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Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  

 

Data publicării: 18.12.2017 

Sesiunea nr. 1/2017, apelul de selecție nr. 1/2017 - Măsura 2 /2A) 

Data lansării apelului de selecție: 18.12.2017      Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2018

 Proiectele se depun la sediul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni din Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, Județul Iași, de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 31.01.2018, ora 15:00 

Fondurile disponibile pentru Măsura 2 „Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole din teritoriul GAL 

Regiunea Rediu - Prăjeni” sunt de 352.426 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 58.500 euro. 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile fara a depasi 200.000 euro, indiferent 

de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă 

a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul: a) Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, 

grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013); b) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt 

definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a 

R 1305); c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

d) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013. 

Pentru investitiile neproductive legate de indeplinirea obiectivelor din domeniul agromediului si al climei, intensitatea sprijinului este de pana 

la 100%. 

Beneficiari eligibili:  fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative 

agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor, din teritoriul GAL 

Regiunea Rediu Prajeni. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni anunță lansarea în perioada 18 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018 

a apelului de selecție nr. 1 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2 „Îmbunătățirea performanței economice a 

exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Regiunea Rediu - Prăjeni” din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Regiunea 

Rediu-Prăjeni 2014-2020 
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Cheltuieli eligibile: În cadrul măsurii M2 vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin 

dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermelor 

(prioritate va fi acordată celor de dimensiuni medii şi asocierilor de ferme mici și medii) și îmbunătațirea calității activelor fixe: 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării 

și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru 

depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare;  

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, 

ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor; 

 Investiții în înființarea/înlocuirea plantațiilor pentru strugurii de masă și alte culturi perene; 

 Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în 

care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noile standarde 

în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de 

la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație;  

 Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;  

 Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la 

poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investițiile de procesare la 

nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte 

ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă);  

 Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de 

fermă,; 

 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul 

pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, , iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu al fermei (nu va 

genera profit);  

 Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare 

rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), iar energia obținută va fi destinată 

exclusiv consumului propriu al fermei (nu va genera profit); 

 Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în 

conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013’ 
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Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în versiunea la zi a Ghidului 

Solicitantului aferent acestei măsuri. 

✓ Beneficiarul trebuie sa aiba sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL Regiunea Rediu-Prajeni, iar investitia, respective 

toate cheltuirlile proiectului trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL; 

✓ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; •Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o 

dimensiune economică de minimum 8.000 € SO;  

✓ Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice; 

✓ Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru 

prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din 

R(UE) nr.1305/2013);  

✓ Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la 

care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru exploatația agricolă (conform art 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013);  

✓ Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte 

prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;  

✓ Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;  

✓ Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului 

solicitat;  

✓ În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va 

fi doar produs Anexa I la Tratat. Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligIbile prevazute prin fisa masurii din 

SDL; 

✓ Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei; 

✓ Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra 

mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1 PNDR 2014-2020; 

✓ In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt 

eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii. 

Alte angajamente:  

✓ Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe toată perioada 

de implementare a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în 

nici o situație, sub pragul minim de 8.000 S.O. stabilit prin condițiile de eligibilitate. 
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Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul 

GAL www.gal-rediu-prajeni.ro.  

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt:  

0. Cererea de Finanțare (prezentată în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului şi disponibilă în format electronic, la adresa www.gal-rediu-

prajeni.ro). 

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însotit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea Viticola (dacă este cazul)/MEMORIUL 

JUSTIFICATIV;  (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie) 

1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente 

anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară. 

3. a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAȚIILOR DE VIȚĂ DE VIE PENTRU 

STRUGURI DE MASĂ EXISTENTE/PLANTAȚIILOR NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR PLANTAȚII: 

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va cuprinde 

suprafeţele aduse în folosinţa societăţii, numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost 

adus în folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani. 

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate 

investiţiile: 

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA 

NOTAR  

b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT 

DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR 

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE 

CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

c)   DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE: 

c.1) EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI emis de ANSVSA/ DSVSA  

c.2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine. 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 

6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL RESPONSABILULUI LEGAL 
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9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea 

depunerii Cererii de Finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune - se va depune la momentul 

încheierii contractului 

10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor 

agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă 

c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, staţiunilor şi unităţilor de cercetare –

dezvoltare şi didactice din domeniul agricol 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, 

inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de 

foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni; 

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 

mecanică agricolă. 

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea 

profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi 

decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari care conferă un nivel minim 

de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. 

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 

mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală. 

11.5 EXTRAS  DIN  REGISTRUL  GENERAL  DE  EVIDENȚĂ  A  SALARIAȚILOR  care  să  ateste  înregistrarea contractului 

individual de muncă. 

12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE: 

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor noi,sau 

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.  

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul) 

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul) 

12.4 DOCUMENT PRIVIND ACORDUL DE BRANSARE emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul)  

13.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ȘI 

PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA de PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI 

COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR. 
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13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitii a semintelor, şi documentul oficial de certificare a 

lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/ 

documentul de calitate și conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menţionate  

14. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile 

de ameliorare, autorizate de ANZ 

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA),  

15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției proprii. 

16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii. 

 17.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE 

CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE 

17.2 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE  

18. STUDIU OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor agricole din sectorul vegetal, 

însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în potenţialul agricol 

19. ACORD de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National de Antigrindina și 

Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindina și 

Crestere a Precipitatiilor. 

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care sa reiasa ca solicitantul si, dacă este cazul, tertele 

persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru a/al acesteia/acestuia, insotit – statutul Cooperativei. 

20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători sau direct cu Cooperativa/Grupul 

de producători din care face parte în vederea procesării/ comercializării producției proprii. 

21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii 

proiectului. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție: 

Nr. 
crt 

Criterii de selecție 
Punc
taj 

Observații 

1 

Exploatații de dimensiuni medii 
1.1 12.000 - ≤50.000 SO    -    30p 

1.2 >50.000 - ≤100.000 SO  -  20p 

1.3 >100.000 - ≤250.000 SO - 10p 

Max 
30 p 

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va 

atinge întreaga exploataţie ca urmare a investițiilor propuse prin 

proiect la sfârșitul primului an de monitorizare după finalizarea 

investiţiei.  
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2  

Asocierea fermierilor, care dețin exploatații 
de dimensiuni micii și/ sau medii, în cadrul 
cooperativelor sau a grupurilor de producători 

constituite în baza legislației naționale în vigoare.    

Solicitanții sunt: 

Max 
20 p 

Atenţie! Scorarea proiectului se va face proporțional în 

funcţie de numărul membrilor care au la momentul depunerii 

Cererii de finanțare, dimensiunile economice ale 

exploataţiilor conforme cu dimensiunile precizate în criteriile 

de selecție. Calculul se face după algoritmul următor: 

2.1. grupuri de producători sau cooperative formate 
predominant din exploatații agricole având 

dimensiunea până la 12 000 SO   20 p 

2.2. grupuri de producători sau cooperative formate 

predominant din exploataţii agricole de dimensiuni 

cuprinse între >12 000 -≤ 50 000 SO   15p                  

2.3. grupuri de producători sau cooperative 
formate predominant din exploataţii agricole de 

dimensiuni cuprinse între >50.000 -≤ 100.000 SO  
10 p 

3 

Principiul potențialului agricol al zonei care 
vizează zonele cu potențial determinate în 

baza studiilor de specialitate 

3.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu 
potențial agricol ridicat (conform notei de bonitare 
ICPA); 10 p 

3.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu 
potențial agricol mijlociu (conform notei de 
bonitare ICPA) 5 p 

Max 
10 p 

Atenţie!  

- Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face 

conform Anexei nr.5.  

 

4 

Nivelul de calificare în domeniul agricol al 
managerului exploatației agricole 

4.1 studii superioare    20 p 

4.2 studii liceale sau postliceale   10 p  

4.3 școli profesionale sau formare profesională care 

conferă un nivel minim de calificare în domeniul 

agricol 5 p 

Max 
20 p 

Diplomele de studii, conform metodologiei si prevederilor 

Ghidului Solicitantului. 
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5 

Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-

economice precum sectorul vegetal (cereale, plante 
oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în 
spații protejate, inclusiv producere de material 

săditor) și zootehnic (suine, bovine și păsări)  

 

 
Max 
20 p 

 

 

                                  I SECTORUL VEGETAL 

5.1 

legumicultură în spații protejate:  

a) semințe și/ sau material săditor      20 p 

b) producție                                      19 p 

Atenţie! În această categorie vor fi incluse şi ciupercăriile 
din spaţiile climatizate, culturile de cartofi (dacă sunt 
obținuți în spații protejate) și ciupercile de cultură. 

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura 
majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) 
previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii 
exploataţii atinse la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare 

a realizării investiţiei prevăzute în proiect. În cazul exploataţiilor 
mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta 

reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ 
al Cererii de finanțare) analiza SO a grupei de cultură se va face 

comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal, nu cu total SO al 
întregii exploataţii.  

5.2  

plante oleaginoase și proteice  

a) semințe și/ sau material săditor     20 p  

b) producție                                     18 p 

5.3  

cereale și cartofi  

a) semințe și/ sau material săditor     20 p  

b) producție                                     17 p  

                              II  SECTORUL ZOOTEHNIC 

5.1 
Ferme de reproducție din sectoarele prioritare 
conform principiului                               20 p 

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia de animale 

majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) 

previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii, 

rezultate, la sfârșitul primului an de monitorizare ca urmare a realizării 

investiției prevăzute în proiect. În cazul exploataţiilor mixte când proiectul 

a fost încadrat pe sectorul zootehnic (acesta reprezentând componenta 

majoritar valorică din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare) analiza SO 

a speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului 

zootehnic nu cu total SO al întregii exploataţii. Pentru sectorul bovin, 

încadrarea ca fermă de reproducție (criteriul CS 2.1) se va face pentru 

acele exploatații care achiziționează vițele în vederea obținerii de juninci 

destinate ulterior vânzării. Pentru sectorul suine și avicol, încadrarea ca 

fermă de reproducție (criteriul CS 2.1) se face conform tehnologiei de 

creștere. 

5.2 

Bovine (inclusiv bubaline)  

a) Carne                                             20 p  

b) Lapte, inclusiv rase mixte                 19 p 

5.3  
Suine  

Îngrășare                                            17 p 

5.4 
Păsări  

Carne/ ouă                                          15 p 

TOTAL 100 p 
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Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 

La nivelul Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție format din minimum 7 

membri GAL. Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare se regăsește 

în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și 

priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL www.gal-rediu-

prajeni.ro. După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții  au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor putea fi depuse la 

GAL, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.gal-rediu-prajeni.ro). Contestațiile primite vor fi analizate de către o 

Comisie de  soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL. 

GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul propriu și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin 

notificări scrise, transmise cu confirmare de primire sau predate personal, la data estimativă 15 martie 2018.  

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului v.01 – distribuit GRATUIT pe 

suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.gal-rediu-prajeni.ro. 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0232/227622, e-mail: galrediuprajeni@yahoo.ro, adresa: Șoseaua Copoului, nr. 

42, sat Breazu, comuna Rediu, județul Iași. 
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