
     

GRUPUL DE AC
PROIECT FINAN

                                                                              

CRITERII DE SELEC

Nr. 

 
S1 Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele 

comunitare nou introduse
Dezvoltare Locală
 

S2 Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente 
(sectoare prioritare, sisteme de irigatii si energie regenerabila) poate 
primi maxim 36
Dezvoltare Locală
- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata 
mai jos, maxim 30 de puncte:
(i) legume  
(ii) pepiniere şi planta
(iii) culturi de câmp; 
(iv) pepiniere şi planta
restructurării/ reconversiei planta
masă;  
 
- Proiectele din sectorul vegetal care au investi
irigaţii vor primi punctaj suplimentar
de max.10.(similar CS 
Punctajele pentru proiectele care prev
de irigaţii se acord
valoarea totală eligibil
obţinut pentru sectoarele prioritare

 

 -Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investi
producerea şi utilizarea energiei regenerabile vor putea 
beneficia de un punctaj suplimentar de 
din Strategia de Dezvoltare Local

Punctajele pentru proiectele care
regenerabilă se acord
valoarea totală eligibil
obţinut pentru sectoare prioritare.
Materia prima folosita pentru obtinerea energiei regener
sa provina din ferma proprie iar energie obtinuta inclusiv din alte 
surse regenerabile (solara, eoliana, termala
tip), sa fie folosita exclusiv in cadrul fermei.
 

 

 
 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RUR

                                                                              Anexa nr. 2 la Decizia Consiliului Director nr. 2 din 05.04.2013

CRITERII DE SELECTIE PENTRU PROIECTELE AFERENTE 

SUB-MĂSURII 411-121 

SECTORUL VEGETAL 

CRITERIUL  

 
Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele 
comunitare nou introduse (similar CS 1 din Strategia de 
Dezvoltare Locală) 

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

maxim 36 de puncte: (similar CS 2 din Strategia de 
Dezvoltare Locală) 

Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata 
maxim 30 de puncte: 

şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşună
(iii) culturi de câmp;  

şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excep
rii/ reconversiei plantaţiilor de viţă de vie)şi struguri de 

Proiectele din sectorul vegetal care au investiţii in sistemele de 
ii vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie 

(similar CS 2 din Strategia de Dezvoltare Local
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în sistemul 

ii se acordă în funcţie de ponderea acestor investi
ă eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul 

inut pentru sectoarele prioritare 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investi
şi utilizarea energiei regenerabile vor putea 

beneficia de un punctaj suplimentar de max. 7. (similar CS 
din Strategia de Dezvoltare Locală) 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie 

 se acordă în funcţie de ponderea acestor investi
 eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul 

inut pentru sectoare prioritare. 
Materia prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie 
sa provina din ferma proprie iar energie obtinuta inclusiv din alte 
surse regenerabile (solara, eoliana, termalasi alte surse de acelas

), sa fie folosita exclusiv in cadrul fermei. 

 GAL COLINELE BUZAULUI 

BUZĂULUI 
ȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 

Anexa nr. 2 la Decizia Consiliului Director nr. 2 din 05.04.2013 

IE PENTRU PROIECTELE AFERENTE  

PUNCTAJ 
Stabilit de 
GAL CB 

 
Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele 

din Strategia de 
 

1p 

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

din Strategia de 

Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata 

şunării; 

 de vie pentru vin (cu excepţia 
şi struguri de 

ii in sistemele de 
pentru acest criteriu de selectie 

din Strategia de Dezvoltare Locală) 
ţii în sistemul 

ie de ponderea acestor investiţii în 
ă la punctajul 

 
 

 
 
 
 
 

30p 
30p 
30p 

 
 
 

30p 
 
 
 
 
 
 

1p 
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 

i utilizarea energiei regenerabile vor putea 
(similar CS 3 

ii în energie 
ie de ponderea acestor investiţii în 

 la punctajul 

abile trebuie 
sa provina din ferma proprie iar energie obtinuta inclusiv din alte 

si alte surse de acelasi 

 
 

5p 



S3 
 

Exploatatii agricole de semi-subzistenta (similar CS 4 din 
Strategia de Dezvoltare Locală) 
Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, 
dar care comercializeaza si o parte din productia realizata. 
Dimensiunea economica a plantatiilor de semi-subzistenta poate 
varia intre 2 si 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta in cererea de finantare bazate 
pe informatiile din 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 cu modificarile si completarile ulterioare;- Intreprindere 
individuala infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 
 

 
 

1p 

   S4 Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de lansarea 
sesiunii pentru care aplică, membru al unei forme asociative, 
sau forma asociativa, recunoscute conform legislatiei nationale 
în vigoare (similar CS 5  din Strategia de Dezvoltare Locală) 
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 formele asociative: 
-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu 
modificarile si completarile ulterioare/grup de producători din 
sectorul legume şi fructe, constituit conform HG nr. 1078/2008 
privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători 
recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul 
fructe şi legume; 
-societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.1/2005 
cu modificarile si completarile 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 modificarile si completarile 
ulterioare; 
-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA).Solicitantul poate fi membru al unei 
organizatii profesionale (asociatii) din componenta  unei OIPA.      

• Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit 
urmatoarelor reglementari: 

-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile si completarile ulterioare, care aplica in nume proprie. 
 

15p 

S5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ 
FEADR pentru acelasi tip de activitate (similar CS 6 din Strategia 
de Dezvoltare Locală) 

 

5p 



S6 Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in sistem ecologic 
(similar CS 7 din Strategia de Dezvoltare Locală) 
Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente 
prin care demonstreaza ca exploatatia este inregistrata in sistemul 
de productie ecologica (perioada de conversie /certificate). 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. 
 

1p 

S7 Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor 
agricole (similar CS 8 din Strategia de Dezvoltare Locală) 
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ ca cel putin 50% din material 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. 
 

1p 

S8 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la 
data depunerii proiectului (similar CS 9 din Strategia de 
Dezvoltare Locală) 
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest 
criteriu de selectie sunt urmatoarele: 
-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 
aprilie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 
-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 
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). 
 

30p 

S9 Exploatatii agricole aflate în zonele defavorizate (similar CS 10 
din Strategia de Dezvoltare Locală)situate în: 
-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 Devaforizate de 
Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul solicitantului. 
 
 

10p 

 
TOTAL  

100p 

 

 

 

 

 

 

 



SECTORUL ANIMAL 

Nr. CRITERIUL  
PUNCTAJ 
Stabilit de 
GAL 

S1 Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele 
comunitare nou introduse (similar CS 1 din Strategia de 
Dezvoltare Locală) 
Se acorda punctaj la acest criteriu de selectie numai pentru 
implementerea urmatoarelor  standarde:  
1.protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole  
-se aplica numai pentru zonele nou desemnate conform 
Ord.MM/MADR nr.1552/743/2008. 
Data la care se incheie perioada de gratie-14.10.2013. 
 
2.Îndeplinirea standardelor pentru laptele crud 
Data la care se incheie perioada de gratie-31.12.2014. 

10P 

S2 Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente 
(sectoare prioritare si energie regenerabila); (similar CS 2 din 
Strategia de Dezvoltare Locală) 
 
 
- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati 
prezentata mai jos, maxim 10 de puncte: 
(i) bovine 
   - carne 10 
   - lapte 10 
(ii) ovine si caprine   
    -ingrasare 10 
    -reproductie 10 
 (iii) porcine, din care: 
    -reproductie 10;  
    -ingrasare10  
(iv) pasari, din care: 
    -carne10 
    -oua 10 

10p 
 
 

 - Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 
producerea şi utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia 
de un punctaj suplimentar de max.10. (similar CS 3 din Strategia 
de Dezvoltare Locală) 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie 
regenerabilă se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în 
valoarea totală eligibilă 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, inclusiv 
din alte surse regenerabile (solara, eoliana, termalasi alte surse de 
acelasi tip, sa fie folosita exclusiv in  cadrul fermei.  
 

10p 



S3 
 

Exploatatii agricole de semisubzistenta (similar CS 4 din 
Strategia de Dezvoltare Locală) 
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 cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 
2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

 
 

4p 

   S4 Beneficiaruleste cu minim 6 luni înainte de lansarea 
sesiunii pentru care aplică, membru al unei forme asociative, 
sau forma asociativa, recunoscute conform legislatiei 
nationale în vigoare (similar CS 5 din Strategia de Dezvoltare 
Locală) 
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 formele asociative: 
-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.1/2005 
cu modificarile si completarile 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 modificarile si completarile 
ulterioare; 
-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei 
organiza�ii profesionale (asocia�ii) din componen�a  unei OIPA.     
Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor 
reglementari: 
-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile si completarile ulterioare, care aplica in nume proprie. 
 
 

10p 

S5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 
SAPARD/ FEADR pentru acelasi tip de activitate (similar CS 6 
din Strategia de Dezvoltare Locală) 
 

10p 



 

Punctajul minim ce trebuie obtinut pentru ca proiectul sa fie selectat este de minim __10__puncte. 

 

S6 Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in sistem 
ecologic(similar CS 7 din Strategia de Dezvoltare Locală) 
Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente 
prin care demonstreaza ca exploatatia este inregistrata in sistemul 
de productie ecologica (perioada de conversie /certificate). 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 al exploatatiei. 
 
 

1p 

S7 Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor 
agricole (similar CS 8 din Strategia de Dezvoltare Locală) 
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. 
 
 

5p 

S8 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la 
data depunerii proiectului(similar CS 9 din Strategia de 
Dezvoltare Locală) 
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest 
criteriu de selectie sunt urmatoarele: 
-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 
aprilie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 
-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 
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). 
 
 

30p 

S9 Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate(similar CS 10 
din Strategia de Dezvoltare Locală)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 Devaforizate de 
Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul 
solicitantului. 
 
 

10p 

 TOTAL  100p 


