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ApFL SE SELECT!E rdR. r/2$22
Ssune M?de$ * Facilitarea reTntinerlrli generagiilor diyr secteare$e

agn$ccle din teritoriul GAL,,C*mpia Burs.raeilNui', lrp:\ irt {2Q€t
WHRSIUNE DETAT$ATA

Misura lansati
Asocialia Grupul de Actiune LocalS ,,Cimpia
proiecte pentru mdsura M2l2B - Facilitarea

teritoriul GAL,,Cdmpia Burnarului".

Data lansirii apelului de seleclie
Proiectele se vor depune incepand cu data de 22 noiembde zoz2, ora 0g:30.

Data limitd de depunere a proiectelor

Proiectele se vor depune pana la data de 22 decembrie 2O22, ora 1E:30.

[ocul 9i intervalul orar in care se pot depune proiecele
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL ,,CAmpia Burnazului", din Comuna Peretu, judelul Teleorman,
in intervalul orar 08:30 - 16:30.

Fondul disponibil alocat in sesiune

Fondul disponibil/misura: t140.00Q00 Euro

Valoarea sprijinului nerambursabil este de maxirn 40.000,00 Euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Modelul de cercre de finanlare pe care trebule s&l folosesci solicttanlii {versiune editabil5}
Modeful de cerere de finangare pentru mdsura M2/28, pe care trebuie sd ilfoloseascf, solicitanlii se

gdsegte publicat in format editabil pe site-ul GAI ,,C6mpia Burnazului", www.camoiaburnazului.ro,

secfiunea Misuri.

Documentele justificative pe care trebule si le depuni sollcitantul odati cu depunerea
proiectului

Documentele justificative pe care trebuie sd le depuni solicitantul odatd cu depunerea proiectului

sunt menlionate Tn Ghidul Solicitantului aferent misurii M2/28, la Capitolul 8: Completarea,

depunerea gi verificarea dosarului cererii de finan;are.

Burnazului" anunld lansarea Apelului de feteclie Oe

relntlneririi generaliilor din sectoarele agricole dln
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cerinlele de conformitate gi de eligibilitate pe care trebuie si le indeplineascd
inclusiv metodologia de verificare a acestora

cerintele de conformitate pe care trebuie sd le indeplineascd solicitantul, inclusiv metodologia deverificare a acestora sunt menlionate ?n ghidul solicitantului aferent misurii M2/2B,la capitolul g:completarea, depunerea ;i verificarea dosarului cererii de finanlare. De asemenea, pentrutransparenfa procesului de evaluare a proiectelor, pe pagina web a GAL ,,C6mpia Burnazului,,,www'campiaburnazului'ro, secliunea Mdsuri, se gdsegte publicatd figa de verificare E1.1LG Fisa deverificare a conformitd!ii, inso!iti de metodorogia de verificare aferentd.
Cerintele de eligibilitate pe care trebuie si le indeplineascd solicitantul, inclusiv metodologia deverificare a acestora sunt menlionate in Ghidul solicitantului aferent mdsurii M2/2B,ta capitolul 4 -conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului. De asemenea, pentru rransparenlaprocesului de evaruare a proiecteror, pe pagina web a GAL ,,cdmpia Burnazurui,,,www'campiaburnazului'ro, secliunea Mdsuri, se gdsegte publicatd fisa de evaluare E1.2LG Fisa deverificare a criteriilor de eligibilitate, insotitS de metodologia de verificare aferentd

Procedura de selecfie apricatd de comitetur de serectie arGAL
Procedura de selectie aplicata de comitetul de Selectie al GAL este disponibila pe pagina deinternet a GAL,,cdmpia Burnazurui", www,campiaburnazurui,ro, secliunea proceduri.

criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect gi
criteriile de departajare ale proiectelor cu acelagi punctaj, incrusiv metodologia de verificare a
acestora

Critcrii de selec{ie

Principiul sectorului prioritar

A1. Legumicultur5 - legume in spalii protejate

culturi - legume in cam
A3. Cultura mare
B) Sector zootehnic
B1. Ovine - Rasa Oaia cu
82. Ovine (alte rase
83. Bovine sau apiculturd

Pentru acordarea punctajului de seleclie se va !ine cont de ponderea culturilor sau
speciilor de animale in cadrul calculului So care trebuie si fie dominanta in total So
exploata!ie.

A) Sector veqetal
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42' sectorul vegetar arcituit majoritar din curtura de regume ?n camp;
43. Sectorul vegetal alcituit majoritar din cultura mare.
Pentru acordorea punctajurui rq acest criteriu pe sectorur vegetor, se verificaurmdtodrele documente: copie din Registrul agricol emis de primdrii actuolizatd inonul depunerii cererii de finonrare core sd confirme dreptur de fotosinro (proprietate/
arendd/ concesionare) ar terenurui/ fermei zootehnice/ onimoreror (ooar proprietate)
inregistrate pentru baza de producrie, cu gtampiro primdriei si menriunea ,,Conform 

cu
o rig i na I u l " ; declo rotie AptA.
B) Sector zootehnic

BL' Sectorul zootehnic alcituit majoritar din efectiv de ovine, la 16ndul lui cu efectivmajoritar din rasa ,,Oaia cu cap negru de Teleorman,,;
B2' sectorul zootehnic alcituit majoritar din efectiv de ovine, la rAndul lui alte rase in
afara de ,,Oaia cu cap negru de Teleorman,, gi caprine;
83' sectorul zootehnic arcituit majoritar din efectiv de bovine sau apicurturi.
Pentru acordarea punctajurui ro acest criteriu pe sectorur zootehnic, se verifica
urmdtoorele documente: Extrqs din Registrur Exproataliei emis de ANSV}A/ DsvsA/Circumscriplia Veterinord (adeverinSd eliberotd de medicul veterinar de
circumscriplie) actuolizat cu cel mult 30 zile colendaristice inaintea depunerii Cereri de
Finonfare din care sd rezulte: efectivul de animale desinut 5i at familiitor de albine 5idato primei inscrieri o solicitontutui in Registrut Exptoatafiei, insolit de formurar de
miscore ANsvsA/ DsvsA (Anexo 4 din Normele sanitore veterinare ole ordinului
ANSVSA nr' 40/ 20L0) si, dupo caz, certificotur de origine pentru animarere de rosa
delinute de solicitant ra momentur depunerii Cererii de Finanrare, emis de Asociaria
Crescdtorilor de Animore din specio prevdzutd in proiect, qutorizatd de ANZ,
solicitantul i;i propune prin proiect sau demonstreazi ci deline/ dezvorta ra niverul
exploataliei agricole gi prevede in cadrul Planului de afaceri ci va pistra/ dezvolta
nucleul de rase pe toatd durata de imprementare gi monitorizare a proiecturui.
in cazul exploataliiror mixte cand proiectur a fost incadrat pe sectorur vegetar/
zootehnic (aceasta reprezent6nd componenta majoritari misurati in So din total
exploatalie), analiza so a grupei de cultur5/ animale se va face comparativ cu totalul
SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al exploatafiei.
N'B'! Beneficiarul va trebui si-gi menlini ca prioritari, pe toatd perioada de
monitorizare a proiectului, grupa mare de culturi/animale pentru care a primit

ur tLLd

Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol

1. Solicitantul a absolvit cu d

in proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt)
2. Solicitantul a absolvit studii pos
proiect (vegetal/ zootehnic/ m ixt)
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3, Solicitantul prezint

nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricola vizatj in
prorect (vegetal/ zootehnic/ mixt), cel pulin Niverur rde calificare, conform regisraliei

e calificare profesionali.

studiile/ Formareaf competentere profesionare trebuie si fie in acoro cu ramura
agricolS vizati prin proiect (vegetal/ zootehnic /mixt) in domeniul/ specializarea
agricol/ E.

Pentru acordarea punctoiului lo acest criteriu se verifico urmdtoarele documente:
Absolvirea de studii superioare se dovedegte cu diploma de ricenl5/ master/ doctor,
studiile liceale se dovedesc cu diplomi de bacalaureat, iar studiile postliceale cu
diplomS de absolvire.
Pentru demonstrarea criteriurui de selec!ie gi acordarea punctajurui minim se va
prezenta, pe lAngd documentul care certifici absolvirea celor g clase, un act doveditor(diplomi, certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesionali
acreditat (recunoscut de Ministerul Educaliei Nalionale) prin care se certifici
competentele profesionale(instruirea/ calificarealspecializarea) - cel pulin nivelul I de
ca lifica re.

cursurile de calificare de minimum Nivel lpentru ramura agricoli vizati in proiect
(vegetal/ zootehnic/ mixt) se pot dovedi cu un certificat de competenle profesionale*
eliberat de un furnizor de formare profesionari a adur;iror recunoscut de citre
Autoritatea Nalionali pentru Calificiri (ANC)
sau

recunoa$terea de cStre un centru de evaluare gi certificare a competenleror
profesionale obtinute pe alte c5i dec6t cele formale autorizat ANC a competenlelor
dob6ndite ca urmare a experienlei profesionale.
* in cazul certificatelor de competenle profesionale, acolo unde nu se poate stabiri
nivelul de calificare, in cadrul procesului de evaluare, se vor solicita clarificiri
Autoritilii Nalionale pentru Calificiri (ANC).

certificatele de competenle profesionare (oblinute in urma procesului de evaruare gi
certificare a experienlei profesionale) pentru calificarea de Lucrator in cultura
plantelor cod NC 6111'.r,1', au niverur de carificare asociat cu Niverur il.
Pentru acordarea de punctaj la criteriul 2.3 de seleclie, sunt acceptate gi certificatele
de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA, DAJ.
N'B'l Informa!ii privind tipurile de studii considerate ca aparlin6nd ramurii agricole
vizata in proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt) sunt prezentate la capitolur ,,4.4 Dic\ionar,,
din prezentul Ghid.

competentele profesionare trebuie si fiein acord cu ramura agricori vizata in proiect.
Se va acorda punctaj pentru specializdrile care se incadeazi in:
- HG nr. 580/ 20L4, cu modificirile gi completirile ulterioare (ramura de gtiinle

neria resurselor vegetale si animale,,) - ru sudii
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- HG nr. 844/ 2OO2

alimentar5, proteclia mediului, inclusiv toate calificirile care fac referinld in titulaturi
la domeniul agricol (ex. mecanici agricoli) _ studii liceale.
studiile in domeniul silviculturii nu vor fi luate in considerare pentru a primi punctaj incadrul criteriului 2. j- pentru studii superioare.
in cazul in care solicitantul are studii superioare/ liceare care nu se incadrareazd inclasifiarea din Anexere nr. 19i nr.2ra HG nr.580/ 2014/ Anexere ra HG nr.844/ 2oo2
acesta va prezenta: documente din care si rezulte ci a studiat cel putin o disciplinE/competenl; etc'/ a dobandit competenle pentru ramura agricori vizatS prin proiect,
de ex. foaia matricoli, suplimentul descriptiv erc.
in cazul in care soricitantur a absovit masteratur pentru ramura agricori vizati prin
proiect, dar a absorvit o facurtate care nu are regiruri cu agricurtura (politehnici,
gtiinte sociale etc.), studiile absolvite vor fi punctate ta CS 2.2_ studii posiliceale.
In cazul in care solicitantul are studii superioare gi din foaia matricolj rezulti ci astudiat cel pulin o materie ce are regituri cu ramura agricori vizati prin proiect, va fi
uctat la CS 2.2 - studii e sau liceale.

Principiul raselor/soiurilor autohtone

Proiecte care vizeaza rase/soiuri autohtone

solicitantul i9i propune prin proiect sau demonstreazi ci define/dezvolti la nivelul
exploataliei agricole 5i prevede in cadrul Planului de Afaceri ca va pistra/ dezvolta
nucleul de rase (rasere vor fi certificate gi se vor regisi in Registrur genearogic al
raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor de plante
de culturi din Rom6nia eraborat de cdtre rsrs) pe toati durata de imprementare 9imonitorizare a proiectului,
Pentru acordareo punctaiului la qcest criteriu se verifica urmdtoorele documente:
sectorul Vegetal: Acest criteriu se aplicS pentru toate tipurile de activiuli agricole
desfSSurate sau care urmeazi a fi desfigurate, atat fermierilor care sunt autorizali
pentru producerea de seminle gi/ sau material sSditor (cu condilia si demonstreze ci
acestea sunt soiuri autohtone), c6t gi in cazul fermierilor care cultivi (utilizeazE)/ vor
cultiva (utiliza) soiuri autohtone identificate in catarogur rsls.
Verificarea cu privire la soiul autohton se face pe baza documentelor de caritate 5iconformitate ale furnizorilor sau orice document echivalent (facturi fiscali de
achizilie/ document oficial de certificare a lotului de sdmAn!b/ buletinul de analizi cu
menliunea sdm6nti ,,admisi pentru ?nsbmdnlare"/ buretin de anarizi oficiari cu
menfiunea,,necesar propriu" /etichetd oficialS) ce se elibereazi fiecdrui fermier si in
care se regasesc nominalizate soiurile de seminle sau material sSditor.
sectorul Zootehnic: punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate
prezenta Certificatur de origine pentru animarere de rasd (indigene), ra momentul

dup5 caz, mentionate in Anexa nr. 7
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la Ghidul Solicitan

acreditate pentru intocmirea $i menlinerea registrului genealogi6.
in cazul exploatatiiror mixte c6nd proiectul a fost incadrat pe sectorur vegetar/
zootehnic (aceasta reprezentdnd componenta majoritari misurati in so din total
exploatafie) analiza so a grupei de culturi/ speciei de animare se va face comparativ
cu totalul SO al sectorului zootehnic, nu cu total SO al i
Principiul: proiecte care promoveazi actiuni inovative (introducerea de noi
tehnologii sau noi activitifi)

Proiecte care promoveazi acliuni inovative (introducerea de noi
activitEti)

tehnologii sau noi

vor fi ptiotitizate proiectele care promov eazd activitdtli inovative. (ex: crester.ea
producfiei, t'educerea consumului de combustibil, imbunitdfir.ea condiliilor de lucru alefermierilor, menlinerea structurii solului, conservarea qi imbunitdfirea caracteristicilor.
solului, scddere semnificativa a riscului de eroziune, cl.estel.ea r.ezervei de apd din sor.
al^ I

Acest criteriu de selecfie se va puncta dacd in cadrul planului de afacer.i, solicitantul
integreazd investilii r.eferitoare la agricultura de ;rreeizie.
Acesta este un concept modern de management al agriculturii ce utllizeazb, tehnici
digitale pentl'u monitorizarea si optimizarea proceselor. de producfie din agriculturd
(Raportul Parlamentului European privind agricultura de precizie gi viitorul agriculturii
in Eulopa defineqte termenul astfel).

Exemple:

- utilizarea imaginilor din satelit/ dronelor pentru a determina necesarul de apd
gi fertilizanli gi aplicarea variabili a acestora, pentru a monitorizarea sinitatii
culturilor pi gradul de dezvoltare etc;

- utilizarea imaginilor din satelit/ droneror pentru a determina starea de
vegeta!ie/ calamitate a culturilor pentru a purea constata gi evalua daunele
cauzate de seceta pedologici severi;

- utilizarea retelelor de senzori pentru a determina umiditatea din sol, in scopul
irigirii eficiente;

- utilizarea Sistemului Global de Pozilionare pentru limitarea tasarii solului si
limitarea consumului de combustibil;

- utilizarea robotilor at6t in sectorur vegetar c6t gi in cer zootehnic;
- utilizarea senzorilor gi automatizdrii pentru optimizarea culturiror in spa!ii

protejate;
- utilizarea aplicaliilor mobile in scopul interpretirii datelor colectate la nivelul

fermelor gi aplicbrii tratamentelor specifice.
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tt tzn dto q, re I e tI, o c u n te n t e : plan de afaceri,

Principiul: proiecte ce promoveazi acliuni de atenuare a schimbiritor crimatice giaspecte legate de proteclia mediului

Proiecte ce promoveazi acliuni de atenuare a schimbiriror crimatice gi aspectelegate de protectia mediului

""fl;I.*:i#r*Hy:dffi*

Acest criteriu de selecfie se va puncta dacd in cadrul planului de afacer.i, solicitantulintegteazd' cel pufin o acfiune de protecfie a mediului Ei utilizare eficienta a resurselor.precum;

- combaterea biorogicS a dSunStorirorf porenizare biorogicS (exempre: capcane
cu feromoni gi utirizarea prdditoriror naturari, porenizare biorogici cu bondari
etc.);

- utilizare de energie din surse regenerabire (exempre: panouri sorare,
instalalii/echipamente pentru transformarea biomasei etc.);- producere de compost in scopur forosirii ca ingr5gim6nt, gestionarea eficient5
a gunoiului de grajd peste nivelul minim previzut la eligibilitate.

Exemplele de mai sus nu sunt limitative.

PentTt qcortlarea pttnetajurui ra aeest eriteriu se oerifi.ea
ur.ntd,tottt ele doeuntenle: pIan de afaceri.

Principiul: solicitantul face parte dintr-o formi asociativi, recunoscuti conform
legislalieiin vigoare

Solicitantul face parte dintr-o formd asociativi,
vigoare

solicitantul trebuie si fie membru in forma asociativi la momentul depunerii cererii
de Finantare.

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de seleclie, solicitantul trebuie sa
ataseze la cererea de Finanlare Adeverinta prin care sa demonstreze ca este membru
al unei forme asociative.
Pentru acordorea punctoiului la dcest criteriu se verifica urmdtoarele documente:
Adeverinta prin care solicitantul demonstreaza ca este membru al unei forme
asociative.
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Punctajul minim admis la finantare: Pentru aceastd masurd, pragul minim este de 5 puncte 9ireprezintd pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanfare nerambursabild,
Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza astfel:

1" Num5rul de locuri de muncd create, in sensul prioritizdrii proiectelor prin care se creezd mai
multe locuri de muncd:

*

Y
Principiul: Exploatagii in sistem ecologic

Exploatatii in sistem ecotogic

solicitanlii trebuie si atateze ra cererea de finanfare documente prin caredemonstreazi ca exproatalia este inregistrati in sistemur de produclie ecorogici(perioadS de conversie/certificati). De asemenea, trebuie sb descrie in pranur deafaceri situalia in care se gdsegte.
Pentru ocordareo punctojului lq acest criteriu se verifico urmdtoqrele documente:oocumente prin care se demonstreazS ca exploatalia este inregistrata in sistemul de

convers ielcertificati ).

Principiul: Proiectere care au gi investi[ii pentru procesarea produseror agricore

Proiectele care au gi investilii pentru procesarea produselor agricole

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de seleclie, solicitantul trebuie sa includain Planul de afaceri investilii pentru procesarea produselor agricole in cadrul fermei.Pentru acordareo punctoiului lo acest criteriu se verilico urmdtoarele documente:
plan de afaceri.

Principiul: Crearea de locuri de muncd

1. L loc de munca nou creat
2. 2 locuri de munca nou create
3. Peste 2 locuri de munca nou create

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu, solicitantul va prevede in planul de
afaceri, angajarea cel pulin a unei persoane cu contracte cu norma intreaga, mentinut
pe o perioada de minim 3 ani. La dosarur cererii de finanlare se va atara o decraralie
pe propria r5spundere a solicitantului cu privire la crearea locului/locurilor de munci
menlionate in documentalie, conform Anexei g.

Pentru acordqrea punctaiului la ocest criteriu se verifica urmdtoorele documente:

:l:: 
O: afaceri, documentul i.6 din cererea de finanlare _ Declara;ie pe propria

raspundere conform Anexei g.
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2' Nivelul de calificare in domeniul agricol, in sensul prioritizdrii proiectelor cu
calificare cel mai ridicaU

3' Proiecte ce promoveazd ac!iuni de atenuare a schimbdrilor climatice 5i aspecte legate deprotectia mediului, in sensul prioritizdrii proiectelor care au oblinut punctaj ra acest criteriu;4' Proiecte care promoveazi acliuni inovative, in sensul prioritizirii proiectelor care au obtinutpunctaj la acest criteriu;
5' in cazul in care in continuare existi proiecte cu acela5i punctaj, departajarea se va face inordinea descresc5toare a dimensiunii economice a exploata!iei agricole exprimate prin

standard output (SO).

Data 9i modul de anuntare a rezultatelor procesului de seleclie (notificarea solicitanfilor,publicarea Raportului de Seleclie)

Evaluarea proiectelor trebuie s5 se realize 5i finalizeze in termen de maxim g0 de zile calendaristice
de la inchiderea apelului de seleclie de proiecte.

in termen de maxim 3 zile lucrdtoare de la finalizarea evaludrii proiectelor, la nivelul GAL seelaboreazd 5i se publicd Raportul de evaluare al proiectelor, care include proiectele eligibile,proiectele neeligibi le gi proiectele retrase,

in termen de maxim 10 de zile lucrdtoare de la publicarea Raportului de evaluare, comitetul deseleclie a Proiectelor va emite un , in care vor fi inscrise proiectere
retrase, neeligibile, eligibile neselectate 5i eligibile selectate, valoarea acestora, numele
solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajuloblinut pentru fiecare criteriu de seleclie.
in baza Raportului de seleclie Intermediar, GAL va transmite notificdri beneficiarilor cu privire la
rezultatul procesului de evaluare ;i selecfie. Notificdrile vor fi transmise de GAL prin email, cu
confirmare de primire din partea solicitanfilor. Notificari cu privire la rezultatul procesului de
evaluare ;i selectie vor fi transmise solicitanlilor in maxim 3 zile lucritoare de la publicarea
raportului de selecf ie.

solicitan!ii ale cdror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate
neselectate, pot depune contestatii la sediul GAL in maximum 5 zile lucrdtoare
transmiterii notificdrii. Termenul de evaluare a tuturor contestaliilor depuse si de emitere a

este de maximum 10 zile lucrdtoare de la depunerea
contestatiei/ inregistrarea ei la GAL.

in termen de maxim 10 zile lucrdtoare de la data Raportului de contestafii, comitetului de seleclie
a Proiectelor se reune5te 5ivarideazd Raportur de sereclie Finar.

GAL va publica Raportul de seleclie Final pe pagina de web proprie cel t6rziu in ziua urmdtoare
aprobdrii Raportului de seleclie. in termen de 3 zile lucritoare de la aprobarea Raportului de
selectie Final, GAL va notifica solicitan!ii asupra rezultatelor procesului de evaluare 5i selec!ie, cu

eligibile gi

de la data
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au fost deja notificafi ca urmare

Datele de contact are GAL unde soricitanlii pot obfine informalii detariate
Pentru a obline informalii detaliate ne puteli contacta de luni pana vineri, de la g:30_16:30, lasediul GAL 

"c6mpia Burnazului" din comuna Peretu, judelul Teleorman sau prin telefon 0724 so 3906 sau e-mail: galcampiaburnazului@gmail.com.

Alte informafiipe care GAL le consideri relevante (ex.: detaliidespre monitorizarea pldlilor)odata cu depunerea proiectului, prin semnarea declarafiei pe propria rdspundere, beneficiarul igi iaangajamentul cd:

{ va informa GAL cu privire ra sumere autorizate 5i rambursate in
toate cererile de platd aferente proiectului, dupd primirea de la
la confirmarea pldgii, in termen de maxrmum 5 zile;{ va furniza Asociafiei Grupul de Acfiune Locald ,,c6mpia Burnazului,, orice document sauinformalie in masurd sd ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare
aferenli proiectului.

a aprobdrii raportului de

cadrul proiectului, pentru
AFIR a notificSrii cu privire

data de

privind

ATENITE! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea uttimei pldli) este31'12'2025 (cu respectarea instrucliunilor de platd - anexi la contractul de finanlare,
depunerea ultimei cereri de platd aferentd proiectului).

l0


