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APELUL DE SELECTIE VARIANTA DETALIATA
M 2,2/ZB ,,Acces facil in domeniul agricol al unor fermieri calificali gi reinnoirea genera[iilor"

Numirul de referingi al sesiunii de seleclie a proiectelor: 1/2018
M 2.2 /28: 11.06.2018 - 71.07.2078

Data publicirii: 04.06.2018

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA "CAMPIA GAVANU BURDEA" AN

11,06.2018 - lL.O7.2OI8, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru mesura MZ.Z/ZB ,,Acces
facil in domeniul agricol al unor fermieri calificali gi reinnoirea generatiilor,,

Data lansirii apelului de selecgie: 11.06.2018
Data limiti de depunere a proiectelor: 11.07.2018, orele 13,00

Beneficiari eligibili:
' tanerul fermier, aqa cum este definit in art. 2 din R(U E) nr. 73OS /2013, care se instaleazi ca unic gef
al exploataliei agricole;

' persoane iuridici cu mai mulli actionari, unde un tanir fermier, aga cum este definit in art. 2 din
R(UE) nr. 7305/2073, se instaleazi Si exerciti un control efectiv pe termen lung in ceea ce privette
deciziile referitoare la gestionare, la beneficii gi la riscurile financiare legate de exploatalie gi deline cel
pulin 50%+1 din actiuni.

Teritoriul Asocialiei Grup de Acliune LocaIS "CAMPIA GAVANU BURDEA" acoperi urmltoarele
unitili administrativ teritoriale: 1 comuni din judelul Giurgiu, respectiv comuna Toporu; 9 comune din
judetul releorman, respectiv: Vitinegti, Rasmiresti, MArzinegti, $torobineasa, BrAnceni, Tigenesti,
Poroschia, Furcu legti gi Nanov,

Fondurile disponibile pentru M esvra 2.2 /zBt 80.000,00 Euro.
Fondurile disponibile alocate in aceaste sesiune pentru misura M 2.2/2B: 80.000,00 Euro.
Suma maximd nerambursabile care poate fi acordati pentru finanlarea unui proiect:

o 40.000,00 de euro pentru exploataliile intre 8.000 SO 9i 50.000 SO;
suma totale alocati mtrsurii Nl 2.2 /2F., conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR,
este in valoare de 80.000,00 Euro.

Intensitatea spriiinului, conform prevederilor din figa misurii SDL, aprobati de MADR qi a Ghidului
solicitantului M2.2/28, va fi de 1000/o gi se va acorda tinerilor fermieri sub formi de primi in doua
trante, astfel:

. 759lo din cuantumul sprijinului la incheierea contractului de finan;are;
o 25o/o din cuantumul sprijinului se va acorda cu condilia implementirii corecte a planului de

afaceri.

Locul $i intervalul orar in care se pot depune proiecte: sediul Asocialiei Grup de Acfiune Locali
"CAmpia Givanu Burdea" din sat Vitene$ti, comuna Vitine9ti, iudetrul Teleorman, in fiecare zi
lucritoare, in intervalul orar 9:00 - 13100,

Modelu! de Cerere de Finantare pe care trebuie si-i foloseascl solicitaniii (versiune editabileJ, este
publicat pe site-ul www.galcampiagavanuburdea.ro
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Informatii detaliate privind accesarea gi derularea acestei mesuri sunt cuprinse in Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru nisura M2.2/28 gi anexcle la ghid, postat pe pagina de internet a
GAL: wwtv.gale ampiagavanub u tde4Io

Datele de contact unde solicitanfii pot obline informagii suplimentare: sediul Asocialiei Grup de
Acliune Locali "Cimpia Givanu Burdea", din sat Vitene$ti, comuna Vitane$ti, judegul Teleorman, Telefon:
0247 .331..093,07 66.437 .97 5, E-mail: galcgburdea@gmail.corn

Toate informagiile detaliate, aferente misurii M2.2/28 lansate in cadrul prezentului apel de
selec;ie, sunt disponibile pe suport tipirit la sediul cAL.

Documentele lustificative pe care trebuie si le depune solicitantul o data cu depunerea proiectului in
conformitate cu cerin!ele fi9ei misurii din SDL qi ale Ghidului solicitantului sunt urmitoarele:
0. Cererea de finangare [conform Anexei 1 la Ghidul solicitantului];
'1, Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatagiei;
2. Documente proprietate/ folosinli pentru exploata!ia agricoli:

a. Documente solicitate pentru terenul agricol;
b. Documente solicitate pentru construc!ii permanente, conform prevederilor Legii nr.

50/L99l, cu modificirile 9i completirile ulterioarej
c. Documente solicitate pentru construclii provizorii, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991,

cu modificirile 9i completerile ulterioare;
d. Documente solicitate pentru animale, pisiri gi familii de albine;
e. Pentru exploataliile vegetale, mixte gi zootehnice.

3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de graid incheiat intre solicitant;i delinStorul
platformei/ Copia Adeverinlei emise de Primiria Comunei pe teritoriul careia se regasegte
platforma comunali, din care sd rezulte faptul ci aceasta are capacitatea de preluare a gunoiului
de grajd din exploata;ia solicitantului.

4. Copiile situaliilor financiare;
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect fasociat unic/asociat

ma jo rita r/ad mi n istrato r);
6. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerlului conform legislaliei in

vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanlare;
7. Hotirerea Adunirii Generale a Aclionarilor (AGA) persoanei iuridice;
8. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesionalS/ certificatului de

absolvire/ certificatului de competenle profesionale/ documentului emis in urma
absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atesti absolvirea inveJAmantului
minim;

9. Autorizalia pentru producerea, prelucrarea gi comercializarea seminfelor certificate si a
materialului sAditor (in cazul producitorilor de semin;e gi material siditor);

10. in cazul studenlilor, adeverinli de la institutia de invifimint din care si reiasi: anul de
studiu, forma de invif5mAnt (cu frecvenlS/ cu frecven;i redusl) specializarea gi UAT-ul in care
este situati unitatea de invi!;mant frecventati;

1 1. Alte documente iustificative:
- Declaralie de raportare citre GAL CAMPIA GAVANU BURDEA (Anexa 13 , obligatoriu

pentru toate proiecteleJ;
- Declaralia pe propria rispundere privind eligibilitatea solicitantului [Anexa 14 -

obligatoriu pentru toate proiectele);
- Adeverinli de la APIA depusi de solicitant cu situalia inscrierilor in APIA;
- Angaiamentul solicitantului privind crearea de locuri de munca prin proiect [Anexa 20

- obligatoriu pentru proiectele care prevdd indeplinirea criteriului de selectrie CS6);



- Document care atesti ci solicitantul este inregistrat intr-o formi asociativi ca
membru (document obligatoriu pentru punctarca criteriului de selectie CS3l;

- Certificatul constatator emis de ONRC cu toate n]odilicirile/actualizirile realizate pani la
depunerea Cercrii de finanfare Iobligatoriu pcntru toate prolectele];

- Angaiamentul de a efectua cursurile necesare dobAndirii competenlelor profesionale
adecvate intr-o perioadi de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptirii deciziei
individuale de acordare a aiutorului Idaci este cazul).

- Alte documente justificative pe carc solicitantul le considera relevante pentru proiect [daci
estc cazul].

in vederea puncterii criteriilor de seleclie, solicitantul trebuie sA depuni urmitoarele
documente iustificative:

CS1, Principiul comasdrii explootoliilor, avdnd in vedere numdrul exploataliilor preluate
integral:
Documente de verificat: Extras din Registrul rrnic de identificare de la APIA gi/saLr liegistrul
exploatafiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscrip!ie Veterinari ;i Rcgistrul Agricol pentru
cedent/ceden!i, din care sI reiase situatia acestora inainte ;i dupi monlentul preluarii
exploata;iei/exploataliilor agricole, Planul de afaceri.
CSZ. Principiul potengialului agricol al zonelor (determinat in baza studiilor de specialitate):
Documente de verificat: Cererea de flnanlare, Planul de afaceri, Ancxa 5 Studiu potenfial, Anexa
7.7 aferenti Suprogramului Tematic Pomicol, Anexa 7.2
OMADR nr. 397 _2003 pentru a_podgorii-si-centre viticole
CS3, Principiul incadrdrii solicitantului tntr-o formd asociativd recunoscutd conform legislayiei
nalionale in vigoare (de exemplu: grup de producdtori, cooperativo, asociatie relevanta pentru
obiectul de activitate principal al fermei, etc,):
Documente de verificat; Cererca de finanlare, P lanu I de afaccri, Document care ateste ce solicitantul
este irtregistrat intr-o formi asociativa ca membru, Documente justificativc pentru demonstrarea
obiectului de activitate al forntei asociative.
CS4. Principiul nivelului de calificare tn domeniul agricol:
Documente de verificat: Cererea de finanfare, Certificat de calificare profesionali/absoivil'e ANCA,
Diplome de absolvire, Planul de afaceri.
CS5. Principiul stimuldrii dezvoltdrii durobile prin mdsuri de imbundtdtire o colitdlii mediului
tnconjurdtor ;i de crestere a elicienqi energetice:
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cerclca de finanfare.
CS6. Solicitantul propune prin Planul de ofaceri crearea de locuri de muncd,
Documente de verificat: Cererea de finanfarc, Planul de afaceri, Anexa 20 Angajamentul
solicitantului privind locurile de mLlnce crcate.

Cerinlele de conformitate Si eligibilitate pe care trebuie sd le indeplineasci solicitantul:

EG1. Beneficiarul si se incadreze in categoria micro-intreprinderilor gi intreprinderilor mici;
Docutnente verificote: Fi;a Mdsurii 2.2/28, Plonul de ofoceri, CererecL de linantore, DocLtn)ente core
otesta fonno de orgonizore u solicitantului, Copiile situosiilctr finenciare pentru anii "n" qi "tt-1", uttde
"n" este onul anterior anului itt core solicitontul tlepune Cerereo de Finontore, inre0istrate l0
Administralia [;inanciaro, in cozul societdtilor comerciole ;l/sou DecloroSie de inactivitote
inregistratd la Adntinistra.tia Finonciord (in cozul solicitantilor core de lo consituire, nu ou dest'asurot
activitote pe o periodd nloi more de un on fiscal), Declaratio privind veniturile realizote ti/sou
Declaraf[o privind ven[turile dln octivitdli ogricole - impunere pe normele de venit, in cozul
persoanelor fizice autorizote, intreprinderi individuale Si intreprinderi lamiliole.
Hotilrdrea Adundr[i Generale o Asociotilor (AGA) a persoanei juridice, Certificotul de inregistrore (CL]l),
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Adeverinyd APIA ;i/ sau Rellistrul
Explootaliei de la ANSVSA/ DSVSA, Copia Registrului ogricol entls de Priniirii, Lopia octului de



iclentitate pentru reprezentontul legal de proiect, Hotdrdreo Adundrii Generole ct Acaionorllor (AGA),

dupd caz.

EG2. Beneficiarul deline o exploatalie agricoli cu dimensiunea economicd cuprinsi intre
8,000 si 50.000 S.O. fvaloare productie standard);
Valoare produclie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de
fi na n !are.
Documente verif[cate: Planul de afaceri, Cerereo de flnantare - tobel colcul 50, Extras din Registrul
Exploataljei emis ANSVSA/DSVSA, Adeverintd de lo APIA depusd de solicitant cu situo.ti0 inscrier or in
APIA, Copio registrului ogricol emis de Primdrii, Documente de proprietote/folosinto pentru exploatotio
agrlcolii;
EG3. Beneficiarul prezintd planul de afaceri;
Documente verificote: Plonul tle afaceri, Cererea de finontore, Copia Controctului de colectore a
gunoiului de grajd sau Copio Adeverin,tei emisd de Primdrio Comune[ pe ter[toriul cdreio se regaise;te
platformo comunolii, Anexd 7.1 aferentd Subrogramulu[ Temotic Pomicol, Anexa
7.2 OMADR nr. 397_2003 pentru podgorli sl cenffe viticole, Certificot constotator emis de )flciul
Registrului Comertului, Registrul General de EvidenSd a Solariat or, Copia ctctului de iclentitote ol
reprezentantulul legol de prolect, Copio Contractului de colectare o gunoiului de grajd sau Copio
Adeverinlei emisd de Printdria Contunei pe teritoriul careia se regdseste platformo comunold. i cazul
studenSilor, se va verifica odeverinfa de la facultateo la core este inscris din core sd reiosd: onul de
studiu, forma de invdldmdnt (cu frecvenSd/la zi sau fdrd frecvenfd, etc.) speciolizorea Si UA'f-ul in care
este situotd unItotea de invdldmdnt frecventot(t.
EG4, Beneficiarul detine competente Ei aptitudini profesionale, indeplinind cel pulin una
dintre urmetoarele conditii:
r studii medii/su perioare in domeniul agricol/ veterinar/ econonlie aglala;

sau
o formare profesionali prin studii/curs de calificare in donreniul agricol, agro-alirnentar, veterinar

sau economie agrard de cel calificare profesionala, conform legislatiei aplicabile la momentul
acordirii certifi catului de calificare profesionali;
sau

. competenle in donreniul agricol dobindite prin participarea la programe de instruire -

compcten[e in domeniul agricol/ veterinar/ economie agrara dobAndrte prin participarea la
programe de instruire/iniliere/specializare care nu necesiti un docunrent eliberat de formatorii
recunosculi de citre ANC;i presupune un nunrir de ore sub numirul de ore aferent Nivelului I

de calificare prolesionalS sau recunoa;terea de citre un centru de evaluare si certificat'e a

competen[elor profesionale oblinute pe alte cAi decAt ce]e formale autorizat ANC a

competentelor dobindite ca urmare a experienfei profesionale;
sau

. angajamentul de a dobAndi competenlele profesionale adecvate intr-o perioadi de gralie de
maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu
mai mult de ultima trangd de plati.

Documente ver[ficate: Copia diplomei de obsolvire/ certificatului de colificare profesionald/
certifrcotului de absolvlre/ certifcatului de competente profesionole/documentulul emis ltl urna
absolvirii cursurilor de instruire/documentului core otestd absolvirea invdldmdntului minim;
Declaro;ia F din cererea cle finangore - Angojomentul de a dobdndi competentele profesionale adecvate.
EGS, Solicitantul se angaieazi si devini fermier activ in termen de maximum 18 luni de la
data instalarii;
Documente veriJicate: DecIarotio pe propria rdspundere o solicitcultului din cerereo de finangore, Plctrtul
de afacerl.
EG6. inaintea soticitirii celei de-a doua tranqe de plati, solicitantul face dovada cretterii
performanfelor economice ale exploatariei, prin comercializarea productiei proprii in
procent de minimum 5olo din valoarea primei tran$e de plati (cerin(a va fi verificati in
momentul finalizirii implemen6rii planului de afaceri);
Documente ver[ficote: Planul de afaceri.



Documente verificate: Planul de afacerL

Potenlialii beneficiari vor depune dosarul cererii in trei exemplare pe suport hdrtie gi 3 exemplare
pe suport electronic (CD) - un exemplar original, un exemplar copie gi un exemplar
solicitant/beneficiar, care va fi restituit dupe realizarea conformitilii.

Evaluarea proiectelor se realizeazi dupi inchiderea sesiunii. Procesul de evaluare a proiectelor se
realizeazi in prima etapd la nivelul GAL cAMptA GAVANU BURDEA de citre experlii angajari cAL cu
atribulii in acest sens, experli externalizali daci este cazul, Comitetul de Selecgie a proiectelor gi
Comisia de Contestatii. Angajalii din cadrul echipei de implementare a SDL verifici, pentru proiectele
depuse la nivel de GAL CAMPIA GAVANU BURDEA, conformitatea, eligibilitatei 9i indeplinirea
criteriilor de selecgie. Proiectele selectate la nivel de GAL CAMPIA GAVANU BURDEA vor fi supuse
verificirii finale qi de citre OJFIR / CRFIR.
Evaluarea 9i seleclia proiectelor se va face respectand o proceduri de seleclie nediscriminatorie gi
transparenti a proiectelor, stabilite in SDL de catre GAL cAMptA GAVANU BURDEA 9i aprobati de
AM PNDR prin seleclia strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare $i seleclie a proiectelor
publicate pe site-ul www.galcampiagavanuburdea.ro. Procedura de evaluare;i seleclie face parte
integrante din Ghidul solicitantului pentru accesarea Misurii 2.2/2P., conform Anexei 15.
in procesul de seleclie, GAL CAMPTA GAVANU BURDEA va avea in vedere respectarea urmitoarelor
aspecte:
. promovarea egalitili dintre b5rbari gi femei gi a integrerii de gen, cit gi prevenirea oricirei

discriminiri pe criterii de sex, origine rasiali sau etnic;, religie sau convingeri, handicap, virsti
sau orientare sexuali;

o stabilirea unor criterii obiective in ceea ce privegte selectarea acliunilor, caresi evite conflictele
de interese, care garanteazi ci cel pu;in 500/o din voturile privind deciziile de selecrie sunt
exprimate de parteneri din mediul privat gi societatea civile.

CSl, Principiul comasirii exploatafiilor, avdnd in vedere numirul
exploataiiilor preluate integral:
Criteriul va fi punctat daci solicitantul preia integral cel pulin o exploatalie
agricoli. Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de sele4ie, preluarea
exploatatiilor se realizeazi unitar, cu toate suprafetele gi animalele, aga cum apar
inregistrate la APIA gi/ sau la ANSVSA 9i in Registrul agricol.
Ca urmare, cedentul nu trebuie si mai fie inregistrat in Registrul unic de identificare
de la APIA qil sau in Registrul exploataliilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscrip;ie
Veterinara gi Registrul Agricol. Nu este obligatorie preluarea curlii gi a anexelor
gospoderiei cedentului.
mdl66iiiditdltdliAiit Extras din Registrul unic de identificare de la AptA gi/sau
Registrul exploata;iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriplie Veterinare gi
Registrul Agricol pentru cedent/cedenti, din care si reiase situafia acestora inainte

cole, Planul de afaceri.

Z0 pllncte

CS2. Principiul potenlialului agricol al zonelor (determinat in baza studiilor de
specialitate:
Criteriul se va puncta daci proiectul este implementat intr-o zone cu potenlial
mediu sau ridicat [conform studiului ICpA - anexat).
Incadrarea in tipul de potenlial (ridicat sau mediuJ conform Anexei nr. 5 la prezentul
Ghid se va face ginAnd cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figureazi
cultura predominante existenti/ infiinlate (raportat la total valoare SOJ. in cazul in

intre valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT

10 puncte

CRITERII DE SELECf,tE pentru Misura 2.2/ZB Punctai



capacitatea de productie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului,
oSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului
utilizand studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei
de bonitare din Anexa 5. Studiul OSPA jude;ean privind nota de bonitare a terenurilor
agricole va fi insolit de aviz ICPA. Daci proiectul este implementat intr-o zone cu
potenlial scizut, nu se va acorda punctai Ia acest criteriu.
Daci exploatalia este previzuti cu sistem de irigafii sau prin proiect este prevezut
un astfel de sistem, atunci se va incadra in potentialul agricol conform notei de
bonitare aferenti culturilor pentru terenurile irigate.
Pentru spagiile proteiate [sere, solarii, ciupercerii) se va acorda punctajul aferent
zonelor cu potenlial agricoI ridicat.
In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foia de lucru " vegetal,, din
Anexa 5, solicitantulva consulta foaia 2 de lucru ,,asimilari culturi" pentru incadrarea
pe potential.
Pentru reconversia/infiingarea exploataliilor pomicole in zonele cu nota de
favorabilitate potenlati intre 2.5 9i 3.5 (anexa 7.1 la Ghidul Solicitantului), acestea
vor fi incadrate in zonele cu potenlial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de
favorabilitate potenlata mai mare de 3,5 de vor fi incadrate in zonele cu potential
agricol ridicat.
Pentru exploatafii viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din
arealele cu Denumire de Origine Controlati (DOCI 9i Indicalie Geografici (tG), apa
cum sunt nominalizate Si identificate conform OMADR 247 /2072 cu modificirile gi
completirile ulterioare (anexa 7.2), acestea vor fi incadrate in investitrii din zonele cu
potential agricol ridicat.
Referitor la cretterea animalelor, incadrarea in tipul de poten;ial fridicat sau mediuJ
conform anexei nr.5 se va face linand cont de nota de bonitare acordati UAT unde
este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, in funcgie de modul de cregtere a
animalelor, in sistem inchis sau liber, ;i de existenfa sau nu a acliunii de procesare
in cadrul fermei. Se va lua in calcul specia de animale predominanti din nucleul total
al fermei. (potenfial ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, culoarea rosu
reprezinta potenfial scizut gi nu se acordi punctajJ.
In cazul exploatatiilor ce vizeazi cregterea albinelor, se va acorda punctajul maxim.
In cazul speciilor de plante gi de animale care nu se regisesc in Anexele menlionate
anterior Si pentru care nu sunt aduse preciziri nu se acordi punctaj la acest principiu
de seleclie.
Daci animalele sunt crescute doar in sistem inchis, sistemul de crettere este
considerat ,,inchis", iar daci pentru o anumiti perioadi din an animalele sunt
crescute in sistem liber, sistemul de cregtere este considerat,,liber".

Cererea de finanlare, Planul de afaceri, Anexa 5 Studiu
7.2potential, Anexa 7.1 aferenti Suprogramului Tematic pomicol, Anexa

OMADR_nr._397_2003_pentru a podgorii si centre viticole
CS3: Principiul incadririi solicitantului intr-o formi asociativi recunoscuti
conform legislaliei nationale in vigoare (de exemplu: grup de producitori,
cooperativa, asociatie relevanta pentru obiectul de activitate principal al
fermei, etc.).
Criteriul va fi punctat daci solicitantul demonstreazal ci este membru intr-o formi
asociative. Se verifici daca obiectul de activitate al formei asociative corespunde cu
obiectul de--activitate al exploataliei pentru care se soliciti sprijin.

Cererea de finanlare, Planul de afaceri, Document care
atesti cd solicitantul este inregistrat intr-o formi asociativi ca membru, Documente
justificative pentru demonstrarea obiectului de activitate al formei asociative.

15 pu ncte

C54. Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol:
Maxim
20 puncte
daci este



indeplinit
criteriul
de CS4

l.Solicitantul a absolvit cu diplomi de studii superioare in domeniul agricol 2 0 pu ncte
2.Solicitantul a absolvit minim studii postliceale sau liceale in domeniul agricol 10 puncte
3. Formare profesionale care confere un nivel de calificare superior nivelului minim
obligatoriu solicitat prin eligibilitate Si anume, prin studii/ curs de calificare in
domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrari de cel putin Nivel 1

de calificare profesionali, conform legislagiei aplicabile la momentul acorderii
certifi catului de califi care profesionali

5 pu ncte

Absolvirea de studii superioare se dovedegte cu diplomd de licen!5/master/doctor,
iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale se dovedegte cu diplomi de
bacalaureat.
Criteriul se va puncta daci solicitantul prezinti, pe lange documentul care certificd
absolvirea celor 8 clase, un act doveditor (diplomi, certificat de calificareJ eliberat
de un formator de formare profesionali acreditat (recunoscut de Ministerul
Educatiei gi Cercetirii $tiinlifice) prin care se certifice competenlele profesionale de
cel putin Nivel 1 de calificare profesionalS (instruirea/ calificarea/ specializareaJ.
Nivelul I de calificare profesionald are o durate de minim 360 ore, pentru certificatele
eliberate pAni la 1 ianuarie 2016, gi 80 de ore pentru cele eliberate ulterior, conform
prevederilor legale in vigoare. Pentru acordarea de punctaj la punctul 3, sunt

certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA.
Cererea de finantare, Certificat de calificare

profesionalS/absolvire ANCA, Drplome de absolvire, Planul de afaceri.

0 puncte
daci nu
este
indeplinit
criteriul de
cs4

CSs. Principiul stimulirii dezvolterii durabile prin mesuri de imbunitifire a
calitetii mediului inconjuritor gi de cregtere a eficienlei energetice:
Criteriul va fi punctat daci solicitantul a prezentat Si iustificat in planul de afaceri,
utilizarea unor mdsuri de imbunitilire a calitefii mediului inconjuritor gi de crettere
a eficien;ei energetice in cadrul exploataliei agricole gi modul in care acestea
contribuie la dezvoltarea durabili, respectiv proteclia mediului.
,,Dezvoltarea durabili" - satisfacerea nevoilor prezentului firi a le compromite pe
cele ale genera;iilor viitoare. Dezvoltarea durabili include protectia mediului, iar
proteclia mediului condilioneaza dezvoltarea durabilS.
Diicuiiiiirtq.ite ved,flgat; Planul de afaceri, Cererea de finantare.

15 pu ncte

CS6. Solicitantul propune prin Planul de afaceri crearea de locuri de munce,
Locul de munci nou creat prin proiect va fi cu norme intreage. Criteriul va fi punctat,
daca este creat cel pu;in un loc de munci.
Vor fi luate in considerare doar locurile de muncd nou create prin proiect, nu gi cele
existente inaintea primirii finanlerii gi menlinute pe perioada de implementare gi
monitorizare a proiectului.
Activitatea de voluntariat nu se consideri crearea de locuri de munca, inse
constituirea de PFA gi II poate fi luati in considerare la cuantificarea locurilor de
munci nou create.
in cazul PFA 9i II, daci se incadreazi in categoria de start-up (intreprindere infiinlati
in anul depunerii cererii de finangare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali
consecutivi, dar care nu a desEgurat activiteli pane la momentul depunerii acesteia),
titularul PFA gi Il poate fi considerat loc de muncd nou creat cu condilia ca acesta se
fie mentionat in planul de afaceri ca loc de muncd propus, la care se pot adeuga gi
celelalte locuri de munci previzionate in proiecg pentru care se vor incheia contracte
de munce cu terle persoane.
in cazul IF, daci se incadreazi in categoria start-up, membrii unei familii semnatari
ai acordului de constituire pot fi lualiin calcul la cuantificarea Iocurilor de munci cu

20 puncte
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aceeagi condirie antementionate, respectiv ca acettia se fie menlionati
afaceri ca locuri de munctr propuse.
DuDi imDlementarea ohiectivelor nroie.tului. locrrrile de munci norr ,,d/demonstiate prin declara;iile fianciare ti documentele nr."i" ,i.- r*tfu$t,,"
semnatari ai acordului de constituire.
in cazul in care solicitantul PFA, II nu se incadreazi in categoria start-up, vor fi
cuantificate doar locurile de munci propuse prin proiect pentru care se vor incheia
contracte de munce.
Cuantificarea locurilor de muncd:

- locul de munci nou creat cu jumetate de normi va reprezenta 0.5 dintr-un
loc de munc5;

- pentru a fi considerat un loc de munctr nou creat, durata contractului trebuie
si fie de un an sau mai mare [ex,: un contract incheiat pe o perioadi de 6 luni
va prezenta 0.5 dln valoarea indicatorului;

- dactr un loc de munci cu iumtrtate de normi, existent inainte de depunerea
proiectului, este transformat intr-un loc de munctr cu norme intreaga,
valoarea indicatorului este de 0.5 (se consideri crearea prin proiect a unei
iumetiti de loc de muncd).

in cazul oriclrei forme de auto-angajare (titularu PFA, titular II, membri semnatari
ai acordului de constituire IF) se va avea ln vedere obligativitatea pestrerii de cetre
beneficiar a unei evidenle a programului de lucru gi a perioadei de timp lucrate in
vederea desragurerii activititelii specifice, de ex. sub forma unei foi de prezen;d

W'11::#""1"."'"?ti.nru.", pranur de araceri,
Anexa-20_Angaiamentul solicitantului privind locurile de munci create.

Total: 100 puncte
Puncta,ul minim pe care trebuie sa-l obtine un proiect pentru a putea fi flnantat: 20 puncte
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL
in cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelagi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele criterii
pentru departajare [proiecte care au obtinut punctai pentru criteriile):

1. CS6. Solicltantul propune prin Planul de afaceri crearea de locuri de munci; Va avea
prioritate proiectul prin care se creeazl mai multe locuri de munci cu norm; lntreage. Dace
proiectele supuse departaierii au acelaqi punctaj Ia CS6, respectiv acelagi numtrr de Iocuri de
munci propuse, atunci se trece la departaiare conform criteriului 2 (CS3):

2. CS3, Principiul lncadrerii sollcltantului intr-o formtr asociative recunoscuti conform
leglslatiel nallonale ln vigoare (de exemplu: grup de producitori, cooperatlva,
asociatie relevanta pentru obiectul de activltate principal al fermei, etc.).; dacd
proiectele supuse departajirii au acelagi punctai Ia CS3, atunci se trece Ia departajare
conform criteriului 3 (CS5):

^ 3. CSs, Princlpiul stimulerii dezvoltirii durabile;
ln situalia in care dupi departajarea conform criteriilor menlionate mai sus, vor exista proiecte cu
punctaj egal, departaiarea finali se va face in ordine descrescdtoare a dimensiunii economice a
exploatatiei agricole exprimate prin standard output (S.0.1.

Data gl modul de anunlare a rezultatelor procesului de seleclie,
Rezultatele procesului de seleclie vor fi anun;ate dupd aprobarea Raportului de seleclie, prin
publicarea pe site-ul ASOCIATIEI GRUP DE ACTTUNE LOCALA "CAMptA GAVANU BURDEA" -
www.galcampiagavanuburdea.ro gi notificarea scrisd a solicitanlilor. GAL notifici in scris aplicantii
cu privire la rezultatul evalutrrii/selectirii proiectului 9i la modalitatea de depunere a contestatiilor
de citre aplicanli nemultumiti de rezultatul evalutrrii/selectirii proiectului [daci este cazul).
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VANU BURDEA"
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ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE Lq
GRI]i' DE Pretedinte,

\ Gabriel Toader


