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Grupul de Acțiune Locală Buzău – Prahova anunță public lansarea sesiunii de cerere de 
proiecte LEADER 

Data lansării apelului: 21 IUNIE 2018 

Data limită pentru depunerea proiectelor: 21 SEPTEMBRIE 2018 

Depunerea proiectelor:  

21 Iunie – 21 Septembrie 2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00, la Sediul 
GAL Buzău – Prahova, Comuna Amaru, Judetul Buzau. 

Măsuri de finanțare deschise:  

MASURA 19.2_4 – „ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ECONOMICE A 
EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE – SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII” 

Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2_4 – 21.06 – 21.09.2018  
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 193.147,86 EURO 
  
Beneficiari directi / indirecti (grup tinta): 
 
-    Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate; 
- Cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de 
producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc interesele 
membrilor. 
 
Intensitatea sprijinului: 
In cazul fermelor având dimensiunea economica pana la 500.000 SO si in cazul 
cooperativelor si grupurilor de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% 
din totalul cheltuielilor eligibile, iar in cazul fermelor având dimensiunea economica peste 
500.000 SO rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30%, si nu va depăși: 
– in cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 70.000 euro, respectiv maxim 
35.000 euro pentru fermele mici; 
– in cazul proiectelor care prevăd construcții -montaj – maximum 70.000 euro pentru sectorul 
vegetal, respectiv 35.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 70.000 
euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 35.000 euro 
pentru fermele mici din sectorul zootehnic; 
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– in cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației 
agricole/formelor asociative aferente M19.2_16 – maximum 70.000 euro, respectiv 35.000 
euro pentru fermele mici. 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% in cazul fermelor mici si 
medii (cu dimensiunea pana la 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor având intre 
250.000 si 500.000 SO, in cazul: 

Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 
finanțare (conf. art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani 
anteriori solicitării sprijinului, conf. anexa II a R 1305), respectiv 
Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative si grupuri de 
producători) si a proiectelor integrate. 
 

Modelul cererii de finanțare: Pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare 
aferente Măsurii 19.2_4 de pe site-ul www.galbuzauprahova.ro . 
 
Documentele justificative necesare la depunerea proiectului: 

1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru achizițiile simple se vor completa doar punctele 
care vizează acest tip de investiție) 
b) EXPERTIZA TEHNICĂ DE SPECIALITATE ASUPRA CONSTRUCŢIEI 
EXISTENTE 
c) RAPORTUL PRIVIND STADIUL FIZIC AL LUCRĂRILOR 
2.1 SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanț - formularul 10, contul de profit și pierderi - 
formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 
Administrația Financiară. 
În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin 3 ani financiari înainte de anul depunerii 
cererii de finanțare, se vor depune ultimele 3 situații financiare sau Declarația de inactivitate 
înregistrata la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate 
anterior depunerii proiectului 
sau 
2.2 Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale: 
Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 
înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care 
rezultatul brut obținut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din 
activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221) 
sau 
2.3 Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, 
secetă excesivă etc) se va prezenta: 
• Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, cont de profit și pierderi –formularul 20, 
formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care 
producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie 
pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administrația Financiară; 
2.4 În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor 
familiale se va prezenta: 
• Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la Administrația Financiară 
(formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obținut anual să nu fie 



negativ și/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit 
(formularul 221) 

3. a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT 
PLANTAȚIILOR EXISTENTE / NOU ÎNFIINȚATE: 
• COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ 
DREPTUL DE PROPRIETATE asupra terenului și/ sau tabel centralizator emis de Primărie 
semnat de persoanele autorizate conform legii, conținând sumarul contractelor de arendare cu 
suprafețele luate în arendă pe categorii de folosință, perioada de arendare care trebuie să fie de 
cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare și/ sau contractul de concesiune 
care să certifice dreptul de folosință al terenului cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii 
cererii de finanțare. 
Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concedent și trebuie să conțină: 
- situația privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 
investițiilor prevăzute în contract și alte clauze; 
- suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui 
proces) 
Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători, se vor 
prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toți membrii fermieri ai acestor solicitanți. 
a2) În cazul Societăților agricole se atașează tabelul centralizator emis de către Societatea 
agricolă, care va cuprinde suprafețele aduse în folosință societății, numele membrilor fermieri 
care le dețin în proprietate și perioada pe care terenul a fost adus în folosință societății, care 
trebuie să fie de minim 10 ani. 
b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU 
TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile: 
b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE 
CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de 
folosință asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect; 
b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA 
TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA 
NOTAR, care să certifice dreptul de folosință al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a 
lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect; 
Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concedent și trebuie să conțină: 
- situația privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 
investițiilor prevăzute în contract și alte clauze; 
- suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui 
proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 
b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ sau DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU 
AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru cererile de finanțare care 
vizează investiții de lucrări privind construcțiile noi sau modernizări ale acestora. 
c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE: 
1) EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 
de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deținut, însoțit de 



formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului 
ANSVSA nr. 40/2010); 

Pentru exploatațiile agricole care dețin păsări și albine – ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ 
DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPȚIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte 
de data depunerii CF, din care rezultă numărul păsărilor și al familiilor de albine și data 
înscrierii solicitantului în Registrul Exploatației. 

Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători, se vor 
prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toți membrii acestor solicitanți. 
2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă și origine. 
4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcții (noi, extinderi sau 
modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoțit de avizele mentionate ca necesare fazei 
următoare de autorizare. 
5. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT - acest document se va prezenta la 
momentul încheierii contractului. 
6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE și 
sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice și de primăriile pe raza cărora își au 
sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 
imobilelor) și, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat - 
acest document se va prezenta la momentul încheierii contractului. 
6.2 CAZIER JUDICIAR AL RESPONSABILULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor 
care privesc sancțiuni economico-financiare. Cazierul judiciar va fi solicitat de către AFIR, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. - acest document se va prezenta la momentul încheierii 
contractului. 
7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 
colaborare dintre AFIR și ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. - acest 
document se va prezenta la momentul încheierii contractului. 
7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEŢEAN, conform Protocolului de colaborare dintre 
AFIR și DSP publicat pe pagina de internet www.afir.info. - acest document se va prezenta la 
momentul încheierii contractului. 
8.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE 
a investiției emise de o instituție financiară (extras de cont și/sau contract de credit). - acest 
document se va prezenta la momentul încheierii contractului. 
8.2 DOCUMENTE DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și 
ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al 
contului în care se derulează operațiunile cu AFIR); - acest document se va prezenta la 
momentul încheierii contractului. 
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformității cu legislația 
sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se 
modernizează și se autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unitățile 
în funcțiune - se va depune la momentul încheierii contractului. 
10.a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunțată pe baza actului de constituire 
și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 
b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr.1/ 2005) și 
Cooperativa agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările 
ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 
(menționate în Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă că 
acestea se încadrează în categoria: societate cooperativa agricolă , cooperativă agricolă sau 



fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările 
ulterioare; 
c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, 
stațiunilor și unităților de cercetare – dezvoltare și didactice din domeniul agricol. 
11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, 
economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală sau, 
după caz, adeverință de absolvire a studiilor respective, însoțită de foaia matricolă pentru cei 
care au absolvit în ultimele 12 luni. 
11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale și liceale în domeniul agricol, agro-
alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. 
11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de 
calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare 
si certificare a competentelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de 
asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări care conferă un nivel minim 
de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. 
11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-
alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și 
dezvoltare rurală. 
11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să 
ateste înregistrarea contractului individual de muncă. 
12.1 AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI 
SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ŞI PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI 
MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI 
COMERCIALIZARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR. 
12.2 DOCUMENTE SOLICITATE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI: factură fiscală de 
achiziții a semințelor, și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță/buletinul de 
analiză oficială cu mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare” sau „necesar 
propriu”/documentul de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent 
documentelor mentionate (ex: eticheta oficială). 
13. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat 
de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ. 
14.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ 
PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul și, 
dacă este cazul, terțele persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de 
membru al acesteia, însoțit de documentul de înființare al OIPA (act constitutiv și statut), 
document avizat de consiliul director. 
14.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării 
producției proprii. 
15. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează 
comercializarea produselor proprii 
16.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ 
ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU 
UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (in cazul investițiilor noi sau in 
cazul modernizării exploatațiilor care obțin după implementarea proiectului, un produs 
ecologic). 
16.2. CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE 
ECOLOGICE EMIS DE UN ORGANISM DE INSPECȚIE SI CERTIFICARE , conform 
prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările si 
modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție si 
certificare in agricultura ecologica (pentru modernizări in vederea obținerii unui produs 



existent). 
17. STUDIU OSPA JUDEŢEAN PRIVIND NOTA DE BONITARE A TERENURILOR 
AGRICOLE în cazul exploatațiilor agricole din sectorul vegetal, însoțit de aviz ICPA pentru 
încadrarea proiectului în potențialul agricol. 
18. ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND INCLUDEREA GENERATOARELOR 
TERESTRE ANTIGRINDINĂ ÎN SISTEMUL NATIONAL DE ANTIGRINDINĂ ȘI 
CREȘTERE A PRECIPITAȚIILOR (LA DEPUNERE) , emis de Autoritatea pentru 
Administrarea Sistemului National de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor. 
19.1 DOCUMENT EMIS DE COOPERATIVA /GRUPUL DE PRODUCĂTORI DIN 
ARE SA REIASĂ CA SOLICITANTUL, SI DACA ESTE CAZUL, TERȚELE 
PERSOANE CU CARE ACESTA ÎNCHEIE PRECONTRACTE, ARE/AU CALITATEA 
DE MEMBRU A/AL ACESTEIA/ACESTUIA , ÎNSOȚIT- STATUTUL 
COOPERATIVEI. 
19.2 PRECONTRACTELE CU UN MEMBRU/MEMBRII AL/AI 
COOPERATIVEI/GRUPULUI DE PRODUCĂTORI DIN CARE FACE PARTE IN 
VEDEREA PROCESĂRII/COMERCIALIZĂRII PRODUCȚIEI PROPRII. 
20. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz) pe care solicitantul le 
poate aduce în scopul susținerii proiectului. 
 

Cerințe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:  

Verificarea eligibilitatii se realizeaza pe baza formularului „GE 1.2 Fișa de verificare a 
criteriilor de eligibilitate pentru proiectele aferente masurii 19.2_4”. 

Cerințe eligibilitate: 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 
EG2  Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 
minim 4.000 SO (valoarea producției standard); 
EG3 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin 
măsură: 
1) Investiții in înființarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii 
eficiente de reducerea emisiilor poluării si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni 
obligatorii pentru exploatații in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/gestionarea adecvata a 
gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerință este in curs de aplicare. 
2) Investiții in înființarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de 
stocare, condițional, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a 
produselor. 
3) Investiții in scopul îndeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in 
conformitate cu art. 17 (5) al Reg. 1305/2013 (maxim 24 luni de la momentul instalării) si 
investiții de conformare cu noile standarde in cazul modernizării exploatațiilor agricole conform 
art. 17 (6) (maxim de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru 
exploatație). 
4) Asigurarea utilităților si racordărilor necesare funcționării fermei. 
5) Investiții in procesarea* produselor agricole* la nivel de ferma, precum si investiții in vederea 
comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi 
comercializate exclusiv propriile produse agricole) - cu exceptia proiectelor depuse de 
parteneriate sau membrii ai formelor asociative create prin măsura M19.2_16 si care vizează 
consolidarea acestor asocieri, vor fi realizate doar împreună cu investițiile in 
modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar 



integrat si adăugarea de plus valoare la nivel de ferma). 
6) Investiții in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei, 
(solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de căldură, geotermala) in cadrul fermei, ca si 
componenta secundara in cadrul unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinata 
exclusiv consumului propriu. 
7) Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software si achiziționarea de brevete, 
licențe, drepturi de autor, mărci in conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013. 
EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 
EG5 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentației 
tehnico-economice 
EG6 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare 
menționată în cap. 8.1 
EG7 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) 
EG8 Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană 
se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au devenit obligatorii 
pentru exploatația agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)   
EG9 Investiția va respecta legislația în vigoare (menționată la capitolul Legături cu alte 
prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-
veterinar și de siguranță alimentară;  
EG10 În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol 
(conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. 

 
Detaliile referitoare la verificarea eligibilității proiectului, inclusiv metodologia de verificare a 
eligibilității, sunt disponibile în anexa – „GE 1.2 Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate 
pentru proiectele aferente masurii 19.2_4”, de pe site-ul www.galbuzauprahova.ro  

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Selecția proiectelor în cadrul GAL Buzău – Prahova , va fi realizată de către Comitetul 
de Selectie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de 
Soluționare a Contestațiilor. Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor 
furnizate de solicitant în cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la 
prezentul ghid.  

Proiectele eligibile se vor puncta în funcție de sistemul de punctaj stabilit conform 
fișei de selecție. Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor și Comisiei de Soluționare 
a Contestațiilor este prezentată pe site-ul www.galbuzauprahova.ro 
  Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile în documentul 
Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, disponibil pe site-ul www.galbuzauprahova.ro  
 
Criterii de selecție și documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în 
vederea punctării acestora 



Verificarea îndeplinirii criteriilor de selecție și acordarea punctajului se realizează pe baza 
formularului „GE1.3 Fișă de evaluare a criteriilor de selecție pentru proiectele aferente 
masurii 19.2_4”. 
 

CRITERII DE SELECȚIE  
1. Proiecte propuse de beneficiari eligibili care dețin exploatații mici si medii. Max 20P 

1.1. Exploatații agricole având dimensiunea de pana la 12 000 SO            20 p 
1.2. Exploatații agricole de dimensiuni cuprinse intre >12 000 - < 50 000 SO  18 p 
1.3. Exploatații agricole de dimensiuni cuprinse intre >50.000 - < 100.000 SO           16 p 
2. Proiecte care vizează sectoare prioritare conform analizei diagnostic si SWOT, precum: 
sectorul zootehnic (suine, bovine, ovine si caprine) si vegetal (cereale, plante oleaginoase si 
proteice, cartofi si legumicultura in spatii protejate, inclusiv producere de material săditor). 
MAX 20 P 
2.1. Bovine (inclusiv bubaline)  
a) Carne  20 P 
b) Lapte, inclusiv rase mixte  19 P 
2.2. Suine  
a) Reproducție  18 P 
b) Îngrășare  17 P 

2.3. Păsări  
a) Reproducție  16 P 
b) Carne/oua  15 P 
2.4. Legumicultura in spatii protejate  
a) semințe si/sau material săditor 20 p 
b) producție  19 P 

2.5. Plante oleaginoase si proteice  
a) semințe si/sau material săditor  20 p 
b) producție  18P 
2.6. Cereale si cartofi  
a) semințe si/sau material săditor  20 p 
b) producție  17P 
3.  Proiecte care propun crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea in 
cadrul aceluiași proiect, in special din cadrul sectoarelor agricole prioritate la nivel local a 
cel puțin doua operațiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum 
urmează: Max 15 P 
3.1. a) producție primara – procesare – comercializare  15 P 
 b) producția agricola primara, inclusiv condiționare – comercializare (in cazul 
produselor apicole si producției de oua)  

15 P 

3.2.  producție agricola primara – procesare  13 P 
4. Proiecte propuse in scopul consolidării asocierii fermierilor care dețin exploatații de 
dimensiuni micii si/sau medii, in special in cadrul formelor asociative realizate prin Măsura 
19.2_16.4 si/sau a altor cooperative sau a grupurilor de producători constituite in baza  
legislației naționale in vigoare: MAX   20 P 
4.1.Proiecte depuse de cooperative si/sau grupuri de producători create in 
cadrul Măsurii 19.2_16 formate preponderent din exploatații mici si/sau 
medii.  

20 p 

4.2.Proiecte depuse de beneficiari eligibili care sunt parteneri in cadrul 18 P 



formelor asociative create prin Măsura 19.2_16 si care dovedesc contribuția 
investiției propuse la realizarea Planului pentru dezvoltarea lanțului scurt/ 
Planul de Marketing pentru piața locala si la consolidarea formei asociative 
locale.  
4.3. Proiecte depuse de alte cooperative si grupuri de producători de la 
nivelul teritoriului LEADER GAL formate preponderent din ferme mici si 
medii.  

15 P 

5. Proiecte propuse in funcție de nivelul de calificare in domeniul agricol al managerului 
exploatației agricole (studii superioare, studii liceale si post liceale, scoli profesionale) 10 p. 
5.1. studii superioare  10 p 
5.2. studii liceale sau postliceale.  8 p 
5.3. scoli profesionale sau formare profesionala care conferă un nivel minim de 
calificare in domeniul agricol.  

6 p 

6. Proiecte care contribuie la consolidarea forței de munca la nivel local prin crearea de noi 
locuri de munca pentru populația locala, in special pentru categorii de populație aflate in 
situații de risc si rromi. Max 10 p 
6.1. Cel puțin un loc de munca creat pentru persoane încadrate in categorii de 
populație aflate in risc si rromi.  

10 p 

6.2. Cel puțin un loc de munca creat pentru populația locala.  5p 
7. Proiecte care propun investiții in procese, practici si/sau tehnologii inovative pentru 
teritoriu, prietenoase cu mediul si adaptate schimbărilor climatice sau bazate pe utilizarea 
energiei regenerabile si conservarea resurselor (eficientizarea utilizații acestora 
economisire). Max 5p 
7.1. Proiecte care viabilizează infrastructurile de apa/apa uzata.  5 p 
7.2. Proiecte care includ platforme de gestionare a gunoiului zootehnic.  5 p 
                                                                      TOTAL    100 p 

 

Pentru a putea fi declarat selectat, un proiect trebuie să cumuleze minimum 15 puncte. 

 

In cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va face în funcție de 

valoarea eligibila a proiectului, exprimata în euro, în ordine crescătoare. 

 

Detaliile referitoare la verificarea criteriilor de selectie, inclusiv metodologia de verificare a 

criteriilor de selectie, sunt disponibile în anexa – „GE1.3 Fisa de evaluare a criteriilor de 

selectie pentru proiectele aferente masurii 19.2_4/2A”, de pe site-ul www.galbuzauprahova.ro 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție  

Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate publicului larg în termen de cel mult 45 

de zile de la data închiderii sesiunii de finanțare. Rapoartele de selecție vor fi postate pe site-

ul www.galbuzauprahova.ro, și afișate la sediile primăriilor UAT membre în GAL. 

GAL Buzău - Prahova va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin 

Notificare transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare de primire Procedura de anunțare 

a rezultatelor intermediare și finale este descrisă detaliat în documentul “Procedura de 

evaluare și selecție”.  

 



Date de contact:  

Asociatia Grupul de Actiune Locala Buzau-Prahova – Str. Principala, Com. Amaru, Jud. 

Buzau 

Tel.: 0745005662; 02338104095 , E-mail: galbuzauprahova@gmail.com, Site: 

www.galbuzauprahova.ro 

  
 


