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APEL DE SELECŢIE 
 

MĂSURA 411-41 - „SPRIJINIREA FERMELOR AGRICOLE DE SEMI-SUBZISTENŢĂ“ 
 

 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 411-41 - 01/13/15.04.2013 
 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală - DRUMUL CARELOR anunţă lansarea, în 

perioada 15 aprilie – 17 mai 2013, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 411-41 - 

„SPRIJINIREA FERMELOR AGRICOLE DE SEMI-SUBZISTENŢĂ“ 

 
1. Data lansarii apelului de selecţie: 15 aprilie, ora 08,30 

2. Data limita de depunere a proiectelor: 17 mai, ora 12.00  

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va 

face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL CARELOR, strada Calea 

Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500, în intervalul orar 08.30-16.30 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect: 

7.500 euro  

5. Număr proiecte finanţate:38 

6. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 285.000 euro 

7.Intensitatea ajutorului public: 100% 

8. Solicitantul finanţării nerambursabile este obligat să depună o declaraţie pe propria 

răspundere prin care se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului 

selectat ce vor fi efectuate de către APDRP către beneficiar. Modelul de declaraţie este 

disponibil pe site-ul www.drumulcarelor.ro ,secţiunea „Apeluri de selecţie“. 

http://www.drumulcarelor.ro/
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9. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului sunt precizate în Ghidul solicitantului aferent Măsurii 411-41 - „Sprijinirea 

fermelor agricole de semi-subzistenţă“,  disponibil,  în format electronic, pe site-urile 

http://www.madr.ro/ro/pndr/ghidul-solicitantului-pndr.html,  www.apdrp.ro şi valabil la 

data depunerii cererii de finanţare.  

10. Solicitantul finanţării nerambursabile trebuie să îndeplinească cerinţele de 

conformitate şi de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului aferent Măsurii 411-41 -  

„Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă“ – disponibil în format electronic pe     

site-urile http://www.madr.ro/ro/pndr/ghidul-solicitantului-pndr.html,  www.apdrp.ro în 

vigoare la momentul lansării apelului de selecţie. Pentru detalii accesaţi secţiunea „Apeluri 

de selecţie“ disponibilă pe site-ul www.drumulcarelor.ro. 

11. Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie este prevăzută în 

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor disponibilă pe site-ul asociaţiei 

www.drumulcarelor.ro secţiunea „Proceduri“. 

12. Componenţa Comitetului de Selecţie a proiectelor: Selecţia proiectelor este asigurată 

de un număr de 10 membrii (un preşedinte, un secretar, opt membrii) – reprezentanţi ai 

partenerilor din GAL (3 persoane din sectorul public, 5 persoane din sectorul privat, 2 

persoane din sectorul civil). Componenţa nominală a membrilor Comitetului de selecţie 

este disponibilă pe site-ul Asociaţiei www.drumulcarelor.ro la secţiunea „Proceduri“. 

 

Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL (descrierea criteriilor de 

selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu):  

 

http://www.madr.ro/ro/pndr/ghidul-solicitantului-pndr.html
http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/ro/pndr/ghidul-solicitantului-pndr.html
http://www.apdrp.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
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Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

Criterii de selecţie generale 70 

1. Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii 
pentru care aplică, al unei forme asociative recunoscute conform 
legislaţiei naţionale în vigoare 
Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, 
judeţean şi naţional.  
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:  

Maxim 15 

- 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;  

10 

- 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 și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume;  

10 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, a 
cooperației agricole, cu modificările şi completările ulterioare;  

15 

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii 
nr.138/2004 a îmbunătățirilor funciare, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

15 

- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

15 

2. Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu“ din cadrul 
PNDR  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 
ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că 
acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu“ din cadrul PNDR, 
prin care  solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro 
– mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării 
angajamentului.  

5 
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3. Ferma de semi – subzistenţă se află în zonă defavorizată  
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.  

5 

4. Ferma de semi – subzistenţă este deţinută de fermier cu vârsta sub 40 
de ani, la data depunerii proiectului  
Criteriul se aplică pentru solicitantul care la data depunerii proiectului nu 
are împlinită vârsta de 40 de ani.  

35 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru 
îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare:  

Maxim 10  

a. investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele 
comunitare  
Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai pentru 
implementarea următoarelor standarde:  
1. protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole care se 
aplică numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din 
Ghidul Solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi – Localităţi 
conform Ord. MM/MADR nr. 1552/ 743/ 2008. Întreaga exploatație 
trebuie să se regasească în localitățile din Anexa nr. 12. Data la care se 
încheie perioada de grație pentru acest standard este 14.10.2013.  
2. Îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai 
pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolite); 
Data la care se încheie perioada de grație - 31.12.2014.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 
trebuie să prezinte în Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, prin 
Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole“, pentru adaptarea la 
standardele menționate mai sus.  

 
 
 

5 
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b. alt tip de investiţie  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 
trebuie să prezinte în Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, prin 
Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole“, altele decât cele 
pentru adaptarea la standardele comunitare.  

 
 

5 

c. investiții realizate din fonduri proprii  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 
trebuie să prezinte în Planul de afaceri – Secțiunea A - investiţii propuse 
a se realiza, din fonduri proprii, de minimum 4.500 lei, până la sfârșitul 
anului 3.  

 
 

10 

Criterii de selecţie locală 30 

6. Proiecte care care presupun investiţii inovative în arbuşti fructiferi 
Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție dacă introducerea  
metodelor inovative privind cultivarea arbuştilor fructiferi rezultă din 
Planul de afaceri.  
Inovaţia se poate referi la introducerea unui produs nou, a unui  proces 
nou, a unei organizaţii sau a unei noi pieţe. Inovaţia poate implica 
transferul şi adaptarea de tehnologii, tehnici, metode produse etc. 
dezvoltate în altă parte, modernizarea cunoştinţelor tradiţionale şi 
găsirea unor soluţii noi la probleme rurale preexistente, pe care 
intervenţiile altor metode nu le-au putut rezolva într-un mod satisfăcător 
şi durabil.   

5 

7. Proiecte care fac dovada privind cuantumul investiţiei din surse proprii 
Se va acorda punctaj solicitantului care demonstrează în Planul de 
afaceri o investiţie cuprinsă între: 

- între 4.501 lei – 6.000 lei, până la sfârşitul anului 3 

- între 6.001 lei – 7.500 lei, până la sfârşitul anului 3 

- de peste 7.500 lei, până la sfârşitul anului 3 

Max. 20 
 
 

10 
15 
20 

8. Proiecte ce presupun dezvoltarea creşterii animalelor din specia 
bovine de carne 
Criteriul se punctează dacă solicitantul face dovada prin Planul afaceri că 
cel puţin 25% din dimensiunea economică (vegetal + zootehnic) a fermei 
la sfârşitul anului 3 este constituită din specia bovine de carne, astfel: 

5 
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- Bovine sub 2 ani - masculi 
- Bovine de 2 ani şi peste – masculi 

 
TOTAL 

 
100 

 

 
Pentru această măsură, conform PNDR, nu există punctaj minim.  
 
IMPORTANT! 

Facem precizarea că pentru selecţia proiectelor se vor avea în vedere cerinţele de 

conformitate şi eligibilitate, documentele justificative stabilite în Ghidul solicitantului din 

PNDR şi precizările din Planul de Dezvoltare Locală, cu respectarea criteriilor de selecţie  

şi a documentelor conexe stabilite de GAL, publicate pe site-ul propriu. 

 
IMPORTANT!  
Documentele atașate la dosarul Cererii de Finanțare pentru acordarea de punctaj la 
Criteriile de selecție, nefiind condiții de eligibilitate, nu sunt verificate la efectuarea 
conformității sau a eligibilității proiectului, acestea se vor analiza în etapa de verificare a 
criteriilor de selecție (E 3.2 – Fișa de verificare a criteriilor de selecție).  
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de 
afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii.  
În cazul solicitanților care își prevăd investiții prin Măsura 121 și primesc punctaj la acest 
criteriu de selecție, dar nu depun proiect conform pe acestă măsură, va inceta sprijinul și 
se vor recupera integral fondurile plătite.  
În situaţia în care un criteriu de selecţie nu este îndeplinit, punctajul de selecţie pentru 
acest criteriu este 0. 
 
13. Data şi modul de anunţare a rezultatelor. Rezultatele procesului de selecţie vor fi 

anunţate până la data de 06.06.2013 după aprobarea Raportului de selecţie şi vor fi 

publicate pe site-ul asociaţiei www.drumulcarelor.ro, la secţiunea „Rapoarte“. Se va 

transmite în aceeaşi dată notificare scrisă cu confirmare de primire, prin poştă sau în 

http://www.drumulcarelor.ro/
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format electronic dar cu semnatura şi ştampilă (în format pdf), tuturor solicitanţilor  privind 

rezultatul evaluării cererilor de finanţare. 

 
14. Contestaţiile privind Decizia de Finanţare a proiectelor se depun, în termen de 5 zile 

lucratoare de la primirea notificării, la registratura GAL sau în maxim 10 zile lucrătoare de la 

data publicării Raportului de Selecţie Intermediar pe pagina de web a asociației, la 

secţiunea „Rapoarte“.  Anunţarea rezultatelor finale precum şi notificarea în scris a 

câstigătorilor, se va face imediat după  soluţinarea contestaţiilor, dar nu mai tarziu de 10 

zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. 

 
15. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – 

DRUMUL CARELOR, strada Calea Bucureşti nr.50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500, 

telefon/fax : 0248666280,e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com  

 
 

 

mailto:galdrumulcarelor@yahoo.com

