Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER
Contract de finanţare Nr. C4312011071560008/12.01.2012
Data publicării: 22.12.2014

APEL DE SELECŢIE Măsura 41-121L
MODERNIZAREA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41-121L - 2/14 – 21.01.2015
Asociaţia Alutus Regio Egyesület anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41-121L
Data lansării apelului de selecţie: 22.12.2014
Data limită de depunere a proiectelor: 21.01.2015
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor pentru Măsura
41-121L se va face la biroul Asociaţiei Alutus Regio Egyesület, din localitatea Baraolt, str. Minerilor,
nr. 11/A, E1-04 (Centrul de Afaceri), jud. Covasna, 525100, în zilele lucrătoare în intervalul orar 09:00
– 12:00.
Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui
proiect:
- Fondul disponibil pentru Măsura 41-121L este de 23.475 Euro
- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de
23.475 Euro.
Valoarea totală a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.
- Intensitatea sprijinului: 40%, care se poate majora cu:

- 10% ‐ pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data
depunerii Cererii de Finanţare;
- 10% ‐ pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural,
în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000
(conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii);
- 10% ‐ pentru investiţiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele
tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu
azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul
proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din
proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operatiuni.

MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate
plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat mai jos:

DECLARATIE*

Subsemnatul

…………………………………………………….,

domiciliat

în

…………………………………………………………………….., posesor al BI/CI/PASS seria ……………. nr
………………eliberat la data

de ……………….., CNP ………………………………., in calitate de

Reprezentant legal al …………………………………..….............(numele Beneficiarului cu elementele de
identificare), având calitatea de Beneficiar al Cererii de finanţare depusă la Asociaţia Alutus Regio
Egyesulet

cu

nr.de

înregistrare………………..,

Titlul

proiectului

..............................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................,
Declar pe propria răspundere ca voi raporta către GAL-Asociaţia ALUTUS Regio Egyesulet
toate plăţile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP. Raportarea voi face după
primirea de la CRPDRP 7 Centru Alba a Notificării cu privire la confirmarea plăţii, în maxim 5 zile
lucrătoare de la data efectuării plăţii.

Reprezentant Legal
Numele şi prenumele............................................
Data.......................................
Semnătura/Ştampila.............................................

MODALITATEA DE ANUNŢARE A REZULTATULUI PROCESULUI DE SELECŢIE A
PROIECTELOR se desfăşoară conform Regulamentului privind procedura de evaluare şi selecţie a
proiectelor publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR
Proiectele se vor întocmi în conformitate cu cerinţele Ghidului solicitantului aferent Măsurii 121
disponibile pe site-ul www.apdrp.ro şi vor conţine toate documentele necesare întocmirii Cererii de
Finaţare aşa cum sunt prezentate în ghid.

Documentele justificative necesare pentru a primii punctaj la criteriile de selecţie locală sunt
prezentate în secţiunea „Criterii de selecţie” din Planul de Dezvoltare Locală disponibil pe siteul www.alutusregio.ro.
CERINŢE DE CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în
cadrul Ghidului solicitantului aferent Măsurii 121L, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro, şi Ghidului
solicitantului și Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41, disponibil pe site-ul
www.apdrp.ro sau M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către
GAL, respectiv cerințele Planului de Dezvoltare Locală (PDL) al Asociaţiei Alutus Regio Egyesület
publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro.

PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR
Selecţia proiectelor se va realiza conform Regulamentului privind procedura de evaluare şi selecţie a
proiectelor publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro
Criterii de selecţie
Versiunea 11 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, împreună cu Cererea de Finanțare Versiunea
6.0, la care se adaugă criteriile de selecție din Planul de Dezvoltare Locală (PDL).
Măsura 41-121L – MODERNIZAREA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE - SECTORUL
VEGETAL
CRITERII DE SELECŢIE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI-PNDR
NR.CRT.
1.

CRITERII DE SELECŢIE
PUNCTAJ
Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou
0
introduse.
NU SE PUNCTEAZA PENTRU SECTORUL VEGETAL

2.

Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente
(sectoare prioritare, sisteme de irigatii şi energie regenerabilă) poate
primi:
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată
mai jos:
(i) legume;
(ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbusti fructiferi, căpşunarii;
(iii) culturi de câmp;
(iv) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu excepţia
restructurării/ reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masa;
Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii, iii şi iv care au
investiţii în sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru
acest criteriu de selecţie.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în sisteme de irigaţii se
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă
a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.

3.

4.

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în
producerea şi 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 obţinerea energiei regenerabile trebuie să
provină din ferma proprie iar energia obţinută inclusiv din alte surse
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip) să fie
folosită exclusiv în cadrul fermei.
Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Sunt exploataţiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar
care comercializează şi o parte din producţia realizată.
Dimensiunea economică a exploataţiilor de semi-subzistenţă poate varia
între 2 şi 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
-Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008
Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care
aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei
forme sociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
cererea de finanţare documente prin care să demonstreze ca acesta este:
membru al uneia din următoarele forme asociative:
-grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu
modificari şi completări ulterioare/ grup de producători în sectorul
legume şi fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea
de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi

Maxim
30

Maxim
20
20
20
20
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5.
6.

7.

8.

organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume;
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituit conform OUG nr
26/2000, cu modificările şi completările ulterioare
-societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu
modificări şi completări ulterioare;
-cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu
modificările şi completările ulterioare,
-organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări şi completări
ulterioare.
-membrii ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaţii
profesionale (asociaţii) din componenţa 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
modificări şi completări ulterioare, care aplică în nume propriu.
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/
FEADR pentru acelaşi tip de activitate
Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în 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 situaţia în care se
găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se
acordă în funcţie de ponderea suprafeţei/ suprafaţa totală.
Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/
Memoriul Justificativ că cel putin 50% din materia prima 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.
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 urmatoarele:
-persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu
modificări şi completări ulterioare);
-întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu
modificările şi 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 şi completările ulterioare;
-persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de
finanţare (conform doc. 18.1).
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9.

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona 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.

5

CRITERII DE SELECŢIE DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL)
Obiectivul specific al acţiunii integrează probleme de mediu

10.

18

Proiectul cuprinde acţiuni pentru protecţia mediului:
 Protecția apelor impotriva poluării cu nitrați din surse agricole:
 realizarea platformelor de depozitare a dejecțiilor solide
si a foselor de depozitare a dejecțiilor lichide,
 mijloace speciale de transport a dejecțiilor și
distribuirea lor pe sol,
 realizarea stațiilor de biogaz.
 investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile:
 panouri solare
 panouri fotovoltaice
 cazane pentru biomasa, peleți
 investiții în energie regenerabilă:
 culturi energetice perene
 culturi cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie şi
regenerare pe cale vegetativă (plopul, salcia, salcâmul
etc.), în scopul producerii de energie din surse
regenerabile
Pentru a primi punctaj la acest criteriu solicitantul va face o
descriere a acțiunii pentru protecția mediului în planul de afaceri.
TOTAL

100

Măsura 41-121L – SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR
CRITERII DE SELECŢIE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI-PNDR
NR.CRT.
1.
2.

CRITERII DE SELECŢIE
PUNCTAJ
Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou
0
introduse.
Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente
Maxim
(sectoare prioritare şi energie regenerabila) poate primi:
30
Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată
mai jos:
(i) bovine

Maxim
28

3.

4.

- carne
- lapte
(ii) ovine şi caprine
- îngrăşare
- reproducţie
(iii) porcine, din care:
- reproducţie
- îngrăşare
(iv) păsări, din care:
-carne
-ouă
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în
producerea şi 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 obţinerea energiei regenerabile trebuie să
provină din ferma proprie iar energia obţinută inclusiv din alte surse
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip) să fie
folosită exclusiv în cadrul fermei.
Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Sunt exploataţiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar
care comercializează şi o parte din producţia realizată.
Dimensiunea economică a exploataţiilor de semi-subzistenţă poate varia
între 2 şi 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
-Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008
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 legislaţiei naţionale în vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
cererea de finanţare documente prin care să demonstreze ca acesta este
membru al uneia din următoarele forme asociative:
-grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu
modificari şi completări de Legea nr.338/2005;
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituit conform OUG nr
26/2000, cu modificările şi completările ulterioare
-societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005;
-cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
-organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii
îmbunatăţirilor funciare nr. 138/2004, modificată şi completată cu Legea
nr. 233/2005.
-membrii ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele
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6.

7.

8.

9.

Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaţii
profesionale (asociaţii) din componenţa 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
-întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, care aplică
în nume propriu.
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/
FEADR pentru acelaşi tip de activitate
Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în 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 situaţia în care se
găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se
acordă în funcţie de numărul de animale crescute în sistem ecologic/
numărul total de animale a exploataţiei.
Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/
Memoriul Justificativ că cel putin 50% din materia prima 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.
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 urmatoarele:
-persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu
modificări şi completări ulterioare);
-întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu
modificările şi 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 şi completările ulterioare;
-persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de
finanţare (conform doc. 18.1).
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona 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.
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CRITERII DE SELECŢIE DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL)
10.

Obiectivul specific al acţiunii integrează probleme de mediu

18

Proiectul cuprinde acţiuni pentru protecţia mediului:
 Protecția apelor impotriva poluării cu nitrați din surse agricole:
 realizarea platformelor de depozitare a dejecțiilor solide
si a foselor de depozitare a dejecțiilor lichide,
 mijloace speciale de transport a dejecțiilor și
distribuirea lor pe sol,
 realizarea stațiilor de biogaz.
 investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile:
 panouri solare
 panouri fotovoltaice
 cazane pentru biomasa, peleți
 investiții în energie regenerabilă:
 culturi energetice perene
 culturi cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie şi
regenerare pe cale vegetativă (plopul, salcia, salcâmul
etc.), în scopul producerii de energie din surse
regenerabile
Pentru a primi punctaj la acest criteriu solicitantul va face o
descriere a acțiunii pentru protecția mediului în planul de afaceri.
11.

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile I, II, IV care au
investţii în sisteme de irigaţii de minim 20% din valoarea eligibilă a
proiectului şi proiectele de la prioritatea III, care investiţii în sisteme de
irigaţii de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului vor putea primi
punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecţie. Punctajele pentru
proiectele care prevăd investiţii în sisteme de irigaţii se acordă în funcţie
de ponderea a acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului şi
se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare.
TOTAL

2

100

Măsura 41-121L – STANDARDELE DIN SECTORUL CREŞTEREA ANIMALELOR (lapte crud
şi protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole)
CRITERII DE SELECŢIE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI-PNDR
NR.CRT.
1.

CRITERII DE SELECŢIE
PUNCTAJ
Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou
26
introduse.
Se acordă punctaj la acest criteriu de selecţie numai pentru implementarea
urmatoarelor standarde :
1. protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 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 Intreaga exploatatie trebuie
să se regaseasca în localităţile din Anexa nr.12.
Data la care se încheie perioada de graţie 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 şi bivoliţe);
Data la care se încheie perioada de graţie este 31.12.2014.
2.

3.

Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente
(sectoare prioritare şi energie regenerabila) poate primi:

Maxim
20

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată
mai jos:
(i) bovine
- carne
- lapte
(ii) ovine şi caprine
- îngrăşare
- reproducţie
(iii) porcine, din care:
- reproducţie
- îngrăşare
(iv) păsări, din care:
-carne
-ouă

Maxim
10

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în
producerea şi 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 obţinerea energiei regenerabile trebuie să
provină din ferma proprie iar energia obţinută inclusiv din alte surse
regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de același tip) să fie
folosită exclusiv în cadrul fermei.
Exploatatii agricole de semi-subzistenţă
Sunt exploataţiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar
care comercializează şi o parte din producţia realizată.
Dimensiunea economică a exploataţiilor de semi-subzistenţă poate varia
între 2 şi 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
-Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008
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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 legislaţiei naţionale în vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
cererea de finanţare documente prin care să
demonstreze ca acesta este membru al uneia din următoarele forme
asociative:
-grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu
modificari şi completări de Legea nr.338/2005;
-societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005;
-cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
-membrii ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaţii
profesionale (asociaţii) din componenţa 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, care
aplică în nume propriu.
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/
FEADR pentru acelaşi tip de activitate
Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în 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 situaţia în care se
găseşte.
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se
acordă în funcţie de numărul de animale crescute în sistem ecologic/
numărul total de animale a exploataţiei.
Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/
Memoriul Justificativ că cel putin 50% din materia prima 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.
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 urmatoarele:
-persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu
modificări şi completări ulterioare);
-întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu
modificările şi completările ulterioare;
-asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu
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modificările şi completările ulterioare;
-persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de
finanţare (conform doc. 18.1).
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în:
- zona 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.
TOTAL

5

100

IMPORTANT! Pentru Măsura 41-121L „MODERNIZAREA EXPLOATAŢILOR AGRICOLE”
punctajul minim este de 15 puncte.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
DATA ŞI MODUL DE ANUNŢARE A REZULTATELOR
Data anunţării rezultatelor de selectare intermediare: în termen de 45 de zile lucrătoare de la
închiderea sesiunii de depunere a proiectelor.
Raportul de selecţie va fi publicat pe pagina web www.alutusregio.ro şi afişat la biroul
Asociaţiei Alutus Regio Egyesület, solicitanţii fiind notificaţi şi în scris.
Data limită de depunere a contestaţiilor: în termen de max. 5 zile lucrătoare de la primirea
notificării despre rezultat.
Data anunţării rezultatelor contestaţiilor: în termen de max. 15 zile lucrătoare de la
înregistrarea contestaţiei.
DATE DE CONTACT ALE GAL ALUTUS REGIO EGYESÜLET UNDE SOLICITANŢII POT
OBŢINE INFORMAŢII DETALIATE: în biroul Asociaţiei Alutus Regio Egyesület din

localitatea Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, et. I, cam. 4, la nr. de telefon 0267 378 988 şi la
pagina web: www.alutusregio.ro. Programul de lucru cu clienții: luni-vineri, între orele 09:00 –
15:00.

