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SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR 

 

     Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, 
pentru implementarea standardelor şi respectiv pentru beneficiarii Măsurii 141 şi punctarea se va 
face distinct pentru fiecare sector sau componentă în parte. 

 

Nr. 
crt.

Criterii de selecţie Punctaj

Criterii de selecţie generală  35

1.  Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare pentru 
laptele crud: 
‐ se aplică numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolite); 
‐ data la care se încheie perioada de grație ‐ 31.12.2014. 
‐ se acordă punctaj numai pentru modernizări/extinderi, respectiv pentru 
solicitanții care au desfășurat activitate anterioară similară celei susținute 
prin proiect iar proiectul cuprinde numai investiții referitoare la 
implementarea standardului în proportie de 100%. 

5

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploataţii din sectoarele prioritare

Criteriul  de  selecţie  nr.  2  cumulat  pentru  cele  doua  componente  (sectoare 

prioritare și energie regenerabila) poate primi: 

Max 20

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Max 15

(i) bovine  carne 15
  lapte 10

(ii) ovine și caprine  îngrăşare  15

reproducţie  10

(iii) porcine  reproducţie  12.5

îngrăşare  12.5

iv) pasari  carne 15
ouă 12.5

Proiectele  din  sectoarele  prioritare care vor realiza investiţii în  producerea
și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.
Punctajele  pentru  proiectele  care  prevăd  investiţii  în  energie  regenerabilă  se
acordă  în  funcţie  de  ponderea  acestor  investiţii  în  valoarea  totală  eligibilă  a
proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut 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. 
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3.  Exploatatii agricole de semi‐subzistenţă
Sunt   exploatatiile   care   produc,   în   principal,   pentru   consumul   propriu,
dar  care  comercializează  și  o  parte  din  producţia  realizată.  Dimensiunea
economică a exploataţiilor de semi‐subzistenţă 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  solicitanţi  care  pot  primi  punctaj  la  acest  criteriu  de  selecţie
sunt: 
      ‐ Persoana fizică 
      ‐ Persoana    fizică   autorizată    înfiinţată    în   baza   OUG   nr.   44/16   aprilie
2008,  cu modificările și completările ulterioare; 
      ‐ Întreprindere   individuală   înfiinţată   în   baza   OUG   nr.  44/16   aprilie
2008,  cu modificările și completările ulterioare; 
NU SE PUNCTEAZĂ, DEOARECE CORESPUNDE CU C.S.L. NR. 3 

 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  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 
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: 
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificările și completările ulterioare; 
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunatatirilor
funciare nr. 138/2004, cu modificarile și completarile ulterioare; 
- 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: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, cu 
modificările și completările ulterioare; care aplică în nume propriu. 
NU SE PUNCTEAZĂ, DEOARECE CORESPUNDE CU C.S.L. NR. 2 

0

 

5.  Exploataţii  agricole  care  nu  au mai  beneficiat de  sprijin SAPARD/  FEADR
pentru acelaşi tip de activitate 

5

6.  Exploatatii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
NU SE PUNCTEAZĂ, DEOARECE CORESPUNDE CU C.S.L. NR. 4 

0
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7.  Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii  trebuie  să  demonstreze  prin  Studiul  de  Fezabilitate/Memoriul
Justificativ  că  cel  puţin  50%  din materia primă procesată provine din  ferma
proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd  investiţii pentru procesare  în cadrul 
fermei,  se acordă  în  funcţie de ponderea acestor  investiţii  în valoarea  totală
eligibilă a proiectului. 

5

8.  Exploataţii  agricole  deţinute  de  fermieri  cu vârsta sub  40 de  ani,  la  data
depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanţi  cărora li se poate acorda punctaj  la acest criteriu de
selecţie sunt următoarele: 
‐  persoană  fizică  autorizată  (constituită  conform  OUG  nr.44/2008  cu
modificarile şi completările ulterioare); 
‐  intreprindere  individuală  (constituită  conform  OUG  nr.44/2008),  cu
modificările și completările ulterioare; 
‐ asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere
limitată  înfiinţate  în  conformitate  cu  Legea  nr.  31/1990,  cu  modificările  și
completările ulterioare; 
‐  persoană  fizică,  care  se  angajează  să  se  constituie  ca  persoană  fizică
autorizată/intreprindere  individuala  până  la  încheierea  contractului  de
finanţare (conform doc. 18.1). 
NU SE PUNCTEAZĂ, DEOARECE CORESPUNDE CU C.S.L. NR. 1 

0

9.  Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
‐  zonă montană  cu  handicap  natural  conform  Listei  Unităţilor  Administrativ 

Teritoriale  din  zona  montană  defavorizată,  prezentată  în  anexa  la  ghidul

solicitantului; 

‐ alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor

Administrativ  Teritoriale  din  România  incluse  în  Zonele  Semnificativ

Defavorizate/Lista  localităţilor  din  Zonele  Defavorizate  de  Condiţii  Naturale

Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

NU SE PUNCTEAZĂ, DEOARECE toate UAT‐urile din arealul GAL Muscelean si
European  se  afla  in  Zona  montana  defavorizata,  conform  Anexei  nr.9 
aferentă Măsurii 121, din PNDR.   

0

Criterii de selecţie locală  65
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1.  Exploatații agricole deținute de fermieri cu varsta sub 40 de ani, la data 

depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanţi  cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
selecţie sunt următoarele: 
‐  persoană  fizică  autorizată  (constituită  conform  OUG  nr.44/2008  cu
modificarile şi completările ulterioare); 
‐  intreprindere  individuală  (constituită  conform  OUG  nr.44/2008),  cu
modificările și completările ulterioare; 
‐ asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere
limitată  înfiinţate  în  conformitate  cu  Legea  nr.  31/1990,  cu modificările  și 
completările ulterioare; 
‐  persoană  fizică,  care  se  angajează  să  se  constituie  ca  persoană  fizică
autorizată/intreprindere  individuala  până  la  încheierea  contractului  de
finanţare (conform doc. 18.1). 

15

2.  Beneficiari constituiți ca formă asociativă sau membrii ai unei forme 

asociative, recunoscute conform legislației naționale in vigoare 

Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza  la cererea de
finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este:membru al uneia 
din urmatoarele forme asociative: 
‐  grup  de  producători,  constituit  conform  OG  nr.  37/2005,  cu modificările  și 
completările ulterioare; 
‐  societate  cooperativă  agricolă,  constituită  conform  Legii  nr.  1/2005,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 
‐  cooperativă    agricolă,    constituită    conform    Legii    nr.    566/2004,    cu
modificările și completările ulterioare; 
‐ membrii ai unei Organizaţii 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: 
‐  societate  agricolă,  constituită  conform  Legii  nr.  36/  1991,  cu modificările  şi 
completările ulterioare sau  
‐ întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile şi
completarile ulterioare; care aplică în nume propriu. 

 

15
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3.  Exploatații agricole de semi‐subzistență
Sunt   exploatatiile   care   produc,   în   principal,   pentru   consumul   propriu,
dar  care  comercializează  și  o  parte  din  producţia  realizată.  Dimensiunea
economică a exploataţiilor de semi‐subzistenţă 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  solicitanţi  care  pot  primi  punctaj  la  acest  criteriu  de  selecţie
sunt: 
      ‐ Persoana fizică 
      ‐ Persoana   fizică  autorizată   înfiinţată   în   baza   OUG   nr.   44/16   aprilie
2008,  cu modificările și completările ulterioare; 
      ‐ Întreprindere   individuală   înfiinţată   în   baza   OUG   nr.  44/16   aprilie
2008,  cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
 
 

15 

4.  Exploatații vegetale și de creștere a animalelor in sistem ecologic 
Solicitanţii  trebuie  să  ataşeze  la Cererea de  Finanţare  documente  prin  care
demonstrează  ca  exploataţia  este  înregistrată  în  sistemul  de  producţie 
ecologică  (perioada  de  conversie/certificată).  De  asemenea,  trebuie  să
descrie  în  Studiul  de  Fezabilitate/Memoriul  Justificativ  situatia  în  care  se
găseşte. 
Pentru  proiectele  care  prevăd  producţie  în  sistem  ecologic  punctajul  se
acordă în funcţie de ponderea suprafeţei/ suprafaţa totală. 

 
Ponderea mai mare de 50% 
 
Ponderea mai mica de 50% 

Maxim 8
 
 
 
 
 
 
 

 
       8 

 
6 

5.  Proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului
 
Pentru  micro‐întreprinderile  de  tip  start‐up‐uri,  cât  şi  pentru 

microîntreprinderile  în  funcţiune,  punctarea  acestui  criteriu  se  va  face  prin

crearea cel puţin a unui loc de muncă raportat la 15.000 euro. 

Formula: 

*dacă  valoare  ajutor nerambursabil/ număr  locuri de muncă nou  create  <=

15.000 Euro, proiectul primeşte punctaj, 

*dacă  valoare  ajutor  nerambursabil/  număr  locuri  de muncă  nou  create  >

15.000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj. 

Punctarea acestui  criteriu  se va  face pe baza analizei datelor din Studiul de

Fezabilitate/ Memoriul Justificativ  

2
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6.  Proiectele care valorifică materie primă/produse locale

Proiecte care prevăd  în faza de  implementare și/sau derulare, prin memoriul 

justificativ/studiul de fezabilitate, producerea si valorificarea materilor prime

locale, prevăzute în planul de dezvoltare locală. 

Aceste materii prime sunt: carne ovine (viu), carne bovine (viu), lapte, fructe. 

 Întreprinderile  deja  existente  trebuie  să  aibă  înregistrat  la  Registrul

comerțului  ca  activitate  principală  sau  secundară,  producerea  si

comercializarea uneia  dintre materiile prime specificate mai sus. 

3
 

7.  Proiectele care crează parteneriate public‐private la nivelul teritoriului. 

Proiectele să fie realizate în baza Legii 178/2010 a parteneriatului  public‐privat iar 

solicitantul sa fie un membu al parteneriatului si sa fie definit eligibil prin prevederile 

ghidului solicitantului 

2

8.  Proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se

acordă în funcţie tipul acestor investiţii. 

Obținerea energiei regenerabile poate fi facuta din orice sursa pretabila, solară,

eoliană, termală și altele 

5
 
 
 
 
 
 

TOTAL  100

Punctajul minim pentru ca un proiect să fie selectat este de 10 puncte  

Atentie!-Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de gradul de 
atingetre a  indicatoriilor generali si specifici ai strategiei: se selecteaza proiectul care atinge cei mai 
multi indicatori. Au prioritate, in urmatoarea ordine: 
 -proiectele ce contin componente de protectia  mediului (investitii),  
-proiectele implementate de femei, 
-proiectele care contin investitii pentru cresterea animalelor, 
-proiectele cu valoarea cea mai mare a investitiilor. 
 
13. Rezultatele procesului de selecţie  vor fi anuntaţe cel mai devreme la data de 26.02.2014, dupa 
aprobarea Raportului de Selecţie, prin publicarea pe site-ul GAL „Muscelean si European”-  
www.galmuscel.ro. Se va transmite în aceeaşi dată notificare scrisă cu confirmare de primire, prin posta sau 
in format electronic dar cu semnatura si stampila (in format pdf), tuturor solicitanţilor privind rezultatul 
evaluării cererilor de finanţare. 
 
14. Contestaţiile privind Eligibilitatea a proiectelor se depun, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la 
primirea notificării, la registratura GAL. 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. 
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15. Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului, sunt 
in conformitate cu  prevederile Ghidului solicitantului – M 121,varianta finala, versiunea 11 din  iunie 2013, 
impreuna cu Cererea de Finantare versiunea 5.8 din iunie 2013, ce pot fi  consultate pe site-ul APDRP 
www.apdrp.ro 
 
16. INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILERE se pot obţine de la sediul GAL „Muscelean si 
European” din comuna Valea Mare Pravat, str. Brasovului, nr. 113, jud.Argeş, sau prin email: 
galmuscel@yahoo.ro, sau  prin telefon la unul din numerele: 0743.190.992- Mosescu Dan Cristian; 
0747.471.174 -Postoaca Ionut;  0744.370.666-Vorovenci Ana; 0727317864 – Iarca Violeta,0748299133 – 

Dumitrascu Viorel.               
 
  

Program de lucru: in fiecare zi a saptamanii, intre orele  10.00 – 18.00 
 

 
 

 


