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FIŞA MĂSURII DE FINANŢARE 

41.112 „SPRIJINIREA TINERILOR FERMIERI”  

Corespondență PNDR – 112 INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 

 

 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ştefan cel Mare 

41.112 „Instalarea tinerilor fermieri” 

Valoarea minimă nerambursabilă finanţată/proiect: 12.000 euro 

 

Valoarea maximă nerambursabilă finanţată/proiect: 20.000 euro 

Valoare totala maxima proiect: 40.000 euro 

Finanţare nerambursabilă (FEADR şi contribuţia naţională): 100% 

Contribuţie proprie: - 

Buget disponibil: 20.000 euro 

Număr estimativ proiecte: 1 

Solicitanţi eligibili: 

Tineri între 18 şi 40 ani care doresc să înceapă o afacere  

 

și autorizată (PFA sau II) 

și administrator al unui SRL 

Conform ghid 112 – www.apdrp.ro  

Activităţi eligibile: 

- construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, 

incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului; 

- achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, 

instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate; 

- achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie; 

- plantarea şi replantarea plantelor perene; 

- achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole. 
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Nr. 

crt. 
Criterii de selecție preluate din ghidul solicitantului aferent Măsurii 112 

Nr. de 

puncte 

1 

Solicitantul deține o fermă de semi-subzistență 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul completează 

secțiunea specifică „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finanțare, 

din care va trebui să rezulte că exploația  agricolă deținută are o dimensiune economică 

cuprinsă între 6 și 8 UDE. 

30 

2 

Solicitantul deține o exploatație agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o 

zona defavorizată.  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, se verifică dacă întreaga 

exploatație agricolă este situată în: 

- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale 

din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul 

Solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităților 

Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ 

Listei localitătilor din Zonele Defavorizate de Condiții Naturale Specifice prezentate în 

anexa la Ghidul Solicitantului. 

0 

3 

Solicitantul are în proprietate exploatația agricolă 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul atașeaza la 

Cererea de Finanțare documente prin care să demonstreze că, deține în proprietate 

întreaga exploatație: 

- documente care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de 

notar, conform legislației în vigoare; 

- documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din 

exploatație; 

- extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: 

efectivul de animale deținut, al păsărilor și al familiilor de albine și data primei 

înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei, însoțit de formular de mișcare 

ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA 

nr. 40/2010). 

10 

4 

Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform  

legislației în vigoare*) 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul atașează la Cererea 

de Finanțare documente prin care să demonstreze că acesta este 

membru al uneia din următoarele forme asociative, cu condiția ca solicitantul să facă 

parte dintr-o asociație în domeniul proiectului: 

- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr. 

37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru 

comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- grupuri si organizații de producători în sectorul fructe și legume recunoscute conform 

Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de 

producatori recunoscute preliminar  și organizațiilor de producatori în sectorul fructe  

si legume; 

0 
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- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005; 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- organizații de îmbunătățiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- membrii ai unei asociații care este membra în Organizații Interprofesionale pentru 

Produsele Agroalimentare – OIPA. 

Formele asociative pot fi constituite și recunoscute la nivel local, județean și național. 

*Se va acorda punctaj numai dacă sunt atașate documentele descrise în Cap. 4.1. 

Documente necesare întocmirii Cererii de finanțare, punctul 12.1. 

Criteriul 4 se regaseste punctat la criteriul de selectie locala 9  

5 

Solicitantul accesează măsura de agro-mediu 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea 

de Finanțare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plat 

i de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul și-a asumat, în mod 

voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnării 

angajamentului. 

Solicitantul poate accesa următoarele pachete de agro-mediu: 

1. Pajiști cu înalta valoare naturală 

2. Practici agricole tradiționale 

3. Pajiști importante pentru păsări-pachet pilot 

4. Culturi verzi 

5. Agricultură ecologică 

6. Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta 

ruficolis). 

10 

Criterii de selecție locale pentru Măsura 112 stabilite de Asociația GAL Ștefan cel Mare 

6 Beneficiarii trebuie sa aibă domiciliul stabil pe teritoriul Gal Ștefan cel Mare  0 

7 Ferma e amplasată pe teritoriul Gal Ștefan cel Mare 0 

8 
Proiectul include măsuri de reducere a emisiilor poluante sau de utilizare a 

energiei regenerabile 
0 

9 

Solicitantul este membru al unei asociații de producători sau al unei alte forme 

de asociere recunoscute legal. 

In cadrul acestui criteriu se puncteaza apartenenta la orice forma asociativa 

prevazuta la criteriul nr.4 si orice alta forma asociativa recunoscuta legal 

30 

10 
Beneficiarul are varsta maxima de 40 de ani la data depunerii cererii de 

finantare. 
0 

11 
Beneficiarul are varsta maxima de 40 de ani la data depunerii cererii de 

finantare si este femeie. 
20 

 

Total puncte 

 

100 

Punctaj minim pentru această măsură: minim 30 de puncte 
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Criteriile de departajare a proiectelor eligibile stabilite in AGA din 17.02.2014 sunt următoarele: 

Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate pe sesiune. 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: va fi favorizat proiectul al carui 

beneficiar detine o ferma de subzistenta; daca nici acest criteriu nu face diferenta, va fi favorizat 

proiectul al carui beneficiar este membru al unei asociatii de producatori sau al altei forme de asociere 

recunoscute legal; urmatorul criteriu de departajare – beneficiarul este femeie.  În condiţiile în care nici 

unul dintre criteriile de mai sus nu face departajarea, va fi folosit criteriul:  primul venit, primul servit. 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE FINANȚARE: 

 

1. Documente proprietate /folosinta pentru exploatatia agricola: 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

 

- emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, continând 

sumarul contractelor de arendare (incheiate pe o perioada de minim 5 ani valabile la data depunerii 

cereri de finantare) cu suprafetele luate în arenda pe categorii de folosinta, perioada de arendare. 

 

respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare ainvestitiilor prevazute in contract 

si alte clauze. 

sau de folosinta (arenda/concesionare) al terenului pentru baza de productie, cu stampila primariei si 

mentiunea „Conform cu originalul”. 

b) Documente solicitate pentru imobile (cladirile si terenurile) pe care sunt/vor fi realizate investitiile: 

 

principal de proprietate asupra terenului aferent imobilului sau 

dreptul de creanta dobândit conform legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, valabil pe 

o perioada de minim 5 ani Contractul de concesionare, contract de închiriere (contractele de folosinta 

sunt valabile numai pentru situatiile in care nu se fac investitii la imobil) valabile pe o perioada de 

minim 5 ani de la data depunerii cererii de finantare. 

c) Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine: 

n Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA/ circumscriptia veterinara din care sa 

rezulte: efectivul de animale-detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei inscrieri a 

solicitantului in Registrul Exploatatiei. 

gricol, conforma cu originalul, eliberata de la Primaria comunei pe raza careia 

îsi desfasoara activitatea ferma zootehnica. 

2. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI in termen de 

30 de zile lucratoare de la primirea Notificarii privind selectarea cererii de finantare, cu specificarea 

codului CAEN pentru care se autorizeaza, urmand ca pana la acea data sa prezinte urmatoarele 

documente: 

rent proiectului FEADR 

(denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP). 
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autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita 

finantare , existenta punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, 

divizare ( Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 

republicata 

 

3. Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, 

document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR 

(denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP). 

4.1. Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care sa ateste lipsa 

datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe 

raza carora isi au sediul social si punctele de lucru si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul 

consolidat (daca este cazul) 

4.2 Pentru solicitantii neautorizati, persoane fizice: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor catre 

bugetul local de la primariile pe raza carora îsi au domiciliul. 

5. Cazierul judiciar, fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare, al solicitantului 

proiectului. 

6. Copia actului de identitate pentru pentru solicitant si al sotiei/sotului, pentru toti solicitantii care sunt 

casatoriti, dupa caz; 

7.1 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, 

certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul este 

asociat si administrator unic, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, solicitantul 

are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploatatiei agricole, codul CAEN conform 

activitatii pentru care solicita finantare , si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare ( 

Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 

republicata. 

7.2 Dupa caz, certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei 

in vigoare. 

8.1 Copie după diploma de studii: 

cu 

profil agricol diploma de absolvire zece clase cu profil agricol insotita de „Certificat de calificare 

profesionala in domeniul agricol”; 

insotit de certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 ore în domeniul agricol; Sau 

Pentru solicitantii care nu au certificate de calificare in domeniul agricol: 

-Adeverinta ca urmeaza cursuri de calificare in domeniul agricol (in domeniul ce urmeaza a fi finantat 

prin proiect) de minim 150 ore insotita de declaratie pe propria raspundere ca vor aduce certificatele 

pana la semnarea Contractului de finantare cu Agentia. 

-Certificatele de calificare/absolvire vor fi emise de catre o institutie recunoscuta de Ministerul 

Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Si 

8.2. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta se obligă să urmeze, în primii trei 

ani de la primirea sprijinului, un curs de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, 

informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei 



 

 

 

    
 
 

 
  

UNIUNEA  EUROPEANA 

 

„Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa LEADER” 

 

Asociaţia  Grupul  de  Acţiune  Locală  Ştefan  cel  Mare 

CUI  27675220;  Nr.  de la  Registrul  Asociaţiilor şi  Fundaţiilor:  228 / A / 02.11.2010 

Sediu social: comuna Aroneanu, sat Aroneanu, judeţul Iaşi; Telefon: 0729.356.262, 0740.140.704;  

Fax: 0332.818.401; Email: contact@galstefancelmare.ro; www.galstefancelmare.ro 

agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc. 

9.1 Document (carte de munca sau adeverinta de la locul de munca) care atesta faptul ca solicitantul a 

desfasurat activitati in domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru in ultimele 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) cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. 

9.3 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta declară că se instalează pentru 

prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef al exploataţiei) 

10.1 Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei. 

10.2 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta se angajează ca toate activităţile 

prevăzute în Planul de afaceri să fie realizate cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare şi după caz, 

să obţină Autorizaţia de funcţionare în acord cu aceasta 

11 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind exploatatia agricola ca nu a mai accesat 

Masurile 112 si 141 pentru aceeasi exploatatie si ca nu detine în proprietate/folosinta alte terenuri, 

animale, pasari si familii de albine, în afara celor declarate în Planul de afaceri. 

12 Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz) 

12.1 Document care atesta ca solicitantul este înregistrat într-o forma asociativa în domeniul 

proiectului emis de catre grupul de producatori / societatea cooperativa/ cooperativa 

agricola/organizatie de imbunatatiri funciare însotit de documentul de înfiintare al acestora (inclusiv 

act constitutiv/ Aviz de recunoastere pentru grupul de producatori) 

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 

Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie. 

13. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz) – pentru criteriul 9 - Document care atesta 

ca solicitantul este înregistrat într-o forma asociativa, insotit de documentul de infiintare. 

14. Pentru punctarea criteriului 11 - Copia actului de identitate pentru pentru solicitant – daca acesta 

este femeie. 

Perioada depunere proiecte: 20 februarie 2014 - 21 martie 2014 

Locaţie: Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.112 se va face la sediul Asociatiei Grup de Actiune 

Locala Stefan cel Mare, zilnic, de luni până vineri, intre orele 09.00 - 15.00 

 

 

Va rugam sa consultati GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU MASURA 112 

disponibil cu titlu gratuit pe site-ul APDRP www.apdrp.ro sau 

www.galstefancelmare.ro  

 

http://www.apdrp.ro/
http://www.galstefancelmare.ro/

