
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL MICROREGIUNEA VALEA SÂMBETEI JUDEȚ BRAȘOV 

Data 17.12.2017 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 
02/2017 

Modificare legislativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. MODIFICAREA MĂSURII M1/2A “Investiții în exploatații agricole în teritoriul MVS” 

IN SDL, conform pct. 2 „MODIFICĂRI COMPLEXE”, litera “b”3 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Se solicită urmatoarele modificări ale Măsurii M1/2A din SDL: 
- Eliminarea condiției de eligibilitate “Solicitantul trebuie sa demostreze că este 

membru al unei cooperative nou inființate(2016-2017) din teritoriul GAL” 
deoarece în Microregiunea Valea Sâmbetei nu există nicio cooperativă nou 
înfiinţată în anii 2016-2017, iar beneficiarii nu pot îndeplini această condiţie de 
eligibilitate. 

- Eliminarea punctajului criteriilor de selectie de la Punctul 8 si introducerea 
textului ”NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi 
detaliată în Ghidul Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție 
aferente fiecărei sesiuni de depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă 
măsurii și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să 
asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor 
financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală.” Eliminarea pragului minim si introducerea textului 
“se va stabili prin hotararea CD la inceputul fiecarei sesiuni”. Acestea sunt 
necesare pentru o mai buna utilizare a fondurilor și prioritizarea proiectelor în 
conformitate cu strategia GAL-MVS. 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 

X 



b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole  din SDL), 
evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-
modificări) . 
Pe fişa măsurii M1/2A Investiţi in exploataţii agricole în teritoriul MVS: 

7. Condiții de eligibilitate  

•Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili 

•Soicitantul trebuie să aibă sediul social situat în teritoriul GAL-MVS iar activitatea va fi 

desfășurată în teritoriul GAL MVS; 

•Investitia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu dimensiunea economică de 

minimum 4.000 SO  

• Solicitantul trebuie să demonstreze că este membru al unei cooperative nou înființate 

(2016-2017) din teritoriul GAL; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

• Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară. 

Alte angajamente: Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației 

agricole pe toata durata de implementare sub pragul stabilit prin conditiile de 

eligibilitate. 

8. Criterii de selecție  

Pentru această măsură pragul minim este de 20 de  - puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare.se va stabili  prin hotararea CD la inceputul 

fiecarei sesiuni. 

Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

CS 1 Investiţia este realizată de tineri fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, 

la data depunerii cererii de finanţare 

10 

puncte - 

CS 2 Proiectul  propune producerea şi utilizarea energiei din surse 

regenerabile pentru consum propriu 

 5 

puncte - 

CS 3 Crearea de locuri de muncă  

CS 3.1 Solicitantul va crea cel puțin un loc de muncă pentru o perioadă de 

cel puțin un an* 

10 

puncte - 

CS 3.2 Solicitantul va crea cel puțin două locuri de muncă pentru o 

perioadă de cel puțin un an* 

20 

puncte - 

CS 4 Nivelul de calificare  

CS 4.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul 

agricol /agro-alimentar/veterinar* 

10 

puncte - 

CS 4.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 

agricol/ agro-alimentar/veterinar* 

5 

puncte - 

CS 4.3 Solicitantul a absolvit un curs de calificare în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar sau economie agrară, sau se obligă să finalizeze 

acest curs în maxim 36 de luni de la data adoptării deciziei 

individuale de acordare a ajutorului* 

3 

puncte - 



CS 5 Solicitantul va prezenta un acord de parteneriat cu cooperativa, 

care să aibă o perioadă de valabilitate cel puțin egală cu perioada 

pentru care se acordă finanțarea pentru identificarea de 

cumparatori a produselor din ferma 

12 

puncte - 

CS 6 Solicitantul utilizează investițiile sau serviciile colective, realizate 

de cooperativă/grupuri de producători 

5 

puncte - 

CS 7 Solicitantul va demonstra printr-o recomandare din partea 

cooperativei faptul că a participat la sesiunile de informare privind 

lanțul scurt agroalimentar de calitate 

3 

puncte - 

CS 8 Solicitantul prevede acțiuni  inovative/de protecția mediului 5 

puncte - 

CS 9 Exploatații agricole  

CS 9.1 Exploatatii vegetale 30 

puncte- 

CS 

9.1.1 

Culturi de cereale, plante furajere pentru animale, cartofi* 10 

puncte- 

CS 

9.1.2 

Legumicultură  în camp și în spații protejate* 10 

puncte- 

CS 

9.1.3 

Plante oleaginoase si proteice* 10 

puncte- 

CS 9.2 Exploatatii zootehnice 30 

puncte- 

CS 

9.2.1 

Bovine de rase superioare (ANARZ) și bubaline*  10 

puncte- 

CS 

9.2.2 

Apicultură * 10 

puncte- 

CS 

9.2.3 

Ovine și caprine –rase indigene* 10 

puncte- 

 TOTAL  100 p 

Obs. *Se cuantifică doar o variantă din următoarele: (CS3.1,CS3.2), 

(CS4.1,CS4.2,CS4.3), (CS9.1.1,CS9.1.2,CS9.1.3)și (CS9.2.1,CS9.2.2, 

CS9.2.3) 

 

NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în 

Ghidul Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei 

sesiuni de depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 



Efectul generat de modificarea propusă se referă la creșterea nr. de solicitanți și creșterea 
gradului de accesibilitate la fondurile disponibile. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificarea propusă nu afectează indicatorii de monitorizare a SDL, dimpotrivă, ajuta la 

realizarea acestora prin creșterea numărului total al participanților instruiți, precum și 

creșterea numărului de locuri de muncă nou create prin implementarea proiectului. 

 

 

2. MODIFICAREA MĂSURII M2/2A „Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul GAL-

MVS” IN SDL, conform pct. 2 „MODIFICĂRI COMPLEXE”, litera “b”4 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Se solicită urmatoarele modificări ale Măsurii M1/2A din SDL: 
- Eliminarea condiției de eligibilitate “Solicitantul trebuie sa demostreze că este 

membru al unei cooperative nou inființate(2016-2017) din teritoriul GAL” 
deoarece în Microregiunea Valea Sâmbetei nu există nicio cooperativă nou 
înfiinţată în anii 2016-2017, iar beneficiarii nu pot îndeplini această condiţie de 
eligibilitate. 

- Eliminarea punctajului criteriilor de selectie de la Punctul 8 si introducerea 
textului ”NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi 
detaliată în Ghidul Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție 
aferente fiecărei sesiuni de depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă 
măsurii și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să 
asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor 
financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală.” Eliminarea pragului minim si introducerea textului 
“se va stabili prin hotararea CD la inceputul fiecarei sesiuni”. Acestea sunt 
necesare pentru o mai buna utilizare a fondurilor și prioritizarea proiectelor în 
conformitate cu strategia GAL-MVS. 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole  din SDL), 
evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-
modificări)  
Pe fişa măsurii M2/2A Investiţi in exploataţii pomicole în teritoriul GAL-MVS 
7. Condiții de eligibilitate  

•Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

                                                           
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



•Solicitantul trebuie să aibă sediul social situat în teritoriul MVS iar activitatea va fi 

desfășurată în teritoriul GAL MVS 

•Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile 

prevăzute prin măsură; 

•Solicitantul  trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției; 

•Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa 

din Cadrul Național de Implementare aferentă STP de pe teritoriul MVS și trebuie să 

respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând cultura de căpșuni 

în sere si solarii; 

•În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material 

fructifer din categoria biologică certificat; În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează 

că materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologică certificat; 

 Exploatația trebuie să respecte dimensiunile economice viabile: dimensiunea minimă a 

suprafeței pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deținute în proprietate sau în folosință 

de o exploatație agricolă trebuie să fie de minim 4000 euro SO în cazul investițiilor 

simple; în cazul investițiilor care presupun reconversie/ înființare plantații 

pomicole/producerea de material de înmulție/ material de plantare fructifer dimensiune 

economică a exploatației agricole să fie de minim 4000 euro SO. 

 Suprafata infiintata/ replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu 

minimul : 4000 euro SO in cazul culturiii de capsuni in camp si spatii protejate;4000 euro 

SO in cazul producerii de material de inmultire si material de platare fructifer;4000euro 

SO, pentru toate celelalte specii si sisteme de cultura; 

•În cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE. 

•Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în producerea 

energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să 

reprezinte o componentă secundară într-un proiect ce are ca scop 

modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producţiei pomicole primare). 

• Solicitantul trebuie să demonstreze că este membru al unei cooperative nou înființate 

(2016-2017) din teritoriul GAL.  

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției. 

8. Criterii de selecție  

Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea 

ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare 

și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 

rurală. Pentru această măsură pragul minim este de 15 de puncte și reprezintă pragul sub 

care niciun proiect nu poate intra la finanţare. se va stabili  prin hotararea CD la 

inceputul fiecarei sesiuni. 

Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

CS 1 Criteriul nivelul de calificare al solicitantului Maxim 10 

- 

CS 1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul 

agricol 

10 

puncte- 

CS 1.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 

agricol 

5 puncte- 



CS 1.3 Solicitantul a absolvit un curs de calificare în domeniul agricol, 

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

1 de calificare profesională, sau se obligă să finalizeze acest curs 

în maxim 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de 

acordare a ajutorului 

5 puncte- 

CS 2 Criteriul- crearea locurilor de munca noi- cel putin un loc de 

munca nou creat 

10 

puncte- 

CS 3 Criteriul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de 

producători- Solicitantul va prezenta un acord de parteneriat cu 

cooperativa, care să aibă o perioadă de valabilitate cel puțin 

egală  

cu perioada pentru care se acordă finanțarea pentru a dovedi 

includerea în lanțul scurt pentru desfacerea produselor 

20 

puncte- 

CS 4 Solicitantul va demonstra printr-o recomandare din partea 

cooperativei faptul că a participat la sesiunile de informare 

privind lanțul scurt agroalimentar de calitate 

10 

puncte- 

CS 5  Criteriul speciei pomicole prioritare Maxim 

30- 

CS 5.1 Plantații de pomi fructiferi (meri,peri,vișini,gutui, pruni,  30 

puncte- 

CS 5.2 Plantații de arbuști fructiferi (coacăz, mur, zmeur, afin, cătină, 

soc) 

20 

puncte- 

CS 5.3 Plantații de căpșuni în câmp 10 

puncte- 

CS 5.4 Plantații de plante medicinale și aromatice 10 

puncte- 

CS 6 Criteriul reconversiei (investiţii care presupun reconversie) 

pentru orice specie eligibila prin STP 

10 

puncte- 

CS 7 Criteriul dimensiunii (ferme mici); 10 

puncte- 

 TOTAL  100 
puncte 

NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 

Efectul generat de modificarea propusă se referă la creșterea nr. de solicitanți și creșterea 
gradului de accesibilitate la fondurile disponibile. 



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificarea propusă nu afectează indicatorii de monitorizare a SDL, dimpotrivă, ajuta la 

realizarea acestora prin creșterea numărului total al participanților instruiți, precum și 

creșterea numărului de locuri de muncă nou create prin implementarea proiectului. 

 

 

3. MODIFICAREA MĂSURII M4/2A “Dezvoltarea fermelor mici din teritoriul GAL-

MVS” IN SDL, conform pct. 2 „MODIFICĂRI COMPLEXE”, litera “b”5 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL. 
Se solicită urmatoarele modificari ale Măsurii M4/2A din SDL: 

- Eliminarea condiției de eligibilitate “Solicitantul trebuie sa demostreze că este 
membru al unei cooperative nou inființate(2016-2017) din teritoriul GAL” 
deoarece în Microregiunea Valea Sâmbetei nu există nicio cooperativă nou 
înfiinţată în anii 2016-2017, iar beneficiarii nu pot îndeplini această condiţie de 
eligibilitate. 

- Eliminarea punctajului criteriilor de selectie de la Punctul 8 si introducerea 
textului ”NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi 
detaliată în Ghidul Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție 
aferente fiecărei sesiuni de depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă 
măsurii și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să 
asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor 
financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală.” Eliminarea pragului minim si introducerea textului 
“se va stabili prin hotararea CD la inceputul fiecarei sesiuni”. Acestea sunt 
necesare pentru o mai buna utilizare a fondurilor și prioritizarea proiectelor în 
conformitate cu strategia GAL-MVS. 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole  din SDL), 
evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-
modificări)  

7.Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi 

întreprinderilor mici, cu sediul în teritoriul GAL-MVS; 

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

4.000 - 7.999 € SO (valoarea producției standard); 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 

                                                           
5 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



 Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-

2020; 

 O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei 

sub-măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între 

doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură pentru a 

se evita crearea de condiții artificiale;  

 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile 

eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare 

aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii. 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni 

de la data deciziei de acordare a sprijinului; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze că este membru a unei cooperative nou înființate 

(2016,2017) din teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze că deține competențe și aptitudini în domeniu: 

are studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară, a urmat 

un curs, sau se angajează că va finaliza acel curs în maximum 36 de luni de la data 

semnării contractului de finanțare. 

Alte angajamente 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 

procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată;  

 

 

8.Criterii de selecție  

Pentru această măsură pragul minim este de 15 de puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare. se va stabili  prin hotararea CD la inceputul 

fiecarei sesiuni. 

Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

CS 1 Solicitantul va crea cel puțin un loc de muncă pentru o 

perioadă de cel puțin un an  

15 puncte 

- 

CS 2 Solicitantul va prezenta un acord de parteneriat cu o 

cooperativă/grup de producători, care să aibă o perioadă de 

valabilitate cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă 

finanțarea 

15 puncte 

- 

CS 3 Solicitantul prevede acțiuni  inovative/de protecția mediului/ 12 

puncte- 

CS 4 Nivelul de competențe al solicitantului Maxim 15- 

CS 4.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în 

domeniul agricol* 

15 

puncte- 

CS 4.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 

agricol* 

10 

puncte- 

CS 4.3 Solicitantul a absolvit un curs în domeniul agricol sau agro-

alimentar, desfășurat de cooperativă, sau se obligă să finalizeze 

acest curs în maxim 36 de luni de la data adoptării deciziei 

individuale de acordare a ajutorului * 

3 puncte- 



CS 5 Solicitantul va demonstra printr-o recomandare din partea 

cooperativei faptul că a participat la sesiunile de informare 

privind lanțul scurt agroalimentar de calitate (organizate din 

resursele financiare ale coperativei/grupului de producători) 

3 puncte- 

Obs * Se cuantifică doar o variantă din 

următoarele:(CS4.1,CS4.2,CS4.3) 

 

Criterii de selectie specifice pentru domeniul agricol 

Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

CS1 Culturi de plante și legume 40 puncte- 

CS1.1 Culturi de plante furajere pentru animale 40 puncte- 

CS1.2 Legumicultură  în camp și în spații protejate 30 puncte- 

CS2 Sectorul pomicol 40 puncte- 

CS2.1 Plantații de pomi fructiferi (meri,peri,vișini,gutui, pruni,  40 puncte- 

CS2.2 Plantații de arbuști fructiferi (coacăz, mur, zmeur, afin, 

cătină, soc) 

40 puncte- 

CS2.3 Plantații de căpșuni în camp 20 puncte- 

CS2.4 Plantații de plante medicinale și aromatice 20 puncte- 

CS3 Sectorul zootehnic 40 puncte- 

CS3.1 Bovine de rase superioare (ANARZ) și bubaline  40 puncte- 

CS3.2 Apicultură  40 puncte- 

CS3.3 Ovine și caprine –rase indigene 40 puncte- 

CS4 Ferme mixte (se detaliaza în funcție de ponderea exploatației, 

dar nu mai mult de 40 de puncte)  

40 puncte- 

Obs. * Se cuantifică doar o variantă din următoarele: 

(CS1.1,CS1.2,);(CS2.1,CS2.2,CS2.3,CS2.4);(CS3.1,CS3.2,CS3.3) 

 

NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 
Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 
depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 
art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 
o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
Efectul generat de modificarea propusă se referă la creșterea nr. de solicitanți și creșterea 
gradului de accesibilitate la fondurile disponibile. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificarea propusă nu afectează indicatorii de monitorizare a SDL, dimpotrivă, ajuta la 

realizarea acestora prin creșterea numărului total al participanților instruiți în 

cooperative, grupuri de producători. 



 

 

4. MODIFICAREA MĂSURII M5/3A “Sprijin pentru înființarea cooperativelor 

crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în 

vederea facilitării cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu” IN 

SDL, conform pct. 2 „MODIFICĂRI COMPLEXE”, litera “b”6 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL. 
Se solicită urmatoarele modificari ale Măsurii M5/3A din SDL: 
- Eliminarea conditiei de eligibilitate de la Punctul 7 Conditii de Eligibilitate din 

Fisa Masurii : “Solicitantul va prezenta un acord de parteneriat cu un cluster din 

teritoriul GAL-MVS”  

- Modificarea conditiei de eligibilitate din ”Solicitantul trebuie să se încadreze în 

categoria beneficiarilor eligibil, conform prevederilor legislative naționale, 

funcționând din anul 2016, înainte de solicitarea sprijinului; (acest criteriu este 

propus deoarece dorim să stimulăm asocierea și înființarea de noi forme de 

cooperare între agricultori)” in ”Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibil, conform prevederilor legislative naționale” 

- Eliminarea pruntajului criteriilor de selectie de la Punctul 8 si introducerea 

textului ”NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi 

detaliată în Ghidul Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție 

aferente fiecărei sesiuni de depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă 

măsurii și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind 

să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor 

financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală”. Eliminarea pragului minim si introducerea 

textului “se va stabili prin hotararea CD la inceputul fiecarei sesiuni”. Acestea 

sunt necesare pentru o mai buna utilizare a fondurilor și prioritizarea proiectelor 

în conformitate cu strategia GAL-MVS. 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole  din SDL), 
evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-
modificări)  

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul are sediul în teritoriul GAL-MVS 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibil, conform 

prevederilor legislative naționale, funcționând din anul 2016, înainte de solicitarea 
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sprijinului; (acest criteriu este propus deoarece dorim să stimulăm asocierea și 

înființarea de noi forme de cooperare între agricultori).  

 Solicitantul trebuie să prezinte un PA care detaliază activitățile planificate ale 

grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27 

(1) R 1305/2013):  

- adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor 

grupuri la cerințele pieței;  

- stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o 

atenție deosebită recoltării și disponibilității; și  

- alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi 

dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum 

și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.  

(Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de afaceri vor fi detaliate în 

Ghidul Solicitantului) 

 Obiectul principal de activitate și codul CAEN sunt adecvate; 

 În statutul solicitantulului se va regasi mențiunea că utilizarea echipamentelor și a 

spațiilor de ambalare, etichetare și depozitare se va face în comun. 

 Solicitantul va prezenta un plan de marketing care să cuprindă o descriere a 

activităților propuse; (Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de 

marketing) vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului) 

 Solicitantul va prezenta un acord de parteneriat cu un cluster din teritoriul GAL-MVS; 

 Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această măsură din PNDR 2014-

2020; 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni 

de la data deciziei de acordare a sprijinului; 

8. Criterii de selecție  

Pentru această măsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub 

care niciun proiect nu poate intra la finanţare. se va stabili  prin hotararea CD la 

inceputul fiecarei sesiuni. 

Nr 

crit 

Criteriul de selecție  Punctaj  

CS 1 Nivelul de autorizare DSV Maxim 10- 

CS 

1.1 

Cel puțin jumătate din membrii cooperativei/grupului de 

producători sunt autorizați de DSV* 

5 puncte- 

CS 

1.2 

Toți membrii cooperativei/grupului de producători sunt autorizați 

de DSV* 

10 

puncte- 

CS 2 Solicitantul este acreditat ca producător ecologic Maxim 50- 

CS 2.1 Cel puțin unul dintre membrii cooperativei este certificat 

ecologic* 

30 puncte- 

CS 2.2 Cel puțin doi dintre membrii cooperativei sunt certificați 

ecologic* 

50 puncte- 

CS 2.3 Cel puțin doi dintre membrii cooperativei sunt în perioada de 

conversie* 

10 puncte- 

CS 3 Solicitantul deține precontracte pentru desfacerea produselor Maxim 30- 



CS 3.1 Solicitantul prezintă un precontract pentru desfacerea produselor 

apicole din teritoriul GAL-MVS în unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agreement/ alimentație 

publică* 

10 puncte- 

CS 3.2 Solicitantul prezintă două precontracte pentru desfacerea 

produselor apicole din teritoriul GAL-MVS în unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agreement/ alimentație 

publică* 

20 puncte- 

CS 3.3 Solicitantul prezintă trei precontracte pentru desfacerea 

produselor apicole din teritoriul GAL-MVS în unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agreement/ alimentație 

publică* 

30 puncte- 

CS 4 Solicitantul va demonstra prin recomandări  că cel puțin jumătate 

din membrii cooperativei au participat la sesiunea de instruire 

dedicată lanțului scurt agroalimentar, organizată și de cluster 

10 puncte- 

 Total  100 

puncte 

Obs. * Se cuantifică doar o variantă din următoarele: (CS1.1,CS1.2); 

(CS2.1,CS2.2,CS2.3);(CS3.1,CS3.2,CS3.3) 

 

NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni 

de depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal 

al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor 

în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Efectul generat de modificarea propusă se referă la creșterea nr. de solicitanți și creșterea 
gradului de accesibilitate la fondurile disponibile. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificarea propusă nu afectează indicatorii de monitorizare a SDL, dimpotrivă, ajuta la 

realizarea acestora prin creșterea numărului total al persoanelor instruite, al persoanelor 

informate, precum şi numărul membrilor certificaţi ecologic. 

 

 

 



5. MODIFICAREA MĂSURII M6/3A “Sprijin pentru înființarea cooperativelor 

crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în 

vederea facilitării cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu.” 

IN SDL, conform pct. 2 „MODIFICĂRI COMPLEXE”, litera “b”7 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL. 
Se solicită urmatoarele modificari ale Măsurii M6/3A din SDL: 

- Eliminarea conditiei de eligibilitate de la Punctul 7 Conditii de Eligibilitate din 

Fisa Masurii : “Solicitantul va prezenta un acord de parteneriat cu un cluster 

din teritoriul GAL-MVS”  

- Modificarea conditiei de eligibilitate din ”Solicitantul trebuie să se încadreze în 

categoria beneficiarilor eligibil, conform prevederilor legislative naționale, 

funcționând din anul 2016, înainte de solicitarea sprijinului; (acest criteriu este 

propus deoarece dorim să stimulăm asocierea și înființarea de noi forme de 

cooperare între agricultori)” in ”Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibil, conform prevederilor legislative naționale” 

- Eliminarea pruntajului criteriilor de selectie de la Punctul 8 si introducerea 
textului ”NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi 
detaliată în Ghidul Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție 
aferente fiecărei sesiuni de depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă 
măsurii și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să 
asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor 
financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală”. Eliminarea pragului minim si introducerea textului 
“se va stabili prin hotararea CD la inceputul fiecarei sesiuni”. Acestea sunt 
necesare pentru o mai buna utilizare a fondurilor și prioritizarea proiectelor în 
conformitate cu strategia GAL-MVS. 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole  din SDL), 
evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-
modificări)  

5. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul are sediul în teritoriul GAL-MVS 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibil, conform 

prevederilor legislative naționale, funcționând din anul 2016, înainte de solicitarea 

sprijinului; (acest criteriu este propus deoarece dorim să stimulăm asocierea și 

înființarea de noi forme de cooperare între agricultori).  

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri care detaliază activitățile 

planificate ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate 

mai jos (art. 27 (1) R 1305/2013):  
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o adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la 

cerințele pieței;  

o stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție 

deosebită recoltării și disponibilității; și  

o alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi 

dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și 

organizarea și facilitarea proceselor de inovare.  

(Cerințele specifice minime cu privire la conținutul PA vor fi detaliate în Ghidul 

Solicitantului) 

 Obiectul principal de activitate și codul CAEN sunt adecvate; 

 În statutul solicitantulului se va regasi mențiunea că utilizarea echipamentelor și a 

spațiilor de ambalare, etichetare și depozitare se va face în comun.   

 Solicitantul va prezenta un plan de marketing care să cuprindă o descriere a 

activităților propuse; (Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de 

marketing vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului) 

 Solicitantul va prezenta un acord de parteneriat cu un cluster rural din teritoriul GAL-

MVS; 

 Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această măsură din PNDR 2014-

2020; 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni 

de la data deciziei de acordare a sprijinului; 

6. Criterii de selecție  

Pentru această măsură pragul minim este de 20 de puncte si reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare. se va stabili  prin hotararea CD la inceputul 

fiecarei sesiuni. 

Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

CS 1 Cel puțin jumătate din membrii cooperativei dețin exploatații 

mixte  

5 puncte - 

CS 2 Cel puțin jumătate din membrii cooperativei dețin exploatații 

zootehnice cu animale de valoare genetică ridicată 

5 puncte - 

CS 3 Nivel de competente al solicitantului Maxim 40 - 

CS 3.1 Cel putin 10% din membri au absolvit cu diplomă de studii 

superioare în domeniul agricol /agro-alimentar/veterinar 

40 puncte - 

CS 3.2 Cel putin 30% din membri au absolvit studii postliceale sau 
liceale în domeniul agricol/ agro-alimentar/veterinar/ 

20 puncte - 

CS 3.3 Cel putin 50% din membri au absolvit un curs de calificare în 
domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie 
agrară, sau se obligă să finalizeze acest curs în maxim 36 de 
luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a 
ajutorului 

10 puncte - 

CS 4 Solicitantul prevede acțiuni  inovative/de protecția mediului 10 puncte - 

CS 5 Prezentarea unor precontracte pentru desfacerea produselor 

agricole 

Maxim 30 - 



CS 5.1 Solicitantul prezintă un precontract pentru desfacerea 

produselor agricole cu o unitate comercială de 

desfacere/unitate turistică sau de agrement/ alimentație 

publică 

10 puncte - 

CS 5.2 Solicitantul prezintă două precontracte pentru desfacerea 

produselor agricole cu două unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agrement/ alimentație 

publică 

20 puncte - 

CS 5.3 Solicitantul prezintă minim trei precontracte pentru desfacerea 

produselor agricole cu cel puțin trei unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agrement/ alimentație 

publică 

30 puncte - 

CS 6 Solicitantul va demonstra prin recomandări  că cel puțin 

jumătate din membrii cooperativei au participat la sesiunea de 

instruire dedicată lanțului scurt agroalimentar de calitate, 

organizată de cluster;  

10 puncte - 

 Total  100 puncte 

Obs. * Se cuantifică doar o variantă din 

următoarele:(CS3.1,CS3.2,CS3.3); (CS5.1,CS5.2,CS5.3) 

 

NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
Efectul generat de modificarea propusă se referă la creșterea nr. de solicitanți și creșterea 
gradului de accesibilitate la fondurile disponibile. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificarea propusă nu afectează indicatorii de monitorizare a SDL, dimpotrivă, ajuta la 

realizarea acestora prin creșterea numărului total al persoanelor instruite, precum şi al 

persoanelor informate. 

 

 



6. MODIFICAREA MĂSURII M7/6B “Înființarea Centrului multifunctional pentru 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” IN SDL, conform pct. 2 „MODIFICĂRI 

COMPLEXE”, litera “b”8 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL. 

- Eliminiarea punctajului criteriilor de selectie de la Punctul 8 si introducerea 
textului ”NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi 
detaliată în Ghidul Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție 
aferente fiecărei sesiuni de depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă 
măsurii și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să 
asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor 
financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală”, pentru o mai buna utilizare a fondurilor și 
prioritizarea proiectelor în conformitate cu strategia GAL-MVS. 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole  din SDL), 
evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-
modificări)  

8.Criterii de selecție  

CS 1 Solicitantul propune măsuri în domeniul ocupării (măsuri active 

de ocupare-consiliere, orientare, formare profesională, de 

inserţie socio-profesională, participarea la programe de ucenicie 

şi stagii, susţinerea anteprenoriatului în cadrul comunităţii, 

inclusiv a ocupării pe cont propriu) 

20 puncte- 

CS 2 Solicitantul propune măsuri în domeniul combaterii discriminării 

prin promovarea multiculturalismului, adresate, în egală măsură, 

etnicilor romi, cât şi non-romi: campanii de informare şi 

conştientizare/acţiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea 

activă/voluntariatul membrilor comunităţii în soluţionarea 

problemelor cu care se confruntă comunitatea. 

20 puncte- 

CS 3 Solicitantul propune măsuri de spijinire a dezvoltării/furnizării de 

servicii sociale/servicii socio-medicale 

20 puncte- 

CS 4 Solicitantul propune măsuri de asistenţă juridică pentru 

reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare 

civilă 

20 puncte- 

CS 5 Solicitantul propune măsuri de promovare a accesului egal pentru 

femei şi bărbaţi 

10 puncte - 

CS 6 Solicitantul propune măsuri de promovare a independenţei 

economice a femeilor prin ateprenoriat 

10 puncte - 
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 TOTAL 100 puncte 

NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 
Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 
depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 
art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 
o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
Efectul generat de modificarea propusă se referă la creșterea gradului de accesibilitate 
la fondurile disponibile. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificarea propusă nu afectează indicatorii de monitorizare a SDL, dimpotrivă, ajuta la 

realizarea acestora prin creșterea numărului total al persoanelor asistate, al persoanelor 

consiliate, precum şi al nr. total de participanţi la cursuri de anteprenoriat. 

 

 

 

7. MODIFICAREA MĂSURII M9/3A “Sprijin pentru înființarea unui cluster în vederea 

constituirii unui Grup Operațional în teritoriul GAL-MVS pentru facilitarea 

cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu” IN SDL, conform pct. 

2 „MODIFICĂRI COMPLEXE”, litera “b”9 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL. 
Modificarea fisei masurii M9/3A prin eliminarea conditiilor de eligibilitate de la Punctul 7 
Conditii de Eligibilitate din Fisa Masurii :  

- ”Solicitantul prezintă cel puțin un acord de parteneriat cu o instituție bancară;” 
- ”Solicitantul prezintă cel puțin un acord de parteneriat cu o cameră de comerț; 
- Modificarea conditiei de eligibilitate din ”Solicitantul trebuie să se încadreze în 

categoria beneficiarilor eligibil, conform prevederilor legislative naționale, 
funcționând din anul 2016, înainte de solicitarea sprijinului; (acest criteriu este 
propus deoarece dorim să stimulăm asocierea și înființarea de noi forme de 
cooperare între agricultori)” in ”Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 
beneficiarilor eligibil, conform prevederilor legislative naționale” și modificarea 
conditiei de eligibilitate din ” În statutul solicitantulului se va regasi mențiunea 

                                                           
9 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



că desfacerea produselor, utilizarea echipamentelor și a spațiilor de ambalare, 
etichetare și depozitare se va face în comun.” in ” În statutul solicitantulului se 
va regasi mențiunea că desfacerea produselor se va face în comun.” 

- Cat si eliminarea pruntajului criteriilor de selectie de la Punctul 8 si introducerea 
textului ” NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi 
detaliată în Ghidul Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție 
aferente fiecărei sesiuni de depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă 
măsurii și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să 
asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor 
financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală.” Eliminarea pragului minim si introducerea textului 
“se va stabili prin hotararea CD la inceputul fiecarei sesiuni”, pentru o mai buna 
utilizare a fondurilor și prioritizarea proiectelor în conformitate cu strategia GAL-
MVS. 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole  din SDL), 
evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-
modificări)  

7.Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul are sediul în teritoriul GAL-MVS 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, conform 

prevederilor legislative naționale, funcționând din anul 2016, înainte de solicitarea 

sprijinului;   

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri care va include, alături de alte 

activități, și informații despre adaptarea producției și produselor producătorilor la 

cerințele pieței și despre modalitatea în care se vor dezvolta competențele 

producătorilor în materie de exploatare și comercializare și inovare.  

 Solicitantul are cel puțin un membru care este o cooperativă, sau un grup de 

producători 

 Solicitantul are cel puțin câte un membru din categoria microîntreprinderilor, sau 

întreprinderilor mici din sectorul agricol, sectorul non-agricol și sectorul serviciilor; 

 Solicitantul prezintă cel puțin un acord de parteneriat cu o instituție bancară; 

 Solicitantul prezintă cel puțin un acord de parteneriat cu o cameră de comerț; 

 Solicitantul prezintă cel puțin un acord de parteneriat cu o instituție de învățământ 

superior din domeniul agricol, medicină veterinară, dezvoltare rurală, sau 

management și marketing; 

 În statutul solicitantulului se va regasi mențiunea că desfacerea produselor, utilizarea 

echipamentelor și a spațiilor de ambalare, etichetare și depozitare se va face în 

comun.   

 Solicitantul va prezenta un plan de marketing care să cuprindă o descriere a 

activităților propuse; (Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de 

afaceri și de  marketing vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului) 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni 

de la data deciziei de acordare a sprijinului; 



8.Criterii de selecție  

Pentru această măsură pragul minim este de 20 de puncte si reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare. se va stabili  prin hotararea CD la inceputul 

fiecarei sesiuni. 

Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

CS1 Prezentarea de precontracte pentru desfacerea produselor 

agricole 

-30 puncte 

CS1.1 Solicitantul prezintă un precontract pentru desfacerea 

produselor agricole cu o unitate comercială de 

desfacere/unitate turistică sau de agreement/ alimentație 

publică* 

-10 puncte 

CS1.2 Solicitantul prezintă două precontracte pentru desfacerea 

produselor agricole cu două unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agrement/ alimentație 

publică* 

-20 puncte 

CS1.3 Solicitantul prezintă minim trei precontracte pentru desfacerea 

produselor agricole cu cel puțin trei unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agrement/ alimentație 

publică 

-30 puncte 

CS2 Cel puțin doi dintre membrii clusterului rural sunt certificați 

ecologic 

-10 puncte 

CS3 Solicitantul va demonstra prin recomandări că cel puțin 

jumătate din membrii clusterului rural au participat la sesiunile 

de instruire dedicate lanțului scurt agroalimentar de calitate, 

marketingului produselor agricole, managementului fermei 

-10 puncte 

CS4 Cel puțin 2 persoane resursă din clusterul rural au experiență în 

proiecte internaționale în domeniul dezvoltării rurale 

-20 puncte 

CS5 Cel puțin o persoană resursă este trainer acreditat, cu 

experiență dovedită în dezvoltare rurală și marketingul 

produselor agricole 

-20 puncte 

CS6 În planul de afaceri solicitantul are inclus crearea unui brand 

local 

-10 puncte 

 Total  100 puncte 

Obs. *Se cuantifică doar o variantă din cele 3 

posibile(CS1.1,CS1.2,CS1.3) 

 

NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 



c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
Efectul generat de modificarea propusă se referă la creșterea gradului de accesibilitate 
la fondurile disponibile. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificarea propusă nu afectează indicatorii de monitorizare a SDL, dimpotrivă, ajuta la 

realizarea acestora prin creșterea numărului total al persoanelor instruite, al sesiunilor 

de instruire livrate, al numărului de evenimente de informare desfășurate, precum şi al 

nr. total de parteneriate realizate. 

 

 


