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Data publicării:  06.12.2013             

Data lansării sesiunii: 09.12.2013   

Numărul de referintă al sesiunii cererii proiecte: 3                 Nr.: 1558/06.12.2013 

 

ANUNŢ PRIVIND LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU 

  Măsura 411.12 

„Instalarea tinerilor fermieri” 

 
1. Sesiunea va fi deschisa în perioada 09.12.2013 – 09.01.2014, iar proiectele se vor depune la sediul Asociaţiei Grupul 

de Acţiune Locală „Valea Başeului de Sus” din cadrul Primariei orasului Saveni, et. II, str. 1 Decembrie nr. 1, oraş Săveni, jud. 

Botoşani, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 8:30 – 15:00. Data limita de depunere – 09.01.2014, orele 15:00. În mod 

obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finanţare trebuie implementat pe teritoriu G.A.L. Valea Başeului de Sus. Aria 

geografica a teritoriului cuprinde comunele: AVRĂMENI, DÂNGENI, DRĂGUŞENI, HĂNEŞTI, HAVÂRNA, MANOLEASA, 

MILEANCA, MITOC, RIPICENI, VLĂSINEŞTI si orasul SĂVENI, din judeţul Botoşani. 

 

2. Fondul disponibil (valoarea publica) alocat pentru masura 411.12 este de 150.000 euro. Suma maxima nerambusabilă 

alocata pentru finantarea unui proiect este de 40.000 euro. 

 3. Evaluarea proiectelor va fi realizată de un Comitet de Selecţie compus din 9 membri, din care 3 membri sunt 

reprezentanti ai sectorul public, iar 6 membri provin din sectorul privat al parteneriatului. 
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4. Rezultatul procesului de selecţie intermediar va fi publicat la sediul G.A.L. “Valea Başeului de Sus” şi pe site-ul 

www.valeabaseuluidesus.ro. În termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea raportului intermediar se vor transmite solicitanţilor de 

finanţare notificări cu privire la selectarea/neselectarea proiectelor depuse. Solicitanţii care au fost notificati de către G.A.L. “Valea 

Başeului de Sus” ca  proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune contestaţii la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune 

Locală „Valea Başeului de Sus”, str. 1 Decembrie nr. 1, oraş Săveni, jud. Botoşani (Primăria oraşului Săveni), in termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţiile depuse vor fi soluţionate de o Comisie de Contestaţii, membrii acesteia fiind diferiti 

de cei existenţi in Comitetul de Selecţie a proiectelor. Publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se va face la 

sediul G.A.L. si pe site-ul www.valeabaseuluidesus.ro. Publicarea Raportului Final de Selecţie (după soluţionarea contestaţiilor) 

se va face la sediul GAL si pe site-ul  www.valeabaseuluidesus.ro. 

5. Tipurile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 411.12 sunt:  
 persoana fizica; 
 persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

 individual si independent, ca persoana fizica autorizata; 

 ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale; 
 asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata – SRL, înfiintata în baza Legii 31/1990 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

6. Solicitanţii de finanţare vor folosi Ghidul Solicitantului în vigoare, aferent Măsurii 411.12 disponibil pe site-ul Asociatiei 

GAL, precum si pe site-ul APDRP. Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de 

Procedura aferent măsurii si cu Notele şi Clarificările emise de APDRP publicate pe site-ul www.apdrp.ro. Solicitantul de finanţare 

trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului pentru Măsura 411.12. 

Solicitanţii de finanţare vor depune proiectul la secretariatul GAL Valea Baseului de Sus, sub forma de Cerere de Finantare (insotita 

de anexele tehnice si administrative), in 3 exemplare – 1 original si doua copii - împreuna cu formatul electronic (CD). 

 

http://www.valeabaseuluidesus.ro/
http://www.valeabaseuluidesus.ro/
http://www.valeabaseuluidesus.ro/
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7. In vederea monitorizarii implementarii proiectului, beneficiarii sunt obligati sa completeze urmatoarea declaratie: 

 

Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, 
ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar 

 

Solicitantul (nume, prenume/denumire) ............................................................, numar de inregistrare (CUI) ………………….., numar 

de inmatriculare ………………………………. , prin reprezentat legal (nume, prenume) domiciliat în..…………………………………, 

posesor al BI/CI/PASS seria ……………. nr. ………………eliberat la data ………… de ………….., CNP ………………………………., 

cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, ma angajez sa raportez catre Asociatia GAL „Valea Başeului de 

Sus”  toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. Declar ca raportarea se va realiza 

dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data 

efectuarii platii. 

 

Reprezentant Legal .........................                   Semnatura     
Nume și prenume ……….................          Ştampila 
Data ...............       
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8. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt prezentate în 
Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 112, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro și www.valeabaseuluidesus.ro. 
La depunerea proiectului, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente, în funcție de natura proiectului : 
 
1. Documente proprietate / folosință pentru exploatația agricolă: 

 a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

●document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei în vigoare (contract de vânzare-cumparare autentificat 
de notar, act de donație autentificat de notar, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moștenitor unic 
autentificat de notar și alte acte care demonstrează terților dreptul de proprietate conform legislației în vigoare); 

  şi/sau 

● tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu o 
valabilitate de minim 5 ani la data depunerii cererii de finantare) cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare.  

 şi/sau 

● contract de concesionare cu o valabilitate de cel puţin 5 ani la data depunerii CF.  

 Contractul de concesiune va fi însoţit de adresă emisă de concedent care conţine:  

 situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevazute în contract şi alte clauze. 

 document pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ 
contract de arendă/închiriere/ contract de comodat. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru 
fiecare pavilion apicol. 
b) Documente solicitate pentru clădiri:  

 Actul de proprietate  

 alte documente care demonstrează dreptul de folosință asupra clădirii  

http://www.apdrp.ro/
http://www.valeabaseuluidesus.ro/
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 În cazul în care proiectul vizează și modernizarea clădirilor aceastea se vor face în baza Legii 50/ 1991, modificata şi completată. 

În cazul realizării de investiţii asupra imobilelor documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. 

c) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine: 

 Extras din Registrul Exploatatiei emis de  ANSVSA/DSVSA/ circumscripţia veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de 
circumscripţie)    din care sa rezulte: efectivul de animale detinut , al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului in 
Registrul Exploatatiei, însoțit de formular  de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 
40/2010);  

 - solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri şi mătci 
(facturi, ordine de plata, chitante, proces- verbal de predare primire); 
d) Copie din Registrul agricol emis de Primării care să confirme dreptul de proprietate şi/ sau de folosinţă (arendă/concesionare) al terenului/ 

fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”. 

2. . Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI în termen de 30 de zile lucratoare de la primirea 
Notificării privind selectarea cererii de finanţare, cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizează, urmand ca pană la acea dată să 
prezinte urmatoarele documente: 
- Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al 
contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP).  

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 în 
PFA sau ÎI , codul CAEN conform activitatii pentru care solicită finanţare , existenta punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în 
proces de lichidare, fuziune, divizare ( Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata 

- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei în vigoare 

3. Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic, document de la banca cu datele de identificare 

ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu 

APDRP). 

4. .1 Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de 
Direcţia Generală a Finantelor Publice şi de primariile pe raza carora isi au sediul social şi puncte de lucru şi graficul de reesalonare a datoriilor 
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catre bugetul consolidat (daca este cazul).  

sau 

4.2 Pentru solicitanţii neautorizaţi persoane fizice certificate care să ateste lipsa datoriilor către bugetul local de la primăriile pe raza cărora îşi 

au domiciliul. 

5. Cazier judiciar, fară înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare, al solicitantului  proiectului. 

6. Copia actului de identitate pentru solicitant şi al soţiei/soţului, pentru toţi solicitanţii care sunt casatoriţi, după caz 

7. 1  Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic, certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului care specifică faptul că solicitantul este asociat şi administrator unic, solicitantul are sediul social sau punctul de 
lucru deschis la adresa exploataţiei agricole, codul CAEN conform activitaţii pentru care solicită finanţare, şi că nu se află în proces de lichidare, 
fuziune, divizare ( Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata.  

7.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare. 

8. Copie după diploma de studii: 

●absolvent de liceu/ şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol/ absolvent a zece 
clase cu profil agricol, zootehnic şi veterinar, însoţită de „Certificat de calificare profesională (competenţe)”;sau 

● absolvent de liceu/şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii (altul decât cel cu profil agricol), care prezintă un  certificat de calificare sau 
un certificat de absolvire* a unui  curs de formare de minim 150 ore în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol. 

 Adeverință pentru absolvenții liceului sau a școlii profesionale/ școală de arte și meserii din promoția 2012 (cu obligativitatea prezentării 
diplomei de studii până la semnarea contractului de finanțare), insotita de un certificat de absolvire* a unui  curs de formare de minim 150 ore în 
domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol . 
Solicitanţii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs  în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil 
agricol vor prezenta: 

● Adeverinţa că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol de minim 150 ore, însotită de 
declaraţie pe propria raspundere ca vor aduce certificatele pană la semnarea Contractului de finanţare cu Agenţia. 
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*Certificatele de calificare/absolvire vor fi emise de către o institutie recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului şi Sportului 

9. 1 Document (carte de munca sau adeverinta de la locul de munca) care atesta faptul  ca solicitantul a desfasurat activităţi în domeniul agricol 
mai mult de 50% din timpul de lucru, cu cel puţin 12 luni, inaintea instalarii sale pe cont propriu.  

sau 

9.2 Declaraţie  pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei familii de fermier,   şi că a lucrat  mai mult de 50% din timpul sau 

de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei de fermier),  cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu, însoţită de 

declaratia conducatorului exploataţiei agricole unde a lucrat solicitantul. 

10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei. 

11. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind exploatatia agricola că nu a mai accesat Măsurile 112 şi 141 şi/sau 
soţul/soţia, şi nu deţine în proprietate/folosinţă alte terenuri, animale, păsări şi familii de albine, în afara celor declarate în Planul de afaceri. 

12.1 Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca membru, înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, 
în domeniul proiectului emis de către: 

 - grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare (document care atesta calitatea de 
membru al grupului de producători declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie); 

- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de 
sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume (document care 
atesta calitatea de membru al grupului de producători, declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie); 

- societate cooperativa agricolă, consituită conform legii nr.1/2005 (adeverinţă eliberată de cooperativa agricolă însoţită de copia după 
înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul, cererea de înscriere aprobată de 
adunarea generală); 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de 
administraţie şi aprobată de adunarea generală, şi declararea expresă a recunoasterii actului constitutiv, adeverință privind calitatea de membru 

../../marian.radu/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00084826.htm
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eliberată de cooperativă, actul constitutiv și statutul cooperativei, certificatul de înregistrare și certificatul constatator ORC al cooperativei);  

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu  modificările şi completările ulterioare (adeziunea la statut şi la 
hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum si dovada platii contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs).  

- Organizaţia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): document care demonstrează calitatea de membru al asociației în 
care este membru solicitantul: adeverință emisă de OIPA care demonstrează calitatea de membru a solicitantului în asociație și a asociației în 
OIPA, document avizat de consiliul director însoţit de statutul organizatiei. 

Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selecţie „Solicitantul este membru al unei forme asociative, recunoscute 
conform legislaţiei nationale în vigoare” 

 12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani.  

Lista pachetelor existente:  

1. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală. 
2. Practici Agricole Tradiţionale. 
3. Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot. 
4. Culturi verzi. 
5. Agricultură ecologică 
6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 
7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis). 

Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selecţie. 

 
 

9. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. 

Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 
- dacă e corect completată; 
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic; 
- dacă cererea de finantare si anexele tehnice şi administrative cerute sunt în 3 exemplare: 1 original şi 2 copii. 
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La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 
- eligibilitatea solicitantului; 
- criteriile de eligibilitate şi selecţie; 
- bugetul indicativ al proiectului; 

 
 

10. Proiectele prin care se solicită finanţare sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, 
conform criteriilor de selecţie APDRP, la care se vor adauga criteriile de selectie locala ale GAL, dupa cum urmeaza: 

 
  

Nr. 

crt. 

Criterii de selectie Punctaj Pondere din totalul 

PUNCTAJULUI (criterii 

masura + criterii GAL) 

I. Criteriile de selectie APDRP aferente Masurii 112 Maxim 100 80% 

II. 

1. 

Criterii de selectie GAL 

Solicitantul de finantare e de pe raza teritoriului GAL Valea Baseului de 

Sus 

Maxim 100 

100 

20% 

 TOTAL 100 100% 
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Criterii de selectie APDRP aferente Masurii 112 
Nr.Crt. Criterii de selectie Punctaj 

1. Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta 
Exploatatia agricola detinuta are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE. 

20 

2. Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o zona defavorizata. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se verifica daca întreaga exploatatie agricola este situata în: 
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona Montana 
defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul Solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din România 
incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale 
Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

15 

3. Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente 
prin care sa demonstreze ca, detine în proprietate întreaga exploatatie: 
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar, conform legislatiei în 
vigoare; 
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din exploatatie; 
- extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte: efectivul de animale detinut, al 
pasarilor si al familiilor de albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de formular 
de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

30 

4. Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei în vigoare*) 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente 
prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu conditia ca 
solicitantul sa faca parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului: 
- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului nr 37/2005 privind recunoasterea si 
functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 
1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de 
producatori în sectorul fructe si legume; 
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005; 

20 
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- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – 
OIPA. 

5. Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente 
prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 „Plati de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care 
solicitantul si-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o perioada de cinci ani de la data 
semnarii angajamentului. 

Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: 
1. Pajisti cu înalta valoare naturala 
2. Practici agricole traditionale 
3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 
4. Culturi verzi 
5. Agricultura ecologica 
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu 
(Branta ruficolis). 

15 

 TOTAL 100 

 

11. Solicitantii pot obține informații suplimentare de la biroul de relatii cu publicul deschis de luni pana vineri, intre orele 

08.30 – 16.30, la sediul Asociatiei GAL „Valea Baseului de Sus” din strada 1 Decembrie nr. 1, Oraş Săveni, Jud Botoşani (Primaria 

oraşului Săveni, et. II), precum si folosind urmatoarele date de contact: 

Telefon: 0231/540.800 

E-mail: office@valeabaseuluidesus.com sau galvaleabaseuluidesus@yahoo.com  

mailto:office@valeabaseuluidesus.com
mailto:galvaleabaseuluidesus@yahoo.com

