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Anexa nr. 3 la Decizia Consiliului Director nr. 9 din 01.08.2013 – Apelul de Selectie Nr. 2 din 2013

CRITERII DE SELECTIE AFERENTE
SUB-MASURII 411 - 122 - „Imbunatatirea valorii economice a padurii”

Nr. Criteriul de selectie

PUNCTAJ
Stabilit de

GAL
Colinele
Buzaului

S1.

După tipurile de păduri în care sunt prevăzute investitii maxim
30 de puncte (similar CS 1 din Strategia de Dezvoltare Locala):

Se va acorda prioritate proiectelor de îmbunatatire a structurii
arboretelor, proiectelor de refacere a arboretelor slab productive si a
substituirii celor derivate

Max 30p

- Proiecte de refacere a arboretelor slab productive;
30p

- Proiecte de substituire a arboretelor derivate.
20p

S2.

După tipul lucrărilor de îngrijire si conducere din pădure maxim
20 de puncte (similar CS 2 din Strategia de Dezvoltare Locala):

Prioritate va fi acordată achizitionării de echipamente si masini si
executării lucrărilor de îngrijire si conducere în arboretele tinere în
detrimentul achizitionării de echipamente de tăiere si a răriturilor
pre-comerciale.
Daca echipamentele si masinile solicitate prin memoriul jusificativ
sunt specific numai lucrarilor de efectuat în arboreturi tinere
(conform prevederilor din Planul lucrarilor de ingrijire si conducere
a arboreturilor din amenajamentul silvic, numai pentru tipurile de
lucrari necesare pâna la efectuarea rariturilor: ingrijirea culturilor
tinere, degajari, curațiri), se acorda 20 puncte.
Daca în memoriul justificativ sunt prevazute și justificate echipamente
si masini care se refera și la lucrari de igiena și rarituri (conform
planurilor din amenajamentul silvic), se acorda 15 puncte.

Max 20p
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- Proiecte de achizitionare de echipamente si mașini pentru
realizarea lucrarilor de îngrijire si conducere în arboreturi tinere; 20p

- Proiecte de achizitionare de echipamente si mașini de taiere
pentru realizarea operațiilor necesare pâna la vârsta exploatabilitații
(ex: rariturile pre-comerciale);

15p

S3.

C.S. 3. După structura proprietătii si mărimea suprafetei pentru
care se întocmeste proiectul (similar CS 3  din Strategia de
Dezvoltare Locala) :

Prioritate va fi acordată asociatiilor de proprietari de pădure,
apoi a suprafetelor mari de păduri si la urmă proprietătilor mici si
individuale.

S3.1

Dupa structura proprietații asupra padurii pentru care se
întocmeste proiectul maxim 30 de puncte:
Se acorda punctaj în funcție de statutul juridic al solicitantului

Max 30p

- proiecte realizate de asociatii de proprietari de padure; 30p
- proiecte individuale 10p

S3.2

Dupa marimea suprafetei de padure pentru care se
întocmeste proiectul*:
*Suprafața de padure pentru care se întocmește proiectul este
cea justificata în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ/
Proiectul de Împadurire și în planurile de amenajament și nu
poate depași suprafața totala aflata în proprietate.
Daca proiectul include mai multe tipuri de investitii, punctajul

la acest criteriu se acorda pentru suprafața cumulata, aferenta
tuturor investitiilor solicitate.

Max 20p

- Peste 1000,01 ha 20p
- Intre 100,01 si 1000 ha 15p
- Pana la 100 ha 10p

Total 100p

Nota: Punctajul minim ce trebuie obtinut pentru ca un proiect sa fie selectat este de 20 puncte.
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CRITERII DE DEPARTAJARE

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul
primit la criteriul de selectie CS 3.

În situatia în care există proiecte cu acelasi punctaj total si cu acelasi număr de puncte obtinut la
criteriile de selectie CS 3 se vor selecta proiectele cu valoarea eligibilă nerambursabilă a
proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare.
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