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Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului Director nr. 15 din 29.11.2013 – Apelul de Selectie Nr. 5 din 2013

CRITERII DE SELECTIE PENTRU PROIECTELE AFERENTE

SUB-MASURII 411-112 “Instalarea Tinerilor Fermieri”

Nr. CRITERIUL
Punctaj

Stabilit de
GAL Colinele

Buzaului

S1

Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă (similar CS 1 din
Strategia de Dezvoltare Locala)
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul
completează secţiunea specifică ”Stabilirea dimensiunii economice a
fermei” a Cererii de finanţare, din care va trebui să rezulte că
exploataţia agricolă deţinută are o dimensiune economică cuprinsă
între 6 şi 8 UDE.

20 p

S2

Solicitantul deţine o exploatatie agricolă ( cu profil
vegetal/animal) într-o zona defavorizata (similar CS 2 din
Strategia de Dezvoltare Locala).
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verifică
dacă exploataţia agricolă este situată în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor
Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată
în anexă la Ghidul Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei
Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele
Semnificativ Defavorizate/ Listei localităţilor din Zonele
Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexă la
Ghidul Solicitantului.

15 p
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S3

Solicitantul  are în proprietate exploataţia agricolă (similar CS 3
din Strategia de Dezvoltare Locala)
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul
ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze
că deţine în proprietate întreaga  exploataţie agricolă:
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului
agricol autentificate de notar, conform legislaţiei în vigoare;
- documente care atestă dreptul real principal de proprietate al
clădirilor din exploataţie;
- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din
care să rezulte: efectivul de animale deţinut, al pasărilor şi al
familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în
Registrul Exploataţiei, însotit de formular  de miscare
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010).

30 p



GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI,
Centrul de zi Iulia Hasdeu, Sat Ojasca, Com. Unguriu,
judetul Buzau, CIF 30985043,  Tel: 0238.890.240
www.galcb.ro, leader@galcb.ro; contact@galcb.ro

S4

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta
conform legislatiei in vigoare*, (similar CS 4 din Strategia de
Dezvoltare Locala).
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul
ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze
că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative, cu
conditia ca solicitantul sa faca parte dintr-o asociatie in domeniul
proiectului:

- grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa
Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea
grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole
şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare;
- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume
recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind
acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute
preliminar si organizatiilor de producători în sectorul fructe si
legume;
- societate cooperativa agricolă, consituită conform legii nr.1/2005;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii
nr.138/2004, cu  modificările şi completările ulterioare.
- membrii ai unei asociatii care este membra in Organizatii
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA.
Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local,
judeţean şi naţional.

*Se va acorda punctaj numai daca sunt atasate documentele descrise
in Cap. 4.1. Documente necesare intocmirii Cererii de Finantare,
punctul 12.1

30 p
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S5

Solicitantul acceseaza masura de agromediu (similar CS 5 din
Strategia de Dezvoltare Locala).
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul
ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze
ca acesta a accesat Masura 214 „Plati de Agro-mediu” din cadrul
PNDR, prin care solicitantul si-a asumat, in mod voluntar,
angajamente de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani de la data
semnarii  angajamentului.
Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu:

1. Pajişti cu inaltă valoare naturală.
2. Practici agricole tradiţionale.
3. Pajişti importante pentru păsări – pachet pilot.
4. Culturi verzi.
5. Agricultura ecologică
6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.).
7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca

cu gât roşu (Branta ruficollis).

5 p

TOTAL 100 p

Punctajul minim pentru aceasta masură este de 10 puncte,

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în functie de urmatoarele
prioritaţi:

1. beneficiarul are în proprietate exploatatia agricolă;
2.   beneficiarul este membru al unei forme asociative;
3.   beneficiarul deţine o ferma de semi-subzistenta.
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În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în funcţie de
criteriul de departajare preponderent, stabilit pe baza numărului mai mare de unităţi de
dimensiune economică (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul fiecărui
criteriu de departajare, în următoarea ordine:

1. numar de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproductie/ pasari, numar UDE
cumulate;

2. numar de porcine la îngrasat/ ovine si caprine, numar UDE cumulate;
3. suprafata legume numar UDE cumulate;
4. suprafata pepiniere si plantatii de pomi si de arbusti fructiferi, capsunarii, numar UDE

cumulate;
5. suprafata pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin cu exceptia restructurarii/

reconversiei plantatiilor de vita de vie si struguri de masa, numar UDE cumulate;
6. suprafata culturi de câmp numar UDE cumulate;
7. suprafata culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale

vegetativa, în scopul producerii de energie regenerabila, cumulate. Pentru acest criteriu de
departajare nu se calculeaza numarul de UDE.


