Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri
Nr.
S1

S2

S3

S4

M112 – Criterii selectie
Punctaj
Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă
30
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul completează
secţiunea specifică ”Stabilirea dimens iunii economice a fermei” a Cererii de finanţare,
din care va trebui să rezulte că exploataţia agricolă deţinută are o dimensiune
economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE.
Solicitantul deţine o exploatatie agricolă ( cu profil vegetal/animal) într-o zona
defavorizata
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verifică dacă exploataţia
30
agricolă 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.
Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de 20
finanţare documente prin care să demonstreze că deţine în proprietate întreaga
exploataţie agricolă:
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de
notar, conform legislaţiei în vigoare;
- documente care atestă dreptul real principal de propr ietate al clădirilor din exploataţie;
- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte:
efectivul de animale deţinut, al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri
a solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoțit de formular
de mișcare
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA
nr. 40/2010).
Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei in 5
vigoare, înainte de lansarea sesiunii: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, iar
scopul şi obiectivele formei asociative sunt în domeniul proiectului pentru care se
solicită finanţare:
- 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;
- 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;
- societate cooperativa agricolă, consituită conform legii nr.1/2005;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Organizatia Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA)
Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi naţional.

S5

Solicitantul acceseaza si masura de agromediu.
15
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să ac ceseze
Măsura 214 „P lăţi de Agro –mediu” din cadrul PNDR, prin care şi-a asumat, în mod
voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data
semnării angajamentului.
Lista pachetelor existente:
1. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală.
2. Practici Agricole Tradiţionale.
3. Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot.
4. Culturi verzi.
5. Agricultură ecologică
6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.).
7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta
ruficollis).
TOTAL
100
Nu există punctaj minim pentru aceasta masură

Măsura 121 «Modernizarea exploatatiilor agricole»
Nr.
S1
S2

M121 - Criterii pentru sectorul vegetal
Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse
0 puncte
Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare prioritare,
sisteme de irigatii si energie regenerabila) poate primi maxim 35 de puncte:
- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos, maxim
30 de puncte:
(i) legume
20
(ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării; 20
(iii) culturi de câmp; 15
(iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/
reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă; 20
- Proiectele din sectorul vegetal care au investiţii in sistemele de irigaţii vor primi punctaj
suplimentar pentru acest criteriu de selectie de max.10.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în sistemul de irigaţii se acordă în
funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă
la punctajul obţinut pentru sectoarele prioritare
- Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea
energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar de max. 5.
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 prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie sa provina din
ferma proprie iar energie obtinuta inclusiv din alte surse regenerabile (solara, eoliana,
termala si alte surse de același tip), sa fie folosita exclusiv in cadrul fermei.

Punctaj
N/A
Max 35
Max 20
20
20
15
20

10

5

S3

S4

S5
S6

S7

Exploatatii agricole de semisubzistenta
Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeaza si o parte din productia realizata.
Dimensiunea economica a plantatiilor de semi-subzistenta poate varia intre 2 si 8 UDE.
Calculul aferent UDE, se va prezenta in cererea de finantare bazate pe informatiile din
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate in
Ghidul solicitantului.
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt:
- Persoana fizica;
- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile
si completarile ulterioare;- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/16
aprilie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, membru
al unei forme asociative, sau forma asociativa, recunoscute conform legislatiei nationale
în 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 formele asociative:
-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare/ grup de producători din sectorul legume şi fructe, constituit conform HG nr.
1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute
preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume;
-societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.1/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare;
-cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.566/2004 cu modificarile si
completarile ulterioare;
-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform Legii imbunatatirilor funciare
nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența
unei OIPA.
Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor reglementari:
-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare, care aplica in nume proprie.
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru
acelasi tip de activitate
Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in sistem ecologic
Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente prin care demonstreaza
ca exploatatia este inregistrata in sistemul de productie ecologica (perioada de conversie
/certificate). De asemenea, trebuie sa descrie in Studiul de fezabilitate/Memoriul
justificativ situatia in care se gaseste.
Pentru proiectele care prevad productie in sistem ecologic punctajul se acorda in functie
de ponderea suprafetei/suprafata totala.
Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ ca
cel putin 50% din material prima procesata provine din ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii pentru procesare in cadrul fermei, se
acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului.

20

0

20

0

0

S8

S9

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data depunerii
proiectului
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selectie sunt
urmatoarele:
-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu
modificarile si completarile ulterioare);
-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu
modificarile si completarile ulterioare);
5
-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al unei societati cu raspundere limitata
infiintate in conformitate cu Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile
ulterioare);
-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica
autorizata/intreprindere individuala pana la incheierea contractului de finantare (conform
doc.18.1).
Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate situate in:
-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale
din zona
Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului;
-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei Unitatilor
20
Administrativ Teritoriale din Romania incluse in Zonele Semnificativ Defavorizate/Lista
localitatilor din Zonele Devaforizate de Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa
la Ghidul solicitantului.
TOTAL
100
Punctaj minim : 10 puncte

Nr.
S1
S2

M121 - Criterii pentru sectorul animal
Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse
0 puncte
Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare prioritare si
energie regenerabila) poate primi maxim 30 de puncte:
- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos, maxim
25 de puncte:
(i) bovine: carne, lapte - 25
(ii) ovine si caprine : ingrasare , reproductie 25
(iii) porcine: reproductie, ingrasare 25
(iv) pasari: carne, oua 25
- Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea
energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar de max.5.
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă în
funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului si se
adauga la punctajul obtinut pentru sectoare prioritare;
Materia prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie sa provina din ferma
proprie, iar energia obtinuta, inclusiv din alte surse regenerabile (solara, eoliana, termala
si alte surse de același tip, sa fie folosita exclusiv in cadrul fermei.

Punctaj
N/A
Max 30
max 25
25
25
25
25

5

S3

Exploatatii agricole de semisubzistenta
Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeaza si o parte din productia realizata.
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia intre 2 si 8 UDE.
Calculul afferent UDE, se va prezenta in Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ.
Elementele de calcul sunt prezentate in Ghidul solicitantului.
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt:
- Persoana fizica;
- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile
si completarile ulterioare;
- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si
completarile ulterioare;
S4 Beneficiarul cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit
ca forma asociativa sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform
legislatiei nationale în 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 formele asociative:
-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.1/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare;
-cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.566/2004 cu modificarile si
completarile ulterioare;
-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform Legii imbunatatirilor funciare
nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența
unei OIPA.
Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor reglementari:
-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare, care aplica in nume propriu.
S5
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelasi
tip de activitate
S6
Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in sistem ecologic
Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente prin care demonstreaza
ca exploatatia este inregistrata in sistemul de productie ecologica (perioada de conversie
/certificate). De asemenea, trebuie sa descrie in Studiul de fezabilitate/Memoriul
justificativ situatia in care se gaseste.
Pentru proiectele care prevad productie in sistem ecologic punctajul se acorda in functie
de numarul de animale crescute in sistem ecologic/numarul total de animale al
exploatatiei.
S7
Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ ca
cel putin 50% din materia prima procesata provine din ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii pentru procesare in cadrul fermei, se
acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului.

20

0

25

0

0

S8

S9

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data depunerii proiectului
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selectie sunt
urmatoarele:
-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu
modificarile si completarile ulterioare);
-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile
5
si completarile ulterioare);
-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al unei societati cu raspundere limitata
infiintate in conformitate cu Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica
autorizata/intreprindere individuala pana la incheierea contractului de finantare (conform
doc.18.1).
Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate
situate in:
-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale
din zona
Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului;
20
-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei Unitatilor
Administrativ Teritoriale din Romania incluse in Zonele Semnificativ Defavorizate/Lista
localitatilor din Zonele Devaforizate de Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la
Ghidul solicitantului.
TOTAL
100
Punctaj minim : 10 puncte

Măsura 123 «Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere»
Nr.
S1
S2
S3

S4
S5

S6
S7
S8
S9

M123 - Criterii selectie
Punctaj
1
0
Unităţi care au programe de restructurare până în 2013 , cuprinse în anexa avizată de DG
Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare
0
Micro-intreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse2
S3: Unitati din sectoarele prioritare in ordinea prioritatii de mai jos:
Criteriul de selectie nr. 3 cumulat pentru cele doua componente (sectoare prioritare si
energie regenerabila) poate primi maxim 15 de puncte:
15
Sectorul agricol maxim N/A.
10
(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă, N/A;
10
(ii) cereale , N/A;
10
(iii) legume, fructe şi cartofi,N/A;
10
(iv) seminţe oleaginoase,N/A;
10
(v) miere de albine, N/A;
10
(vi) vin,N/A.
Pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda 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;
IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de
procesare
Forme asociative constituite/ Membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru
Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscuta, cu minim 6 luni inainte de lansarea
sesiunii pentru care aplica, conform legislaţiei în vigoare
Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelasi tip de
activitate(cod CAEN).
IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare
IMM-uri care procesează produse tradiţionale
Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice

10

5
20

0
15
10
15
10

S10

Micro-întreprinderi pentru sacrificare şi procesare carne, precum şi cele pentru colectare
şi procesare lapte 3 .
N/A
TOTAL
100

15
100

Punctaj minim : 10 puncte
1

Pentru proiectele care vizeaza investitii noi nu se va acorda punctaj pentru criteriile de selectie privind
adaptarea la standardele comunitare nou introduse. Se acorda punctaj doar pentru proiectele care vizeaza
modernizari/extinderi, respectiv, solicitantii au desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin
proiect. Aceasta verificare se face în baza autorizatiilor, a documentelor contabile (daca este cazul) şi
conform precizarilor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ privind activitatea desfasurata
2
Idem 1
3
Acest criteriu de selecție este punctat la criteriul de selectie nr. 2
Unitatile care nu implementeaza standardul privind prelucrarea laptelui crud, in conformitate cu Anexa la
Decizia 2011/898/UE
Nr.
S1
S2
S3

S4
S5

S6
S7
S8
S9
S10

M123 - Criterii selectie
Unităţi care au programe de restructurare până în 2013, cuprinse în anexa avizată de DG
Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare N/A
Micro-intreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse N/A
Unitati din sectoarele prioritare in ordinea prioritatii de mai jos:
Criteriul de selectie nr. 3 cumulat pentru cele doua componente (sectoare prioritare si
energie regenerabila) poate primi maxim 15 de puncte:
Sectorul agricol maxim 10 puncte.
i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă
(ii) cereale ,
(iii) legume, fructe şi cartofi
(iv)seminţe oleaginoase
(v) miere de albine,
(vi) vin
Pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda 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;
IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de
procesare N/A
Forme asociative constituite/ Membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru
Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscuta, cu minim 6 luni inainte de lansarea
sesiunii pentru care aplica, conform legislaţiei în vigoare
Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelasi tip de activitate
(cod CAEN).
IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare
IMM-uri care procesează produse tradiţionale
Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice
Micro-întreprinderi pentru sacrificare şi procesare carne, precum şi cele pentru colectare
şi procesare lapte:max.15
- Pentru sacrificare si procesare carne, 15 puncte;
- Pentru colectare si procesare lapte, 15 puncte.
TOTAL
100

Punctaj
0
0

15
10
10
10
10
10
10
5

20
0

15
10
15
10
15

100
Punctajul minim : 15

Măsura 141 «Sprijinirea fermelor agricole de semi - subzistenţă»
Nr.
S1

M141 - Criterii selectie
Punctaj
Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică,
al unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare1
Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi naţional.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul2 ataşează la Cererea
de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din
următoarele forme asociative:
- 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;
- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform
10
Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de
producători recunoscute preliminașri organizațiilor de producători în sectorul fructe și
legume
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, a cooperației agricole, cu
modificările şi completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004 a
îmbunătatirilor funciare, cu modificările şi completările ulterioare;
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite
conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare.

S2
S3

Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu" din cadrul PNDR
Ferma agricolă de semi - subzistenţă se află în zonă defavorizată

S4

Ferma agricolă de semi - subzistenţă este deţinută de fermier cu vârsta sub 40
de ani, la data depunerii proiectului
Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii
cu standardele comunitare:
a. investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare
Se acordă punctaj la acest criteriu de selectie 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 gratie 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.
3. 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.
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.
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.

S5

G1

Solicitantul demonstreaza in planul de afaceri ca intreprinde actiuni de protectie a
mediului in cadrul fermei de semi-subzistenta

20
30
20

0

20

TOTAL

100

100

Punctaj minim : 10 puncte
Măsura 312 «Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi »
Nr.

M312 - Criterii selectie

Punctaj
15

S3

Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare în ultimii 3 ani.
Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca / 25.000 Euro
investiti
Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat

S4

Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectelor.

15

S5

Start-up-uri (micro-întreprinderi nou infiintate) care aplica proiecte ce vizeaza activitati nonagricole productive
Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale

20

S1
S2

S6
S7

Proiecte ce vizeaza achizitionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte
surse regenerabile decat biocombustibilii
Total

5
20

20
5
100

Punctaj minim : 10 puncte
Măsura 313 «Încurajarea activităţilor turistice»
Nr.
S1

S2

S3
S4
S5
S6
S7
S8

M313 - Criterii selectie componenta a, b
Punctaj
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii
25
similare (acelasi tip de investitie) în ultimii 3 ani;
Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din
acest punct de vedere;
Max 15
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de
max. 15 puncte.
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va
fi de max. 15 puncte.
Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 25.000
5
Euro investiţii;
Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului;
5
Proiecte de investiții în activități recreaționale;
15
Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile
5
utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice;
Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale;
15
Proiecte de investiţii în agro-turism;
15
Total

100

Punctaj minim : 10 puncte

Nr.

S1

M313 - Criterii selectie componenta c, d
Punctaj
Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional / regional / judeţean sau
local (de tip LEADER);
a. Proiectul este inclus într-o strategie județeană/locală (de tip Leader) 50 puncte
50
b. Proiectul vizează investiîii și/sau promovează ariile naturale protejate (parcuri
naturale, rezervații naturale, etc.) 50 puncte

S2
S3

Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi în care există
minim 15 acţiuni/investiţii de turism;
Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale.

15
35

Total

100

Punctaj minim : 10 puncte
Măsura 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale»
Nr.

M322 - Criterii selectie
Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie
similară;
S1
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.
Indiferent de categoria de solicitant, în cazul proiectelor integrate, acest
criteriu se va puncta în funcţie de acţiunea majoritară a proiectul
Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat împărţite astfel:
- localitaţi cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%)
S2 - localitaţi cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%)
- localitaţi cu grad de sărăcie scazut (rata sărăcie <40%)
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.
Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană;
S3
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.
Proiecte integrate de investiţii
S4
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant
S5 Proiectele de investiţii în infrastructura de apă / apă uzată în localităţile rurale între 2.00010.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finanţate din
POS Mediu
Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi
S6 rutiere (drumurile judeţene, naţionale) sau alte căi principale de transport (feroviare şi
fluviale);
S7 Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este
insuficientă sau în zonele care prezintă incidenţă ridicată a perioadelor de secetă;
S8 Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele în care apa
prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică prezintă o concentraţie
ridicată de nitraţi ce afectează sănătatea populaţiei;
Proiecte de investiţii în infrastructura socială;
– pentru O.N.G. şi unităţi de cult
S9 – pentru comune care asigura functionarea infrastructurii sociale in parteneriat cu ONGuri/unitati de cult
– pentru comune şi A.D.I.
Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a
moştenirii culturale (arhitectura tradiţională, conservare patrimoniu material, imaterial,
promovare, organizare festivaluri cu specific local etc)- (conservarea specificului local şi
a moştenirii culturale)
S10 – pentru O.N.G., unităţi de cult, asezaminte culturale, persoane fizice şi juridice
(exceptând comunele şi asociaţiile acestora legal constituite)
– pentru comune care asigura functionarea obiectivului investitiei in parteneriat cu ONGuri/ asezaminte culturale.
– pentru comune şi A.D.I.)
Total
Punctaj minim : 10 puncte

Punctaj

15

Max 15
15
10
5
15
0
0

0
0
0
Max 15
15
10
5
Max 40

40
30
20
100

