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Data publicării:11/08/2014                    Nr. 653 /11.08.2014 
Numărul de referintă al sesiunii cererii proiecte: M41.112- 3/14  
Asocia�ia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus 
 

APEL DE SELEC�IE PROIECTE 
 
 

Asociatia Grupul de Ac�iune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus lansează începând cu  
data de 12/08/2014 a 3-a sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 41.112 –“Instalarea 
tinerilor fermieri”. 
 
1. Data lansării apelului de selec�ie: 12.08.2014 
2. Data limită de depunere a proiectelor: 22.08.2014, orele 15.00. 
3. Locul �i intervalul orar în care se pot depune proiectele: proiectele se vor depune in perioada 
12.08.2014-22.08.2014, un dosar original �i 2 (două) dosare în copie la sediul ASOCIAȚIEI 
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) VALEA SIRETULUI DE SUS, din Comuna Vorona 
judeţul Botoşani, zilnic, de luni până vineri, in intervalul orar 9.00-16.00 
4. Fondul nerambursabil disponibil pentru Măsura 41.112- este de 48.000 euro. 
5. Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanȚarea unui proiect este de 40.000 
euro . 
6. Procedura de selec�ie este afi�ată pe site-ul  www.valeasiretuluidesus.ro precum Ți la sediul 
GAL 
7. Atenţie: Solicitanţii care depun proiecte vor ataşa dosarului cererii de finanţare Declaraţia prin care 
beneficiarul se angajează să raporteze către toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate 
de AFIR către beneficiar, conform modelului: 
 
 Model de Declara�ie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către Asociatia Grupul de 
Ac�iune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus toate plăȚile aferente proiectului selectat, ce vor fi 
efectuate de AFIR către beneficiar: 
 
 
 

DECLARAŢIE pe propria răspundere a Beneficiarului de raportare către 
Asociatia Grupul de Ac�iune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus 

 
Subsemnatul:..........................(Nume, prenume) în calitate de responsabil legal  
al................................................ (denumirea beneficiarului) posesor al BI/CI 
seria.....nr......................CNP.......................eliberat de....................... cu domiciliul stabil 
în........................... în calitate de solicitant al Măsurii 41.112 ,,Instalarea tinerilor fermieri” depunător al 
cererii de finanţare pentru proiectul .....................................................................  
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declar pe proprie răspundere că mă angajez să raportez către Asociatia Grupul de Ac�iune Locală 
(GAL) Valea Siretului de Sus toate plăţile aferente proiectului depus, selectat şi finanţat ce vor fi 
efectuate de AFIR, cunoscând că raportarea se va realiza, după primirea de la CRFIR a Notificării 
beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.  
 
Data...................  
Semnătura...................................  
Ştampila, după caz........................ 
 
 
 
7. Rezultatul procesului de evaluare va fi publicat la sediul şi punctul de lucru al Asociatiei Grupul de 
Ac�iune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus şi pe site-ul : www.valeasiretuluidesus.ro  
 În termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de evaluare se vor transmite 
solicitanţilor de finanţare notificări cu privire la punctajul obtinut in urma evaluarii fiecarui criteriu de 
selectie.  
Solicitanţii nemultumiti de punctajul obtinut pot depune contestaţii la sediul  Asociaţiei GAL Valea 
Siretului de Sus din localitatea Vorona, Judeţul Botosani,, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 
notificării. Contestaţiile depuse vor fi soluţionate de o Comisie de Contestaţii, membrii acesteia fiind 
diferiţi de cei existenţi în Comitetul de Selecţie a proiectelor. Publicarea Raportului Comisiei de 
Soluţionare a Contestaţiilor se va face la sediul Asociaţiei GAL Valea Siretului de Sus şi pe site-ul 
Asociaţiei GAL Valea Siretului de Sus. 
În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de selecţie va emite Raportul de selecţie final. GAL va 
publica Raportul de selecţie final la sediul Asociaţiei GAL Valea Siretului de Sus şi pe site-ul 
www.valeasiretuluidesus.ro şi va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi 
selecţie prin notificări. 
 
8. Documentele justificative pe care trebuie să le prezinte  solicitantul odata cu depunerea cererii de 
finanȚare  sunt prezentate  în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 112 versiunea 06 din  2012 
disponibil pe site-urile www.apdrp.ro ,www.valeasiretuluidesus.ro , www.madr.ro , dar si la sediul 
Asociatiei Grupul de AcȚiune Locala (GAL) VALEA SIRETULUI DE SUS ( in varianta tiparita si in 
variata electonica)  . 
 

Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii cererii de finantare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind in conformitate cu legislatia in vigoare si se vor prezenta in copie sau in 
original, dupa cum urmeaza: 
Odată cu depunerea proiectului, solicitantul trebuie să depună următoarele documente pentru 
intocmirea Cererii de finanţare: 
1. Documente de proprietate/folosinȚă pentru exploataȚia agricolă: 
a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 
- document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol (contract de vânzare-cumpărare 
autentificat de notar, act de donaȚie autentificat de notar, hotărâre judecătorească  
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definitivă Ți irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moȚtenitor unic autentificat de notar Ți alte 
acte care demonstreaza terȚilor dreptul de proprietate ; 
si/ sau tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform  legii, 
conȚinând   sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani, la data depunerii 
Cererii de Finantare) cu suprafeȚele luate în arendă pe categorii de folosinȚă si perioadă de arendare. 
si/ sau contract de concesionare, cu o valabilitate de cel putin 5 ani la data depunerii Cererii de 
Finantare. Contractul de concesiune va fi însoȚit de adresa emisa de concedent care conȚine situatia 
privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiȚiilor prevăzute în 
contract si alte clauze. 
- documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate, sau contract de 
concesiune  / contract de arenda/ închiriere/ contract de comodat. Suprafata de teren eligibilă pentru 
vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 
b) Documente solicitate pentru cladiri:  
- actul de proprietate 
- alte documente care demonstrează dreptul de folosin�ă asupra cladirii.  

În cazul realizării de investitii, documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. 
c) Documente solicitate pentru animale, păsări si familii de albine: 
-extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripȚia veterinară 
(adeverinȚă eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte: efectivul de 
animale detinut, al păsărilor si al familiilor de albine si data primei înscrieri a solicitantului în 
Registrul Exploatatiei, însotit de formular de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele 
sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 
- solicitanȚii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de 
albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci (facturi, ordine de plata, chitante, proces- verbal de 
predare primire); d) Copie din Registrul agricol emis de Primării care să confirme dreptul de 
proprietate Ți/ sau de folosinȚă (arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor 
înregistrate pentru baza de productie, cu Țtampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul”. 
2. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA sau ÎI în termen de 
30 de zile lucrătoare de la primirea Notificarii privind selectarea Cererii de Finantare, cu specificarea 
codului CAEN pentru care se autorizeaza, urmând ca pâna la acea data să prezinte urmatoarele 
documente: 
- document de la banca cu datele de identificare ale băncii si ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se deruleaza operatiunile cu AFIR); 
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certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifică faptul că solicitantul 
este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI, codul CAEN conform activitaȚii pentru care 
solicită finanȚare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) si că nu se afla în proces de lichidare, 
fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 
85/2006 republicata. 
- certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaȚiei în vigoare; 
 
3. Pentru solicitanȚii autorizaȚi conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat Ți administrator unic, 
document de la bancă cu datele de identificare ale băncii Ți ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se deruleaza operatiunile cu APDRP). 
4.1 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care sa ateste lipsa 
datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a FinanȚelor Publice si de primăriile 
pe raza cărora îsi au sediul social si punctele de lucru si graficul de reeȚalonare a datoriilor către 
bugetul consolidat (daca este cazul). 
sau 
4.2 Pentru solicitanȚii neautorizati, persoane fizice: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor către 
bugetul local de la primăriile pe raza carora îsi au domiciliul. 
5. Cazierul judiciar, fără înscrieri care privesc sancȚiuni economico-financiare, al solicitantului. 
6. Copia actului de identitate pentru solicitant Ți al soȚiei/ soȚului, pentru toti solicitanȚii care sunt 
căsătoriȚi, după caz. 
7.1 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, 
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifică faptul că solicitantul 
este asociat si administrator unic, solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa 
exploatatiei agricole, codul CAEN conform activităȚii pentru care solicită finanȚare, si că nu se află în 
proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, 
conform Legii 85/2006 republicata. 
7.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaȚiei în 
vigoare. 
8. Copie dupa diploma de studii: 
- absolvent de liceu/ Țcoală profesională/ Țcoală de arte Ți meserii în domeniul agricol, veterinar Ți 
economic cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol, zootehnic si veterinar însoȚita de 
„Certificat de calificare profesionala (competente)”; 
- absolvent de liceu/Țcoală profesională/ Țcoală de arte Ți meserii (altul decât cel cu profil agricol), 
care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare, de 
minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol. 
- adeverinȚă pentru absolvenȚii liceului sau a Țcolii profesionale/ Țcoală de arte si meserii din 
promotia 2012 (cu obligativitatea prezentarii diplomei de studii pâna semnarea contractului de 
finantare), care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare, 
de minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol. Solicitantii care nu 
au certificate  



                                                                                                                          
 
 
 

Asociaţia  Grupul de Acţiune  Locala (GAL) Valea Siretului de Sus                      
Sediul: localitatea Vorona, comuna Vorona, judetul Botosani                                                                               Cod fiscal: 27360427   
Site: www.valeasiretuluidesus.ro                                                                                                                        Tel/Fax.:0231/588.743               
E-mail: office@valeasiretuluidesus.ro,   valeasiretuluidesus@gmail.com,  

  

C:\Documents 
and 
Settings\Click...

 
 

 
de calificare sau un certificat de absolvire în domeniul agricol veterinar si economic cu profil agricol 
vor prezenta: 
- adeverinȚă că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar si economic cu profil 
agricol, de minimum 150 ore, însotita de declaraȚia pe propria răspundere ca vor aduce certificatele 
pâna la semnarea Contractului de Finantare cu Agentia. 
9.1 Document (carte de muncă sau adeverinȚă de la locul de muncă) care atesta faptul ca solicitantul a 
desfasurat activitati în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel putin 12 luni, 
înaintea instalării sale pe cont propriu. 
Sau 
9.2 Declara�ia pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei familii de fermier si ca 
a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei de 
fermier) cu cel putin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu, însotita de declaratia conducatorului 
exploatatiei agricole unde a lucrat solicitantul, conform declaratiilor anexate pe site la adresa 
www.apdrp.ro. 
10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei. 
11. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind exploatatia agricola ca nu a mai 
accesat Masurile 112 si 141 si/sau sotul/sotia si nu detine în proprietate/ folosinta alte terenuri, animale, 
pasari si familii de albine, în afara celor declarate în Planul de afaceri. 
12.1 Document care atesta ca solicitantul este înregistrat într-o forma asociativă, ca membru, 
înainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, în domeniul proiectului emis de către:  
- grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind 
recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si 
silvice, cu modificarile si completarile ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului 
de producatori declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie); 
- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotarârii 
Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute 
preliminar si organizatiilor de producatori în sectorul fructe si legume (document care atesta calitatea 
de membru al grupului de producatori, declaratie scrisă aprobata de fondatori sau membrii consiliului 
de administratie); 
- societate cooperativă agricolă, consituita conform legii nr.1/2005 (adeverinta eliberata de cooperativa 
agricola însotita de copia dupa înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de  
pe lânga tribunalul în a carui raza teritoriala îsi are sediul, cererea de înscriere aprobata de adunarea 
generala); 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare 
(cerere de aderare avizata de consiliul de administratie si aprobata de adunarea generala, si declararea 
expresa a recunoasterii actului constitutiv, adeverinta privind calitatea de membru eliberata de 
cooperativa, actul constitutiv si statutul cooperativei, certificatul de înregistrare si certificatul 
constatator ORC al cooperativei); 
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- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare (adeziunea la statut si la hotarârile adunarilor generale adoptate pâna la acea 
data, precum si dovada platii contributiei de înscriere si a cotizatiei - Organizatia Interprofesionala 
pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): 
- document care demonstreaza calitatea de membru al asociatiei în care este membru solicitantul: 
adeverinta emisa de OIPA care demonstreaza calitatea de membru a solicitantului în asociatie si a 
asociatiei în OIPA, document avizat de consiliul director însotit de statutul organizatiei. 
Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie „Solicitantul este membru al 
unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale în vigoare”. 
12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani. 
 
Lista pachetelor existente: 
1. Pajisti cu Înalta Valoare Naturala. 
2. Practici Agricole Traditionale. 
3. Pajisti Importante Pentru Pasari – pachet pilot. 
4. Culturi verzi. 
5. Agricultura ecologica. 
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu (Branta ruficollis). 

      Solicitantul de finanȚare trebuie să îndeplinescă cerinȚele de conformitate Ți eligibilitate 
menȚionate în ghidul solicitantului pentru această măsură (112) 
 
9. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate 
în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii, afişat pe site-ul www.valeasiretuluidesus.ro sau 
distribuit gratuit la sediul GAL Valea Siretului de Sus. 
 
10. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de SelecȚie al GAL se află afişată pe site-ul 
www.valeasiretuluidesus.ro. 
 
 
 
               Criteriile de selecţie si punctajul aferent Măsurii 41.112 sunt următoarele: 
 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selec�ie Punctaj 

1. 

Solicitantul de�ine o ferma de semi-subzisten�a 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec�ie, solicitantul 

completeaza sec�iunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a 

fermei” a Cererii de Finan�are, din care va trebui sa rezulte ca 

20 
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exploata�ia agricola de�inuta are o dimensiune economica cuprinsa 
între 6 si 8 UDE. 

2. 

Solicitantul de�ine o exploata�ie agricola (cu profil vegetal/animal) 
într-o 
zona defavorizata. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec�ie, se verifica 
daca întreaga exploata�ie agricola este situata în: 

- zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaȚilor 

Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în 

anexa la Ghidul Solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei 

UnitaȚilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 

Semnificativ Defavorizate/ Listei localitaȚilor din Zonele Defavorizate 

de Condi�ii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul 

Solicitantului. 

15 

3. 

Solicitantul are în proprietate exploata�ia agricola 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec�ie, solicitantul 

ataseaza la Cererea de Finan�are documente prin care sa demonstreze 

ca, de�ine în proprietate întreaga exploata�ie: 

- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol 
autentificate de notar, conform legislaȚiei în vigoare; 
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor 
din exploataȚie; 
- extras din Registrul ExploataȚiei emis de ANSVSA/DSVSA din care 
sa rezulte: efectivul de animale de�inut, al pasarilor si al familiilor de 
albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul ExploataȚiei, 
însoȚit de formular de miȚcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 
Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

30 

4. 

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta 
conform legisla�iei în vigoare*) 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec�ie, solicitantul 

ataseaza la Cererea de Finan�are documente prin care sa demonstreze 

ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu 

cond�i�ia ca solicitantul sa faca parte dintr-o asocia�ie în domeniul 

proiectului: 

- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonan�a 

Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si func�ionarea 

grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole 

si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- grupuri si organiza�ii de producatori în sectorul fructe si legume 

recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind 

acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute 

preliminar  �i organiza�iilor de producatori în sectorul fructe �i 

legume; 

20 
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- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005; 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- organiza�ii de îmbunataȚiri funciare constituite conform Legii 

nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- membrii ai unei asocia�ii care este membra în Organiza�ii 

Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 

Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, 

jude�ean si na�ional. 

*Se va acorda punctaj numai daca sunt ata�ate documentele descrise 

în Cap. 4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finan�are, 

punctul 12.1 

5. 

Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec�ie, solicitantul 

ataseaza la 

Cererea de Finan�are documente prin care sa demonstreze ca acesta a 

accesat 

Masura 214 „PlaȚi de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care 

solicitantul si-a 

asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o 

perioada de 

cinci ani de la data semnarii angajamentului. 

Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: 

1. Pajisti cu înalta valoare naturala 
2. Practici agricole tradi_ionale 

3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 

4. Culturi verzi 

5. Agricultura ecologica 
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât 

rosu 

(Branta ruficolis). 

15 

 TOTAL AFERENT  CRITERIILOR  DE SELEC�IE 
GENERALE 

100 

 Criteriile de Selec�ie Generale reprezintă 80% din punctajul total 
ob�inut 

80 p 
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Criterii de Selec�ie Locale  

 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în functie  de urmatoarele 
prioritaţi:  
1. beneficiarul are în proprietate exploatatia agricolă;  
2. beneficiarul este membru al unei forme asociative;  
3. beneficiarul deţine o ferma de semi-subzistenta.  
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în funcţie de criteriul 
de departajare preponderent, stabilit pe baza numărului mai mare de unităţi de dimensiune economică 
(UDE) calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul fiecărui criteriu de departajare, în 
următoarea ordine:  
1. număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducţie/ păsări, număr UDE cumulate;  
2. număr de porcine la îngrăşat/ ovine şi caprine, număr UDE cumulate;  
3. suprafaţă legume număr UDE cumulate;  
4. suprafaţă pepiniere şi plantaţii de pomi şi de arbuşti fructiferi, căpşunarii, număr UDE cumulate;  
5. suprafaţă pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin cu excepţia restructurării/reconversiei 

CSL  
A.1.a) 

Poiectul raspunde uneia sau mai multor priorităȚi din Strategia de Dezvoltare a 
GAL-ului 

5 

CSL  
A.1. b) 

Proiectul contribuie la realizarea a cel puȚin unul din obiectivele operaȚionale 
din Strategia de Dezvoltare a GAL-ului 

10 
 
 

CSL  
A.1.c) 

Proiectul are caracter ’’pilot’’ prinel ,beneficiarul accesează o măsură de 
agromediu (pachet 4 sau 5) 

15 

CSL  
A.1. d)  

Proiectul este ‘’inovativ’’,contribuie la păstrarea mediului natural Ți contribuie 
la refacerea solurilor degradate. 

15 

CSL  
A.1. e) 

Viabilitatea implementarii propunerii de proiect prin obȚinerea de rezultate 
aplicabile in economie 

5 

CSL  
A.2.a) 

Dezvoltarea de produse/servicii care răspund unei probleme/nevoi/oportunităȚi 
identificate în strategia de dezvoltare a GAL-ului 

5 

CSL  
A.2.b) 

Proiectul este relevant pentru potenȚialul economic identificat la nivel de 
teritoriu 

10 

CSL  
A.2.c) 

Prin realizarea proiectului se crează/menȚin locuri de muncă 
5 

CSL  
A.2.d) 

Proiectul contribuie în mod semnificativ la îmbunătăȚirea mediului socio-
economic al teritoriului GAL 

10 

CSL  
A.2.e) 

Beneficiarul proiectului este membru într-o formă asociativă dinaintea lansării 
sesiunii de proiecte. 

20 

 TOTAL AFERENT  CRITERIILOR  DE SELEC�IE LOCALE 100 
 Criteriile de Selec�ie Locale reprezintă 20% din punctajul total ob�inut 20 p 
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plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă, număr UDE cumulate; 
 
 
 
 
 
6. suprafaţă culturi de câmp număr UDE cumulate;  
7. suprafaţă culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în 
scopul producerii de energie regenerabilă, cumulate. Pentru acest criteriu de departajare nu se 
calculează numărul de UDE.  
 
11. Data �i modul de anun�are a rezultatelor: Anunţarea rezultatelor procesului de selecȚie pentru 
cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după data aprobării Raportului de 
Selecţie Final de către Comitetul de Selecţie al Asociaţiei GAL Valea Siretului de Sus , prin afişarea 
Raportului de Selecţie Final la sediul GAL Valea Siretului de Sus, pe site-ul 
www.valeasiretuluidesus.ro., şi prin notificarea solicitanţilor.  
 
  12. Pentru informaȚii suplimentare, Asociatia Grupul de AcȚiune Locală (GAL) Valea Siretului de 
Sus vă pune la dispozitie un birou de relaȚii cu publicul deschis de luni până vineri , de la 8.00-16.00, 
la sediul Asociatiei Grupul de AcȚiune Locală (GAL)  Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, 
judeȚul BotoȚani.  Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/588.743, e-mail: 
valeasiretuluidesus@gmail.com. Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a 
informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  GAL. 
 
 
 


