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APEL DE SELECTIE NR. 3/2021 

MĂSURA M3/2A INVESTIŢII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢELOR ECONOMICE ŞI DE MEDIU ALE 

EXPLOATAŢIILOR DIN SECTOARELE AGRICOLE PRIORITARE DIN TERITORIUL GAL „PLAIURILE RAMIDAVEI” 

- VERSIUNE DETALIATA- 

 

Măsura lansata 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Plaiurile Ramidavei” anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte 

pentru masura MĂSURA M3/2A INVESTIŢII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢELOR ECONOMICE ŞI 

DE MEDIU ALE EXPLOATAŢIILOR DIN SECTOARELE AGRICOLE PRIORITARE DIN TERITORIUL GAL „PLAIURILE 

RAMIDAVEI”. 

Data lansării apelului de selecție 

Proiectele se vor depune începând cu data de 10 iunie 2021, ora 08.00. 

Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pana la data de 10 iulie 2021, ora 16.00. 

Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Plaiurile Ramidavei”, din Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu 

Serban Voevod nr. 258, judetul Prahova, în intervalul orar 08.00 - 16.00. 

Fondul disponibil pentru măsură 

Fondul disponibil alocat: 442.896,98 Euro 

Valoarea finanţării nerambursabile va fi cuprinsă între minim 5.000 şi maxim 100.000 Euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% şi poate ajunge până la 90%, în cazul: Investiţiilor 

realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare; Investițiilor 

colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau 

parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013); Proiectelor integrate care 

conduc la creearea unui lanț scurt; Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; Investițiilor legate de operațiunile 

prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; Investiții în zone 

care se confruntă cu constrângeri semnificative si UAT din zonele montane. 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă) 

Modelul de cerere de finantare pentru masura M3/2A, pe care trebuie sa il foloseasca solicitantii se 

regaseste publicat in format editabil pe site-ul GAL „PLAIURILE RAMIDAVEI”, GAL http://gal-plaiurile-

ramidavei.ro , sectiunea MASURI DE FINANTARE. 

 

 

http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/
http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/
admin
Ştampilă nouă
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului sunt: 

1. a) Studiul de fezabilitate; 1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente; 1. c) 

Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor; 1. d) ANEXA C; 1. e) ANEXA B;   

2. Situaţiile financiare;  

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU:  

a1) Terenul agricol: Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) 

asupra terenului şi/ sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie; a2) În cazul Societăţilor agricole se 

ataşează tabelul centralizator emis de către Societatea agricolă; a3) Copie din Registrul Agricol emis de 

Primării; 

b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate 

investiţiile: b1) Actul de proprietate asupra clădirii sau contract de concesiune sau alt document încheiat 

la notar; b2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune sau 

alt document încheiat la notar; b3) Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost 

finalizate lucrările de cadastru; b4) Acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de 

rambursare a creditului. 

c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: c1) Extras din registrul exploatatiei;c2) 

Paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine. 

4. Certificat de urbanism; 

5. Document emis de ANPM pentru proiect; 

6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  6.1 Certificate care 

să ateste lipsa datoriilor restante fiscale  6.2 Cazierul judiciar al reprezentantului legal  

7.ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI: 7.1 Document emis 

de dsvsa pentru proiect; 7.2 Document emis de DSP judetean;   

8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI: 8.1 Documente 

care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare; 8.2 Document de la bancă/trezorerie cu datele de 

identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului; 

9.1 Autorizaţie Sanitară/ Notificare; 

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU; 

10.a) Certificat de inregistrare si Certificat Constatator emise de Oficiul Registrului Comertului; 10.b) 

Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul 

Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 10.c) Statut; 

11.1 Diplomă de studii superioare în domeniu; 11.2 Diploma de absolvire studii postliceale şi liceale în 

domeniu; 11.3 Diploma de absolvire a școlii profesionale sau diploma/certificat de calificare ce atestă 

formarea profesională/ certificat de competențe; 11.4 Foaia matricolă pentru cel puțin 2 ani de facultate în 

domeniu; 11.5 Extras din registrul general de evidență a salariaților; 11.6 Decizia adunarii generale a 

cooperativei pentru desemnarea managerului exploatației; 
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12. În cazul proiectelor care includ şi investiții privind irigaţiile: 12.1 Aviz de gospodarirea apelor/ 

Notificarea de începere a execuţiei, în cazul investiţiilor noi sau autorizație de gospodărire/ Notificare de 

punere în funcțiune; 12.2 Aviz emis de ANIF (dacă este cazul); 12.3 Document emis de OUAI privind acordul 

de branşare (dacă este cazul); 12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care 

administrează sursa de apă (dacă este cazul) 

13.1 a) Autorizaţia de producere a seminţelor şi materialului săditor/ autorizaţia de producere și prelucrare 

a seminţelor şi materialului săditor/ autorizaţia de producere, prelucrare şi comercializarea seminţelor şi 

materialului săditor; 13.1 b) Declarație de multiplicare; 13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli;  

14. Certificatul de origine pentru animale de rasă INDIGENĂ; 

15. Precontractele cu persoane juridice prin care se realizează comercializarea produselor proprii; 

16.1 Fişa de înregistrare ca producător și/sau procesator în agricultură ecologică; 

16.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi 

certificare; 

17. Studiu privind nota de bonitare a terenurilor agricole; 

18. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina; 

Pentru sectorul pomicol: 

19. AUTORIZAŢIA DE PLANTARE;    

20. AUTORIZAŢIA DE DEFRIŞARE; 

21. Document din care să rezulte că materialul de plantare fructifer este inclus în Cataloagele oficiale ale 

statelor membre UE sau care se regăsesc în cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare 

fructifer; 

22. Dovada de la producator/ furnizor ca bunurile achiziționate înglobează tehnologie/ tehnologii si/sau 

softuri inovative; 

23. Dovada de la producator/ furnizor ca bunurile achiziționate înglobează tehnologie/ tehnologii care 

contribuie la atenuarea schimbărilor climatice şi la aspecte legate de protecţia mediului; 

24. Declaratie de propria raspundere conform Anexa 13; 

25. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Anexa 14; 

26. Copie actului de identitate a reprezentantului legal; 

27. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare 

a acestora 

Cerintele de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a 

acestora sunt mentionate in ghidul solicitantului aferente masurii M3/2A, la Capitolul 4 - Conditii minime 

obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin măsura; 
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EG3 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social şi/sau punct de lucru în teritoriul GAL; 

EG4 Proiectul să se implementeze în teritoriul GAL şi toate cheltuielile aferente implementării proiectului 

să fie efectuate pe teritoriul GAL; 

EG5 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

EG6 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-

economice; 

EG7 Solicitantul se angajează să participe la unul din cursurile realizate pe Măsura M1/1A; 

EG8 Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standardele impuse de legislația națională și 

europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului; 

EG9 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de 

siguranță alimentară; 

EG10 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește 

de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 

EG11 Prin proiect se creează minim un loc de muncă cu norma intreaga. Durata contractului trebuie să fie 

de minim 1 an; 

EG12 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 4.000 

SO* (valoarea producţiei standard); 

EG13 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii 

fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 

24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013); 

EG14 Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza 

în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă 

(conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013);  

EG15 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea 

biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui 

procent minim de energie termică de 10%; 

EG 16 În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I 

la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat; 
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EG17 Pentru domeniul pomicol, investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative 

prezente în Anexa din Cadrul Național de Implementare, aferentă STP. 

Pentru transparenta procesului de evaluare a proiectelor, pe pagina de internet a GAL „PLAIURILE 

RAMIDAVEI”, http://gal-plaiurile-ramidavei.ro, se regaseste publicata fisa de verificare E1.2LG Fișa de 

verificare a criteriilor de eligibilitate, insotita de metodologia de verificare aferenta. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este disponibila pe pagina de internet a GAL 

„PLAIURILE RAMIDAVEI”, http://gal-plaiurile-ramidavei.ro, sectiunea APELURI DE SELECTIE. 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de 

departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de selecţie Punctaj 

CS 1 

Principiul potențialului agricol/pomicol al zonei ȋn care urmează să se realizeze 

investiţia 
Maxim 5 

Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol/pomicol ridicat 5 

Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol/pomicol mediu 3 

CS 2 
Principiul păstrării şi dezvoltării soiurilor şi raselor autohtone 5 

Proiecte care vizeaza rase/soiuri autohtone 5 

CS 3 Proiecte promovate de către asociaţii de agricultori şi cooperative 5 

CS 4 

Principiul asocierii fermierilor, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de 

producători constituite în baza legislației naționale în vigoare 
Maxim 5 

Solicitanții sunt:  

1. forme asociative formate predominant din exploatații agricole având dimensiunea 

până la 8.000 SO 

5 

2. forme asociative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni mai 

mari de 8.000 SO 
3 

CS 5 
Principiul vârstei: Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la 

data depunerii proiectului 
10 

CS 6 

Proiecte care promovează lanțuri alimentare integrate, respectiv combinarea în 

cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ 

sau comercializarea producției obținute 

5 

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț 

alimentar integrat după cum urmează: producție agricolă primară – procesare – 

comercializare sau  producție agricolă primară – procesare 
5 

CS 7 Proiecte care promovează acţiuni inovative  10 

http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/
http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/
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CS 8 
Proiecte care promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte 

legate de protecţia mediului 

10 

CS 9 

Proiecte care creaza de noi locuri de muncă Maxim 20 

1. 1 loc de munca nou creat, in plus fata de locul de munca obligatoriu  10 

2. Mai mult de 1 loc de munca nou creat, in plus fata de locul de munca obligatoriu 20 

CS 10 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol Maxim 15 

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul/profilul agricol 15 

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 10 

3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim 

obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de calificare în domeniul 

agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare 

profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de 

calificare profesională. 

5 

CS 11 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, 

tradiționale, produse care participă la scheme de calitate recunoscute) 
10 

 TOTAL 100 

 

 

CS 1 – Principiul potențialului agricol/pomicol al zonei ȋn care urmează să se realizeze investiţia 

Pentru a se acorda punctajul se va verifica:  

- Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face conform Anexei nr. 5; 

- În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi 

capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, OSPA, la solicitarea fermierului, poate evalua nota 

de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente, conform metodologiei 

actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa 5. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a 

terenurilor agricole va fi însoțit de aviz ICPA. Scorarea va ține cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT 

unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată (din punct de vedere al dimensiunii suprafeţei 

ocupate de cultură faţă de total suprafaţă agricolă). Pentru stabilirea scorului, în cazul previzionarii mai 

multor tipuri de culturi, acestea se vor grupa pe categorii, conform foii 2 de lucru „asimilări culturi” din 

Anexa 5. 

- Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel de 

sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru 

terenurile irigate, conform Anexei nr. 5. În acest caz, este necesar ca cel puțin 50% din suprafata aferentă 

culturii predominante (pe baza caruia se acorda punctaj în cadrul acestui principiu de selecție) să fie irigata 

sau să fie prevazută prin proiect a fi irigată, chiar dacă sunt pe amplasamente diferite. 

- Se vor avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei 5 prin care se face corelarea dintre 

culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea rosu reprezinta potențial 

scăzut și nu se acordă punctaj). 

- Investiţiile - sere, solarii, ciupercării - vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol 

ridicat și se acordă automat punctajul aferent primului criteriu; 
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- In ceea ce priveste domeniul zootehnic, incadrarea se va face ținând cont de nota de bonitare 

acordată UAT unde este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de modul de creştere a 

animalelor, în sistem închis sau liber, şi de existenţa sau nu a acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua 

în calcul specia de animale predominantă din efectivul total de animale al fermei (exprimate în SO). 

În cazul investițiilor ce vizează creșterea albinelor, se va acorda punctajul maxim. 

Pentru pomicol: Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face conform Anexei nr. 7. 

Punctajul se va acorda astfel: 

 Proiectele care prevad culturi cu o  nota de favorabilitate cuprinsa intre 2 si 2,99 obtin 3 puncte; 

 Proiectele care prevad culturi cu o  nota de favorabilitate mai mare sau egala cu 3 obtin 5 puncte. 

 

CS 2 – Principiul păstrării şi dezvoltării soiurilor şi raselor autohtone 

Pentru a se acorda punctajul se va verifica: daca solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că 

deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice ca va 

păstra/ dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate şi se vor regăsi în Registrul genealogic al raselor), 

respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat 

de către ISTIS) pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului. 

Punctajul se va acorda pentru solicitantii care demonstreaza ca detin animale pentru care se poate prezenta 

certificat de origine pentru animale de rasă din Anexa 6/ Paşaport emis de ANZ (la momentul depunerii 

Cererii de finanțare sau la ultima plată, după caz, situatie în care acordarea punctajului se va face în baza 

datelor din SF corelat cu Anexa 6 „Lista rase autohtone (indigene)” eliberat de Asociații ale crescătorilor sau 

Organizațiile de ameliorare care înființează și conduc registre genealogice. Lista acestor organizații și 

asociații se regăsește în Anexa 6 la prezentul ghid. Rasele autohtone se regasesc în lista „Raselor indigene” 

din Anexa 6. 

Acest criteriu se aplică tuturor tipurilor de investiții/ activități (modernizări sau investiții noi sau pentru 

activități agricole desfășurate pentru prima dată) și în funcție de acestea documentele justificative pot fi 

furnizate la depunere CF, la ultima Cerere de plată sau la verificările ex-post în perioada de monitorizare a 

proiectului. 

 

CS 3 – Proiecte promovate de către asociaţii de agricultori şi cooperative 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul proiectului trebuie sa fie o forma 

asociativa. Punctajul se va acorda dupa ce se verifica documentele documentele constitutive. 

CS 4 - Principiul asocierii fermierilor, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în 

baza legislației naționale în vigoare 

Scorarea proiectului se va face în funcţie de numărul membrilor care au la momentul depunerii Cererii de 

finanțare, dimensiunile economice ale exploataţiilor conforme cu dimensiunile precizate în criteriile de 

selecție. 

 

CS 5 - Principiul vârstei: Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

proiectului 
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Criteriul se aplică pentru solicitantul - persoană fizică autorizată, în baza legii 300/2004 sau în baza OUG nr. 

44/16 aprilie 2008; intreprindere individuala constituita conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau asociat unic 

al unei societate cu răspundere limitată înfiinţată în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CS 6 - Proiecte care promovează lanțuri alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași 

proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției 

obținute 

Obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul exploatației agricole, iar în ceea ce privește 

comercializarea, aceasta se poate realiza fie în mod direct de către fermier către consumatorul final, fie prin 

vanzarea către consumatorul final prin intermediul a cel mult un intermediar (dovedite prin intermediul 

unor precontracte/ contracte încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități turistice, 

restaurante etc.). Intermediarul (care poate fi una sau pot fi mai multe persoane juridice care 

îndeplineşte/îndeplinesc calitatea de unic intermediar între producător şi consumator) cu care solicitantul 

are pre-contract/ contract, comercializează aceste produse direct către consumatorii finali. 

 

CS 7 - Proiecte care promovează acţiuni inovative 

Utilizarea de tehnologii inovatoare va fi reflectată în efecte socio-economice și de mediu, cum ar fi: 

creșterea producției, reducerea consumului de combustibil, îmbunătățirea condițiilor de lucru ale 

fermierilor, menținerea structurii solului, conservarea și îmbunătățirea caracteristicilor solului, scădere 

semnificativă a riscului de eroziune, etc 

Pentru acordarea punctajului la acest criteriu se verifica urmatorul document: 

Dovada de la producator/ furnizor ca bunurile achiziționate înglobează tehnologie/ tehnologii si/sau softuri 

inovative necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de 3 ani. 

 

N.B.! Punctarea se va realiza doar pe baza de documentului sus amintit, nefiind admise doar jurtificari 

descriptive in planul de afaceri. 

 

CS 8 - Proiecte care promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia 

mediului 

Se vor puncta acele proiecte care promovează activităţi prietenoase cu mediul înconjurător, ca de exemplu 

tehnici şi sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra solului, contribuind astfel la reducerea 

pierderilor de apă și a degradării solului și la conservarea și promovarea patrimoniului genetic local, dotarea 

clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, un management corespunzător al deșeurilor etc.  

Pentru acordarea punctajului la acest criteriu se verifica urmatoarele documente: 

Dovada de la producator/ furnizor ca bunurile achiziționate înglobează tehnologie/ tehnologii care 

contribuie la atenuarea schimbărilor climatice şi la aspecte legate de protecţia mediului. 

N.B.! Punctarea se va realiza doar pe baza de documentului sus amintit, nefiind admise doar jurtificari 

descriptive in planul de afaceri. 
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CS 9 - Proiecte care creaza de noi locuri de muncă 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu, solicitantul va prevede în Studiul de fezabilitate, angajarea cel 

puțin a unei persoane cu contracte cu norma intreaga, mentinut pe o perioada de minim 1 an, suplimentar 

fata de locul de munca creat in mod obligatoriu, conform EG11. La dosarul cererii de finantare se va atașa o 

declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la crearea locului/locurilor de muncă menționate 

în documentație, conform Anexei 14. 

Pentru acordarea punctajului la acest criteriu se verifica urmatoarele documente:  

Studiul de fezabilitate, Declaratie pe propria raspundere conform Anexei 14. 

 

CS 10 - Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol 

Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de licenţă/ master/ doctor, iar absolvirea studiilor 

postliceale sau liceale se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat. 

Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea punctajului minim se va prezenta, pe lângă 

documentul care certifică absolvirea celor 8 clase, un act doveditor (diplomă, certificat de calificare) eliberat 

de un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale) prin care 

se certifică competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională (instruirea/ calificarea/ 

specializarea). Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, Nivelul I de calificare 

profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de 

ore pentru cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.Pentru acordarea de punctaj la 

criteriul 3 de selecţie, sunt acceptate şi certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA. 

 

CS11 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale, produse care 

participă la scheme de calitate recunoscute) 

Puntajul se acorda daca: 

- Solicitantul este înscris în sistemul de certificare în agricultura ecologică; 

- Solicitantul își propune prin proiect că va comercializa produse agricole care participă la o schemă de 

calitate/sunt certificate în urma unei scheme de calitate; 

- Solicitantul își propune prin proiect că va comercializa produse agricole care provin din exploataţii 

situate în zone HNV; 

Pentru acordarea punctajului la acest criteriu se verifica urmatoarele documente: Fișa de înregistrare a 

producătorilor în agricultură ecologică; Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice; 

Document care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care 

participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare; 

Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 3 puncte și reprezintă 

pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza astfel:  

1. Criteriul de departajare 1: Numarul de locuri de munca create prin proiect 

2. Criteriul de departajare 2: Proiecte care promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice 

şi aspecte legate de protecţia mediului 
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3. Criteriul de departajare 3: Proiecte care promovează acţiuni inovative 

Astfel, in cazul unor proiecte care au obtinut un numar egal de puncte in urma completarii fisei E1.3LG Fișa 

de verificare a criteriilor de selectie a proiectului, prioritate va avea proiectul care a creat cele mai multe 

locuri de munca. In cazul in care se mentinea egalitatea, prioritate va avea proiectul care a primit punctaj la 

criteriul Proiecte care promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia 

mediului. In cazul in care se mentinea egalitatea, prioritate va avea proiectul care a primit punctaj la criteriul 

Proiecte care promovează acţiuni inovative.  

În situaţia în care şi în urma acestei departajări se menţine egalitatea, criteriul de depatajare pentru 

proiectele cu acelaşi puntaj este în ordinea depunerii proiectelor. 

De asemenea, pentru transparenta procesului de evaluare a proiectelor, pe pagina web a GAL „Plaiurile 

Ramidavei”, http://gal-plaiurile-ramidavei.ro, Sectiunea Masuri de finantare, se regaseste publicata fisa  

E1.3LG Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia aferenta. 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție) 

Evaluarea proiectelor trebuie sa se realize si finalizeze in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la 

inchiderea apelului de selectie de proiecte. 

In termen de maxim 5 zile lucratoare de la finalizarea evaluarii proiectelor, la nivelul GAL se elaborează și se 

publică Raportul de evaluare al proiectelor, care include proiectele eligibile, proiectele neeligibile și 

proiectele retrase. 

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie şi după caz, a celei de departajare, Comitetul de Selecţie a 

Proiectelor va emite un Raport de Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele 

eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie 

Raportul de selectie intermediar se intocmeste si se publica la sediul GAL si pe pagina web a GAL in maxim 

15 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare. 

Raportul de Selecţie intermediar va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selecţie 

reprezentanti legali sau alte persoane mandatate in acest sens de catre respectivele entitati juridice, in 

conformitate cu prevederile statutare), specificandu‐se apartenenta la mediul privat sau public si de catre 

reprezentantul legal/presedintele GAL.  

In baza Raportului de Selectie Intermediar, GAL va transmite o notificare beneficiarului cu privire la 

rezultatul procesului de evaluare si selectiei. Notificările vor fi transmise de GAL  prin 

fax/posta/email/personal, cu confirmare de primire din partea solicitanţilor. Notificarile cu privire la 

rezultatul procesului de evaluare si selectiei vor fi transmise solicitantilor in maxim 3 zile lucratoare de 

publicarea raportului de selectie. 

http://gal-plaiurile-ramidavei.ro/
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Solicitanții ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și neselectate, pot 

depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii (confirmarii) notificării. 

Termenul de evaluare a tuturor contestaţiilor depuse este de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea 

contestaţiei/înregistrarea ei la GAL şi include notificarea solicitantului.  

În urma soluţionării eventualelor contestaţii, Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va elabora un Raport 

de Contestaţii iar GAL-ul va notifica solicitanții în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia. 

În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a Raportului de contestaţii, 

Comitetului de Selecţie a Proiectelor se reuneşte şi validează Raportul de Selecţie Final. 

În cazul în care după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul 

intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de selecție în vederea aprobării unui Raport de selecție 

final (aprobare prin procedură scrisă sau prin teleconferință/videoconferință) sau GAL poate emite o Notă 

asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în 

care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea 

tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind 

Raport final de selecție la data semnării Note. 

În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecţie Final, GAL va notifica solicitanţii 

asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie, cu excepţia solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca 

urmare a aprobării raportului de selecţie intermediar 

In cazul in care toate proiectele depuse sunt eligibile sau daca valoarea publică totală a proiectelor eligibile 

care au îndeplinit punctajul minim, se situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni 

de depunere, se va realiza direct Raportul de Selecţie Final, nemaifiind necesara realizarea Raportului de 

Selecţie Intermediar. 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 08.00-16.00, la sediul GAL 

„Plaiurile Ramidavei” din Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu Serban Voevod nr. 258, judetul 

Prahova sau prin telefon 0724 547 533 sau e-mail: info@gal-plaiurile-ramidavei.ro. 

Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților) 

Durata de execuţie a contractului nu poate depași 31.12.2023 iar termenul de depunere al ultimei cereri 

de plata nu poate depasi data de 30.09.2023. 

Odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declaratiei pe propria raspundere, beneficiarul isi ia 

angajamentul, ca: 

 va informa GAL cu privire la sumele autorizate si rambursate in cadrul proiectului, pentru toate 

cererile de plata aferente proiectului, dupa primirea de la AFIR a Notificarii cu privire la confirmarea 

plații, in termen de maximum 5 zile. 

mailto:info@gal-plaiurile-ramidavei.ro
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 va furniza Asociatiei Grupul de Actiune Locala „PLAIURILE RAMIDAVEI” orice document sau 

informatie in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti 

proiectului; 

 va participa la unul din cursurile realizate pe măsura M1/1A.  
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