CRITERII DE SELECŢIE aferente
MĂSURII 112 „Instalarea tinerilor fermieri”
din PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ elaborat
de ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
„EURO-CRIŞANA” şi selectat spre finanţare prin
PNDR-Axa IV LEADER
ATENȚIE!
În situaţia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul sesiunii
deschise pentru Măsură 112 din PNDR aferente Strategiei de Dezvoltare Locală a
Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, se situează peste valoarea totală alocată acesteia, atunci
proiectele prin care se solicită sprijin financiar prin intermediul G.A.L.-ului sunt supuse
unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarei
reguli: criteriile naţionale aferente în parte fiecărei Măsuri din PNDR primesc pondere
în selecţie de maxim 50%, iar diferenţa este acoperită de criteriile de selecţie locală
elaborate şi aprobate de membrii Adunării Generale a Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana,
care dealtfel au și stabilit punctajul aferent fiecărui criteriu de selecţie, punctajul
maxim la selecţie fiind de 100 puncte, iar punctajul minim de 10 puncte ca urmare a
însumării a două criterii cu punctajul cel mai mic, impunându-se a se preciza şi faptul
că în cazul în care un solicitant nu reuşeşte să atingă punctajul minim acesta va fi
descalificat şi, pe cale de consecinţă, proiectul său va fi declarat neeligibil, excepţia
fiind doar situaţia în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub
valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care
Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea
pentru finanţare a tuturor proiectelor.
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Nr.
Crt.
1.

2.

I. Criterii de selecţie aferente
Măsurii 112 PNDR
(preluate de la nivel naţional)
Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie,
solicitantul completează secţiunea specifică „Stabilirea
dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finanţare,
din care va trebui să rezulte că exploatația agricolă
deţinută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8
U.D.E.-uri.
Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (cu profil
vegetal/animal) într-o zonă defavorizată.*

Punctaj
9
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Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se
verifică dacă întreaga exploataţie 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.
* Totodată, având în vedere criteriul de selecţie prevăzut
la nivel naţional cum că „solicitantul deţine o exploataţie
agricolă într-o zonă defavorizată...” considerăm necesar a
evidenţia şi faptul că deşi pe raza teritoriului Asociaţiei
G.A.L. Euro-Crişana nu există zone defavorizate s-a procedat
totuşi la păstrarea acestui criteriu, doar că punctajul aferent
acestuia este redus substanţial urmând ca diferența de puncte
să fie realocată celorlalte criterii de selecţie de o importanţă
deosebită în raport cu obiectivele Strategiei de Dezvoltare
Locală a Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, astfel cum se
procedează dealtfel în cazul tuturor criteriilor ce sunt punctate
în cadrul GAL-ului.

3.

Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă
2
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4.

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie,
solicitantul ataşează la Cererea de Finanţare documente prin
care să demonstreze că, deţine în proprietate întreaga
exploataţie:
- documente care atesta dreptul de proprietate
asupra terenului agricol, autentificate de notar, conform
legislaţiei în vigoare;
- documente care atestă dreptul real principal de
proprietate 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, însoţit de
formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele
sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010).
Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă,
recunoscută conform legislaţiei în vigoare*
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, cu condiţia ca solicitantul să
facă parte dintr-o asociaţie în domeniul proiectului:
- 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 şi organizaţiilor de
producători în sectorul fructe şi legume;
- societate cooperativă agricolă, constituită
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;
- membrii ai unei asociaţii care este membră în
Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare
– OIPA.
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Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la
nivel local, judetean şi naţional.

5.

*Pentru a primi punctajul la acest criteriu de selecție
solicitantul este obligat să ataşeze la cererea de finanțare
aferentă și documentele justificative privind calitatea sa de
membru al unei forme asociative pe care trebuie să le conţină
dosarul cererii de finanţare aferent Măsurii 112 finanţate prin
Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei G.A.L. EuroCrişana şi care se regăsesc pe site-ul Asociaţiei la meniul
“Investiţii finanţate” – sub-meniul “Măsurile finanţate” –
“Măsura 112”
Solicitantul accesează măsura de agro-mediu
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Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie,
solicitantul ataşează la Cererea de Finanţare documente prin
care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de
Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a
asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o
perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului.
Solicitantul poate accesa următoarele pachete de agromediu:
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 ruficolis).

TOTAL I

50

Nr.
Crt.

II. Criterii de selecţie aferente
Măsurii 112 specifice G.A.L.-ului
(adoptate la nivel local)

Punctaj

1.

Domeniul de activitate este specific zonei şi este corelat cu
Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Asociaţia
G.A.L. Euro - Crişana şi selectată spre finanţare prin
P.N.D.R. – Axa IV LEADER (sesiunea 2012)

40

Printre obiectivele Stategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Euro-Crișana se poate enumera și: crearea de
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2.

locuri de muncă; soluționarea unor probleme de mediu, ca de
exemplu reducerea poluării; realizarea de investiții care să se
înscrie în conceptul de agricultură de precizie; proiectul selectat spre finanțare conține elemente inovative conform PNDR,
etc. Deasemenea, evidențiem și faptul că la acordarea punctajului aferent acestui criteriu de selecție, proiectul evaluat trebuie să se încadreze şi din punct de vedere teritorial, sens în
care potenţialul beneficiar va trebui să facă dovada faptului că
a fost luat în calcul la efectuarea analizei SWOT care s-a realizat în perioada noiembrie 2011 – aprilie 2012 ( a fost aleasă
ca referinţă perioada noiembrie 2011 – aprilie 2012 întrucât
prima şedinţă de lucru în vederea susţinerii constituirii şi funcţionării G.A.L.-ului şi, implicit, a elaborării Strategii de Dezvoltare Locală a avut loc în luna Noiembrie în comuna Mădăras, sens în care a şi fost întocmit procesul - verbal înregistrat
la Primăria com. Mădăras sub nr. 4697/ 08 11 2011, iar pe de
altă parte evidenţiem faptul că în data de 2 Mai 2012 Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana şi-a depus dosarul de candidatură
la procedura de selecţie a G.A.L.-urilor prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR - Axa IV LEADER (sesiunea
2012), ceea ce semnifică dealtfel faptul că procesul de elaborare al Planului de Dezvoltare Locală a teritoriului Asociaţiei
G.A.L. Euro-Crişana a fost desfăşurat în perioada noiembrie
2011 – aprilie 2012.), solicitantul putându-și dovedi prezenţa
pe raza teritoriului G.A.L.-ului în acea perioadă pe bază de
domiciliu, reşedinţă, sediu, punct de lucru şi/sau dovada dreptului de proprietate asupra exploataței agricole pe care o deține.
Solicitantul participă la evenimentele G.A.L.-ului şi
prezintă rezultatele proiectului pentru cei interesaţi
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Pentru a primi punctaj la acest criteriu de selecție
solicitantul este obligat să depună și un angajament prin care
se obligă să prezinte rezultatele proiectului său pentru cei
interesați

TOTAL II
TOTAL I + II

50
100

Atenţie!
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în
funcţie de următoarea prioritate: proiectul cu cea mai apropiată valoare de costul total
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mediu prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana
pentru Măsura 112, mai exact de 40.000 Euro, va avea prioritate. Deasemenea,
membrii Adunării Generale a Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana au decis ca în cazul în
care, criteriul de departajare anterior indicat nu produce efectul scontat, atunci la
punctaje egale să se realizeze o departajare descrescătoare în funcţie de specificul
activității desfășurate astfel: exploatația agricolă vegetală > 50 ha., legumicolă > 5 ha.;
zootehnică > 20 UVM.
De reținut!
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în
cadrul Planului de afaceri aferent Măsurii 112 şi pentru care a primit punctaj la
selecţie, devin condiţii obligatorii pentru obţinerea sprijinului şi pe toată perioada
contractului de finanţare.
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