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CRITERII DE SELEC

 

Nr. 
crt 

Criterii de selectie 

1. Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea
sesiunii pentru care aplică, al unei forme asociative recunoscute

conform legislatiei nationale în vigoare

Dezvoltare Locală) 
 
Pentru a se acorda punctaj la acest 

finantare documente prin care să demonstrezecă acesta este membru al uneia din 

următoarele forme asociative:

- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea nr.

338/2005, cu modificările si completările ulterioare;

- asociatii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 26/2000, cu modificările si completările

ulterioare; 

- grupuri si organizatii de producători în sectorul fructe si legume

recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008, cu

modificările si completările ulterioare;

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu

modificările si completările ulterioare;

- organizatii de îmbunătătiri funciare constituit

nr.138/2004, cu modificările si completările ulterioare.

-asociatii profesionale cu profil agricol constiutite conform Ordonantei Guvernului numarul 

26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , cu modificarile si comletarile ulterioare;

 

2. Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăti de Agro 

cadrul PNDR (similar CS 2
 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantulatasează la Cererea de 

finantare documente prin care să

Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul si

angajamente de agro – mediu

3. Ferma de semi – subzistentă se află în zonă defavorizată

Strategia de Dezvoltare Local
 
Este situată în: 

- zona montană cu handicap natural conform Listei Unitătilor

zona montană defavorizată, prezentată în

- alte zone cu handicap natural decât zona

Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele

localitătilor din Zonele Defavorizate

Ghidul Solicitantului. 

 

 
 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI
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                                                                              Anexa nr. 3 la Decizia Consiliului Director nr. 2 din 05.04.2013

CRITERII DE SELECTIE PENTRU PROIECTELE AFERENTE 

SUB-MĂSURII 411-141 

Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea 
sesiunii pentru care aplică, al unei forme asociative recunoscute 

conform legislatiei nationale în vigoare (similar CS 1 din Strategia de 

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

finantare documente prin care să demonstrezecă acesta este membru al uneia din 

următoarele forme asociative: 

grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea nr. 

le si completările ulterioare; 

asociatii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonantei 

de urgentă a Guvernului nr. 26/2000, cu modificările si completările 

grupuri si organizatii de producători în sectorul fructe si legume 

recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008, cu 

modificările si completările ulterioare; 

cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu 

modificările si completările ulterioare; 

organizatii de îmbunătătiri funciare constituite conform Legii 

nr.138/2004, cu modificările si completările ulterioare. 

asociatii profesionale cu profil agricol constiutite conform Ordonantei Guvernului numarul 

26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , cu modificarile si comletarile ulterioare; 

Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăti de Agro - mediu” din 

2 din Strategia de Dezvoltare Locală) 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantulatasează la Cererea de 

finantare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăti de 

PNDR, prin care solicitantul si-a asumat, în mod voluntar, 

mediu 

subzistentă se află în zonă defavorizată (similar CS 
Strategia de Dezvoltare Locală) 

zona montană cu handicap natural conform Listei Unitătilor Administrativ Teritoriale din 

zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului; 

alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unitătilor 

Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei 

localitătilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice prezentate în anexă la 

 GAL COLINELE BUZAULUI 

BUZĂULUI 
ȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 

Anexa nr. 3 la Decizia Consiliului Director nr. 2 din 05.04.2013 

IE PENTRU PROIECTELE AFERENTE  

Punctaj 

din Strategia de 

atasează la Cererea de 

asociatii profesionale cu profil agricol constiutite conform Ordonantei Guvernului numarul 

5p 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantulatasează la Cererea de 

că acesta a accesat Măsura 214 „Plăti de 

 

20p 

similar CS 3 din 

Administrativ Teritoriale din 

Semnificativ Defavorizate/ Listei 

de Conditii Naturale Specifice prezentate în anexă la 

20p 



4. Ferma de semi – subzistentă este detinută de fermier cu vârsta 

sub 40 de ani, la data depunerii proiectului (similar CS 4 din Strategia de 
Dezvoltare Locală) 
 
Criteriul se aplică pentru solicitantul care la data depunerii 

proiectului nu are împlinită vârsta de 40 de ani. 

30p 

5. Solicitantul realizează o investitie, în special o investitie pentru 
îndeplinirea conformitătii cu standardele comunitare: 
a. investitie pentru îndeplinirea conformitătii cu standardele 

comunitare (similar CS 5 din Strategia de Dezvoltare Locală) 
 
La acest criteriu de selectie, se va acorda punctaj numai dacă solicitantul îsi propune în 

Planul de afaceri să realizeze investitii, prin Măsura 121 „Modernizarea exploatatiilor 

agricole”, pentru îndeplinirea conformitătii cu standardele comunitare minime pentru 

protectia găinilor ouătoare – sistemul de custi îmbunătătite, conform DirectiveiConsiliului 

nr. 1999/74/CE, transpusă prin Ordinul nr. 136/2006. Investitiile propuse prin proiect 

trebuie realizate pînă la 31.12.2014 

b. alt tip de investitie 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul trebuie să prezinte în 

Planul de afaceri investitii propuse a se realiza, prin Măsura 121 „Modernizarea 

exploatatiilor agricole”, altele decât cele pentru adaptarea la standardele comunitare. 

 

c.investitii realizate din fonduri proprii                                                                                                                 

Pentru a acorda punctaj la acest criteriu de selectie , Solicitantul trebuie sa prezinte in 

Planu de afaceri-Sectiunea A- investitii propuse a se realiza din fonduri proprii, de 

minimum  4.500 lei  pana la sfarsitul anuluir 3 .  

 

Maxim 
25 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 

 Total 100 

 

 

Punctajul minim ce trebuie obtinut pentru ca proiectul sa fie selectat este de minim  20 puncte. 

 


