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Anunț lansare apel depunere proiecte 

 
 

Data publicării: 7/2013 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:     3 / M121 / 2013 
Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului anunță lansarea, în perioada 01 august 2013 – 06 septembrie 2013, a sesiunii de cereri de 

proiecte pentru Măsura 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole". 
 
 
 
 
 

Depunerea proiectelor pentru măsura 121 se va face la sediul  Grupului de Acțiune Locală Valea Râmnicului (com. Dumitrești) în intervalul orar 
09:00 - 14:00. Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent 
acestei măsuri. Procedura de selecție va fi afișată pe site-ul www.galvalearimnicului.ro și la sediul GAL. Termenul limită de depunere pentru sesiunea 
de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 06 septembrie 2013, ora 12:00. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul 
acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Președintele Comitetului de Selecție. Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului 
va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet www.galvalearimnicului.ro ,în maxim 30 de zile, pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor 
cererilor de finanțare depuse de către aceștia la sediul GAL. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii 121 din cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de 
internet. Vă așteptăm la sediul Grupului de Acțiune Locală Valea Râmnicului  din com. Dumitrești, jud. Vrancea. Sunați la 0040.725.548.320 sau scrieți-ne la 
adresa Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului, Sat. Dumitrești, com. Dumitrești, jud. Vrancea, sau galvalearamnicului@gmail.com, pentru a 
afla cum puteți obține și dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului. 

 
Beneficiarii 
Beneficiarii măsurii sunt fermieri, conform definiției de la Capitolul 5.2. din PNDR. Sunt exceptate de la sprijinul prin acesta măsura organizațiile de 

producători din sectorul legume și fructe pentru investiții sprijinite prin Pilonul I. 
Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potențiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului 

de finanțare. 
Grupurile de producători și cooperativele pot fi beneficiari ai măsurii cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.  
Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanțare a fost selectată, sunt eligibili în cadrul schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanțare din 

PNDR. Un beneficiar care a îndeplinit condițiile de eligibilitate și de selecție prevăzute în această fișă este considerat că îndeplinește condițiile prevăzute la 
art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 

 
 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole " sunt de 400.000 de Euro (1.807.600 Lei). 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 200.000 de Euro. 
Suma maximă a unui proiect poate fi de maximum 400.000 Euro. 

mailto:galvalearamnicului@gmail.com
http://www.galvalearimnicului.ro/
http://www.galvalearimnicului.ro/
file:///D:/Rixi/Desktop/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GORKLDLN/www.galvranceasudest.ro
mailto:galvalearamnicului@gmail.com


GAL VALEA RÂMNICULUI 

Com. Dumitrești, Jud. Vrancea 
galvalearamnicului@gmail.com 
www.galvalearimnicului.ro 
Tel. 0040.725.548.320 

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului (criterii de eligibilitate) : 
a) Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al măsurii și cu cel puțin unul din obiectivele specifice; 
b) Proiectul să fie în acord cu potențialul agricol al zonei și să demonstreze îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole la data dării în 

exploatare a investiției; 
c) Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul; 
d) Beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate; 
e) Beneficiarul trebuie să dovedească posibilitatea de a  asigura cofinanțarea investiției; 
f) Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele și acordurile conform legislației în vigoare din domeniul: 

sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar și de mediu necesare realizării investiției în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiții, potențialii 
beneficiari trebuie să obțină acordul de mediu în conformitate cu legislația națională. În anumite situații menționate în legislație, acordul de mediu 
este însoțit obligatoriu de studiul de impact de mediu, așa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR . 
Dosarele pentru accesarea Măsurii 121 trebuie să conțină documente conform  „GHIDUL SOLICITANTULUI" (v11_iunie 2013) și Cererea de 

finanțare v 5.8 (www.apdrp.ro). 
Cerințele de conformitate pentru ca proiectele să fie declarate eligibile sunt cele aferente procedurilor APDRP (www.apdrp.ro). 
Sectoare prioritare 
În cadrul măsurii sectoarele prioritare sunt: 
Sectorul vegetal:  

a) legume,  
b) pepiniere și plantații de pomi și arbuști fructiferi, căpșunarii,  
c) culturi de câmp,  
d) pepiniere și plantațiile de viță de vie pentru vin (cu excepția restructurării/reconversiei plantațiilor de viță de vie) și struguri de masă. 

Sectorul de creștere a animalelor:  
a) bovine pentru carne 
b) porcine :reproducție 
c) bovine pentru lapte 
d) porcine  îngrășare 
e) ovine și caprine,  
f) păsări. 

 
Criterii le selecție pentru proiectele măsurii 121 sunt postate pe site-ul GAL. 
Punctaj sectorul vegetal 

 Criteriul de selecție nr. 1 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare prioritare, sisteme de irigații și energie regenerabilă) poate primi – 
maxim 50 puncte 

1. Exploatații din sectoarele prioritare, în ordinea de priorități prezentată mai jos – maxim 33 puncte 
a. Legume – 33 puncte 
b. pepiniere și plantații de pomi și arbuști fructiferi, căpșunarii - 33 puncte 
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c. culturi de câmp - 30 puncte 
d. pepiniere și plantații de viță de vie pentru vin (cu excepția restructurării / reconversiei plantațiilor de viță de vie) și struguri de masă - 30 

puncte 
2. Proiectele din sectorul vegetal de la prioritățile a, b, c și d care au investiții în sisteme de irigații, vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de 

selecție. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigații se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în valoarea totală 
eligibilă a proiectului și se adaugă la punctajul obținut, pentru sectoare prioritare – 10 puncte 

3. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj 
suplimentar – 7 puncte 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în valoarea totală 
eligibilă a proiectului și se adaugă la punctajul obținut pentru sectoare prioritare. Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie 
să provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip), să fie 
folosită exclusiv în cadrul fermei.  

 Exploatații agricole de semi-subzistență – 5 puncte 
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează și o parte din producția realizată. Dimensiunea 
economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt: 

- Persoană fizică 
- Persoană  fizică  autorizată  înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare; 
- Întreprindere  individuală  înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;  

 Beneficiarul este, cu minim 6 luni  înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, 
recunoscute conform legislației naționale în vigoare – 10 puncte 
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la cererea de finanțare documente prin care să demonstreze că acesta este: 

- membru al uneia din următoarele forme asociative,: 
o grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificările și completările ulterioare / grup de producători în sectorul 

legume și fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute 
preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume ; 

o societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare; 
o cooperativă  agricolă,  constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
o organizație de îmbunătățiri funciare, constituită conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificările și completările 

ulterioare. 
o membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații 

profesionale (asociații) din componența unei OIPA 
sau, 

- Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări: 
o societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările și completările ulterioare sau 
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o întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare, care aplică în nume propriu 
 Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru același tip de activitate – 10 puncte 
 Exploatații vegetale și de creștere a animalelor în sistem ecologic – 7 puncte 

Solicitanții trebuie să atașeze la Cererea de Finanțare documente prin care demonstrează că exploatația este înregistrată în sistemul de producție 
ecologică (perioada de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situația în care se 
găsește. Pentru proiectele care prevăd producție în sistem ecologic punctajul se acordă în funcție de ponderea suprafeței/ suprafață totală.  

 Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole – 5 puncte 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ că cel puțin 50% din materia primă procesată provine din ferma 
proprie. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul fermei, se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 

 Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului – 8 puncte 
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt următoarele: 

- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificările și completările ulterioare); 
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăți cu răspundere limitată înființate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuala până la încheierea contractului de 

finanțare (conform doc. 18.1).  
 Exploatații agricole aflate în zonele defavorizate situate în: - 5 puncte 

- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la 
ghidul solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 
Semnificativ Defavorizate / Lista localităților din Zonele Defavorizate de Condiții Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul 
Solicitantului.  

Punctajul minim pentru ca un proiect să fie declarat eligibil este de 15 puncte 
Punctaj sectorul animal 

 Criteriul de selecție nr. 1 cumulat pentru cele două componente (sectoare prioritare și energie regenerabilă) poate primi – maxim 60 puncte 
1. Exploatații din sectoarele prioritare, în ordinea de priorități prezentată mai jos – maxim 50 puncte 

a. Bovine carne – 50 puncte 
lapte – 20 puncte 

b. ovine și caprine îngrășare – 20 puncte 
reproducție – 23 puncte 

c. porcine reproducție – 35 puncte 
  îngrășare – 20 puncte 

d. păsări carne – 19 puncte 
  ouă – 20 puncte 
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2. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj 
suplimentar. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în valoarea 
totală  eligibilă  a proiectului și se adaugă la punctajul obținut pentru sectoare prioritare. Materia  primă   folosită   pentru   obținerea energiei 
regenerabile trebuie să provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv din alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de 
același tip), să fie folosită exclusiv în cadrul fermei – 10 puncte 

 Exploatații agricole de semi‐subzistență – 2 puncte 
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează și o parte din producția realizată. Dimensiunea 
economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt: 

o Persoană fizică; 
o Persoana fizica autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu modificările și completările ulterioare; 
o Întreprindere individuala (înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;  

 Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme 
asociative, recunoscute conform legislației naționale în vigoare – 11 puncte 
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la cererea de finanțare documente prin care să demonstreze că acesta este: 

- membru al uneia din următoarele forme asociative,: 
o grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificările și completările ulterioare / grup de producători în sectorul 

legume și fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute 
preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume ; 

o societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare; 
o cooperativă  agricolă,  constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
o organizație de îmbunătățiri funciare, constituită conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificările și completările 

ulterioare. 
o membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații 

profesionale (asociații) din componența unei OIPA 
sau, 

- Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări: 
o societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările și completările ulterioare sau 
o întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare, care aplică în nume propriu 

 Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru același tip de activitate – 5 puncte 
 Exploatații vegetale și de creștere a animalelor în sistem ecologic – 4 puncte 

Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanțare documente prin care demonstrează că  exploatația  este înregistrata  în  sistemul  de  producție  
ecologică  (perioadă  de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situația în care se 
găsește. Pentru proiectele care prevăd producție în sistem ecologic punctajul se acordă în funcție de numărul de animale crescute în sistem 
ecologic/numărul total de animale a exploatației.  
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 Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole – 5 puncte 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că cel puțin 50% din materia primă procesată provine din ferma 
proprie. Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul fermei, se acordă în funcție de ponderea acestor investiții în 
valoarea totală eligibilă a proiectului.  

 Exploatații  agricole  deținute  de  fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului – 8 puncte 
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt următoarele: 

o persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/ 2008); 
o întreprindere individuală (constituită conform   OUG nr.44/ 2008), cu modificările și completările ulterioare; 
o asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăți cu răspundere limitată înființate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 

modificările și completările ulterioare; 
o persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuala până la încheierea contractului   

de finanțare (conform doc. 18.1).  
 Exploatații agricole aflate în zonele defavorizate situate în – 5 puncte 

o zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la 
ghidul solicitantului; 

o alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 
Semnificativ Defavorizate/Lista localităților din Zonele Defavorizate de Condiții Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul 
Solicitantului.  

Punctajul minim pentru ca un proiect să fie declarat eligibil este de 15 puncte 

În cazul proiectelor ce implică lucrări de construcție este obligatoriu ca Studiul de Fezabilitate să fie însoțit de Proiectul Tehnic, ambele depunându-
se la GAL. 

Criteriile de departajare pentru proiectele cu același punctaj sunt următoarele: 

 Vor fi selectate proiectele din zona unde rata sărăciei este mai mare; 

 Vor fi  selectate proiecte care vor genera mai multe locuri de muncă. 
Comitetul de selecție este format din: 

 Reprezentanți parteneri privați 5 persoane. 
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Declarație 
 
 

Subsemnatul/a …………………………………………........................................................, domiciliat/ă în localitatea …………………………................, 

str. ………………………………..…………………...., nr. ….., bl. …..., ap. …..., et. ….., sc. ….., județul ................................, codul poștal …..................,  

posesor/posesoare al/a  actului de identitate ...... seria …..., nr. ................,  CNP  ......................................,    tel. ……………………………………………….. 

în calitate de solicitant al finanțării GAL Valea Râmnicului, pentru proiectul cu titlul ……………………………………………………………......….. 

………………………………………………………….…………………………………......................................................................... mă angajez ca: 

 După semnarea Contractului de Finanțare, să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului o copie a acestuia, în termen de 5 zile de la data 

semnării lui. 

 După selectarea proiectului, să raportez către G.A.L. Valea Râmnicului toate plățile aferente proiectului ce vor fi efectuate de APDRP. 

Să realizez această raportare după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plății și în maximum 5 zile lucrătoare de 

la data efectuării plății. 

 Să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului  copie a Declarației de Eșalonare Plăți (depusă odată cu prima Cerere de Plată). 

 Să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului copia Rapoartelor de Progres depuse pe perioada desfășurării proiectului. 

 Mă angajez ca în termen de 5 zile de la survenirea acesteia să aduc la cunoștință GAL Valea Râmnicului orice modificare intervenită în 

derularea contractului. 

Îmi asum faptul că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Data                                                                                            Semnătura 
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