de stat aferente acesteia, 

este considerat că îndeplinește condițiile prevăzute la art.51 alin.3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 
 
Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

a) Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al măsurii și cu cel puțin unul din obiectivele specifice; 
b) Beneficiarul trebuie să demonstreze îmbunătățirea performanței generale a întreprinderii la data dării în exploatare a investiției; 
c) Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul; 
d) Beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate; 
e) Beneficiarul nu trebuie să fie în dificultate, în înțelesul prevederilor din Îndrumările Comunității cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea și 

restructurarea firmelor aflate în dificultate (Jurnalul Oficial 2004/C 244/02); 
f) Beneficiarul trebuie să declare că asigura cofinanțarea investiției; 
g) Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că va obține toate avizele și acordurile conform legislației în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, 

fitosanitar și de mediu necesare realizării investiției în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiții, potențialii beneficiari trebuie să obțină acordul 
de mediu în conformitate cu legislația națională. În anumite situații menționate în legislație, acordul de mediu este însoțit obligatoriu de studiul de impact 
de mediu, așa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR; h). În cazul produselor agricole cu cota de procesare, beneficiarul, la depunerea cererii de 
finanțare, trebuie să facă dovada că deține cota la nivelul investiției pe care urmează să o realizeze. 
 
Descrierea cerințelor si obiectivelor cu privire la îmbunătățirea performantei generale a întreprinderilor 
Sprijinul este acordat pentru investiții corporale și necorporale care conduc la îmbunătățirea performanței generale a întreprinderii beneficiare și care 

îndeplinesc atât standardele naționale cât și pe cele comunitare. 
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Planul de afaceri reprezintă partea economică a memoriului justificativ în cazul achizițiilor simple, sau a studiului de fezabilitate în cazul obiectivelor de 
investiții care au și construcții, iar beneficiarul unui proiect de investiții trebuie să demonstreze îmbunătățirea performanței generale a întreprinderilor prin 
îndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico-financiar și de mediu, conform următoarei liste indicative: 

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite proiectele care conțin elemente ce conduc la îmbunătățirea performanței generale a întreprinderii beneficiare, 
după cum urmează: 

 tehnice: 
o Îmbunătățirea și optimizarea fluxurilor de producție, prelucrare și marketing a produselor agricole și forestiere (de exemplu: creșterea 

randamentului de procesare); 
o Crearea și/sau modernizarea rețelelor locale de colectare, a capacităților de recepționare, depozitare, condiționare, sortare și ambalare a 

produselor agricole și forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de păstrare, creșterea calității produselor); 
o Introducerea de tehnologii și procedee pentru obținerea de noi produse, care să satisfacă diferitele cerințe ale consumatorilor (de exemplu: 

diversificarea gamei de produse); 
o Îmbunătățirea producției, procesării și marketingului produselor cu standarde de calitate superioare, inclusiv produsele ecologice; 
o Îmbunătățirea controlului intern al calității materiei prime, semifabricatelor, produselor și subproduselor obținute în cadrul unităților de procesare 

și marketing (de exemplu: creșterea siguranței alimentare). 
 

 economico-financiare: 
o Reducerea costurilor de producție; 
o Creșterea valorii adăugate brute (VAB ) a întreprinderii; 
o Creșterea eficientei utilizării resurselor de producție; 
o Îmbunătățirea cooperării orizontale între procesatori, unitățile care furnizează materia prime și sectorul de desfacere; 
o Creșterea viabilității economice. 

 

 de mediu și siguranța alimentara: 
o Reducerea emisiilor poluante și a deșeurilor în scopul protecției mediului (de exemplu: conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu); 
o Creșterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile; 
o Îmbunătățirea siguranței la locul de muncă și a condițiilor de igiena în producție; 
o Îmbunătățirea calității produselor prelucrate și a calității produselor alimentare cu respectarea cerințelor de siguranță alimentară precum și a 

trasabilității (de exemplu: investiții pentru implementarea sistemului de management al calității, de exemplu: ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; 
ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001, inclusiv sistemele bazate pe IT etc.). 
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Obiectivele de ordin tehnic și de mediu sunt prezentate în studiul de fezabilitate sau, după caz, în memoriul justificativ, iar obiectivele economico-
financiare sunt prezentate în planul de afaceri. 

Cerințele de conformitate pentru ca proiectele să fie declarate eligibile sunt cele aferente procedurilor APDRP. 
 
Criterii de selecție 

 unități care au programe de restructurare până în 2013, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformității cu standardele 
comunitare – 3 puncte 
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 pre lucrare a laptelui din România și cerințele structurale aplicabile acestor unități. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, 
solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE și trebuie să facă dovada că are un program de restructurare avizat de ANSVSA, 
iar investiția propusă face parte din acest program. 
Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată și în Ghidul Solicitantului. 
Se    punctează    pentru    toate    unitățile    din    Anexa    Deciziei 2011/898/UE. 

 micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse – 3 puncte 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE și trebuie să facă dovada 
că are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiția propusă face parte din acest program. Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată 
și în Ghidul Solicitantului. 

Se punctează numai Micro‐întreprinderile din Anexa Deciziei 2011/898/UE, numai pentru următoarele două standarde, în conformitate cu Anexa la fișa 
măsurii: „Descrierea standardelor comunitare în vigoare”, prezentată și în Ghidul Solicitantului. 

o Standarde generale pentru igiena produselor alimentare (Regulamentul nr. 852/2004/CE) cu perioada de grație 31.12.2013; 
o Standarde specifice de igienă pentru alimentele de origine animală (Regulamentul nr. 882/2004/CE) cu perioada de grație 31.12.2013; 

În Anexă sunt prezentate regulamentele comunitare și actele normative care le transpun pe acestea și sunt indicate investițiile care sunt necesare 
pentru adaptarea la standarde. Aceste investiții vor fi descrise în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul privind “Adaptarea la standarde”, 
iar cheltuielile necesare vor fi evidențiate în bugetul indicativ. 
De    asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze că Notificarea ANSVSA/DSVSA este eliberată pentru realizarea proiectului, va menționa că va 
respecta standardele și că implementarea proiectului va fi realizată până la expirarea perioadei de grație. 
Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de grație menționată în Anexa din fișa măsurii 123, dar plata se poate efectua și 
ulterior. 

 unități din sectoarele prioritare în ordinea de priorități prezentata mai jos – maxim 36 puncte 
i. lapte și produse lactate; carne, produse din carne și ouă; 36 puncte 
ii. cereale; 36 puncte 
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iii. legume, fructe și cartofi; 34 puncte 
iv. semințe oleaginoase; 25 puncte 
v. miere de albine; 25 puncte 
vi. vin. 32 puncte 

Pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se acordă punctaj suplimentar. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie să provină din unitatea proprie iar energie obținută inclus iv din alte 
surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie folosită exclusiv în unitate. 
Punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestor investiții, în valoarea totală eligibilă a proiectului. 
Criteriul de selecție nr. 3 poate primi maxim 10 puncte. 
De exemplu: 

o cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 Euro ‐ valoarea totală eligibilă a proiectului de 500.000 Euro. 
25.000/500.000x10=0,5 - total punctaj pentru acest criteriu de selecție: 0.5 puncte 

 IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă și nu există capacități de procesare – 5 puncte 
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel  puțin 50% din  materia primă utilizată la  procesare sau 
colectată în  cazul  depozitării, provine  din  județul în  care  este  amplasată investiția sau județele limitrofe in care exista materie prima disponibilă. 

 forme asociative constituite conform legislației în vigoare – 17 puncte 
1. Solicitanții sunt constituiți ca forme asociative: 
o cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004 cu modificările și completările ulterioare; 
o societăți  cooperative  de  valorificare  –  conform  Legii  nr.  1/2005  cu modificările și completările ulterioare; 
o asociații familiale/întreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările și completările ulterioare; 
o grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanța nr. 37/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ că investiția deservește majoritatea membr ilor formei asociative 
(jumătate plus unul din membri) și se regăsește în una din activitățile menționate în statutul acestora 

2. Solicitanții  sunt  membri  ai  unei  Organizații  Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) 
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA. 
Activitatea  propusă prin proiect trebuie să se regăsească în una din activitățile OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: producție, procesare, 

depozitare și comercializare din Registrul OIPA‐M ADR). 
Dacă solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA, activitatea asociației (comuna cu activitatea 
propusă prin investiție) trebuie să se regăsească în activitatea OIPA. 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin care OIPA sprijină activitatea de procesare a 
solicitantului. 

 să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru același tip de activitate – 10 puncte 
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 IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât și procesatoare – maxim 8 puncte 
Solicitanții  trebuie  să  demonstreze  prin  Studiul  de  fezabilitate/Memoriul justificativ că dețin exploatații agricole și procesează sau colectează și/sau 
depozitează materie primă atât din producția proprie cât și achiziționată. Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și trebuie să 
îndeplinească, următoarele condiții: 

o 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 producția proprie punctajul se acordă proporțional 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 9 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 8 puncte. 
Punctajul se va calcula astfel: 
250.000.............8 
50.000................x 
x=50.000x9/250.000=1,8 puncte 

 IMM‐uri care procesează produse tradiționale – maxim 3 puncte 
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau își propun să proceseze unul sau mai multe 
produse tradiționale atestate conform legislației în vigoare. 
Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. 
Pentru proiectele care procesează produse tradiționale atestate punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestora din producția totală realizată. 
Solicitantul va primi un număr de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selecție, respectiv 6) proporțional cu ponderea produselor 
tradiționale din total producție realizate, daca NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
Produse tradiționale 25.000 kg/an 
Producție totală realizată=500.000 kg/an 
25.000/500.000x6=0.30 puncte pentru acest criteriu de selecție. 

 Să colecteze și/sau să proceseze produse ecologice – 5 puncte 
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Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că vor colecta și procesa produse ecologice atestate conform 
legislației în vigoare. 
Solicitantul nu poate obține produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică. 
Pentru  proiectele  care  colectează  și/sau  procesează  produse  ecologice punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestora din producția totală 
realizată. 
Solicitantul va  primi un  număr  de  puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selecție, respectiv 8) proporțional cu ponderea produselor 
ecologice din total producție realizată, dacă NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
Produse ecologice 25.000 kg/an 
Producție totală realizată=500.000 kg/an 
25.000/500.000x8=0.4 puncte pentru acest criteriu de selecție. 
Criterii le selecție pentru proiectele măsurii 123 sunt postate pe site-ul GAL. 
Punctajul minim pentru ca un proiect să fie declarat eligibil este de 30 puncte 
 
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. 
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Declarație 
 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………………………………................................................, domiciliat/ă în localitatea 

………………….……..............., str. ………………………………………………………….……………...., nr. …..….., bl. ……..., sc. …...., ap. ……..., 

județul ..................................., codul poștal ……...................,  posesor/posesoare al/a  actului de identitate ...... seria …..., nr…..................,  CNP  

.......................................................,    în  calitate  de  solicitant  al finanțării    GAL    Vrancea    Sud - Est, pentru proiectul cu titlul 

…………………………………………………………………………………………………………………......................................................................... 

mă angajez ca: 

 După semnarea Contractului de Finanțare, să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est o copie a acestuia, în termen de 5 zile de la data 

semnării lui. 

 După selectarea proiectului, să raportez către G.A.L. Vrancea Sud - Est toate plățile aferente proiectului ce vor fi efectuate de APDRP. Să 

realizez această raportare după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plății și în maximum 5 zile lucrătoare de la 

data efectuării plății. 

 Să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est  copie a Declarației de Eșalonare Plăți (depusă odată cu prima Cerere de Plată). 

 Să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est copia Rapoartelor de Progres depuse pe perioada desfășurării proiectului. 

 

Mă angajez ca în termen de 5 zile de la survenirea acesteia să aduc la cunoștință GAL Vrancea Sud – Est orice modificare intervenită în 

derularea contractului. 

Îmi asum faptul că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

Data                                                                                            Semnătura 
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