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ANUNȚ – DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE 

MĂSURA 41.112 - ÎN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI A GAL STEFAN CEL MARE 
Data publicării: 19 august  2013  

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Nr. 3 din cadrul apelului 1 /august 2013 (Masura 41. 112 „Sprijinirea tinerilor fermieri) 

Asociația Grupul de Acţiune Locală Ștefan cel Mare anunţă deschiderea în perioada  20 august -20 septembrie 2013, SESIUNEA 3   A APELULUI 1/august 

2013 DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURA 41. 112 „Sprijinirea tinerilor fermieri” –corepondent PNDR masura 112 Instalarea Tinerilor 

Fermieri Apelul de selecţie în varianta simplificata si detaliată pentru măsura enunţata şi Fişa Măsurii vor fi publicate pe site-ul GAL-ului:  www.galstefancelmare.ro si 

sa ve gasi pe suport hartie si CD/DVD la sediul GAL. 

Data lansarii apelului: 20 august 2013       Data limita de depunere a proiectelor: 20 septembrie 2013 ora 15.00 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni/Măsura 41.112 – 120.000 Euro.  

Valoarea minima nerambursabilă finanţată/proiect: 12.000 euro  

Valoarea maxima nerambursabilă finanţată/proiect: 40.000 euro  

Valoare maxima proiect -400.000 euro 

Solicitanți eligibili: Tineri între 18-40 ani care doresc să înceapă o afacere ; Persoană fizică; Persoană fizică înregistrată și autorizată (PFA sau II); Asociat unic și 

administrator al unui SRL –conform ghid 112 www.apdrp.ro  

Finanţare nerambursabilă (FEADR şi contribuţia naţională):  100%  

Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.112 se va face la sediul Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Stefan cel Mare  judetul Iasi săptămânal în fiecare zi de luni -

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

 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent măsurii  112 din 

cadrul PNDR, disponibil în format electronic pe site-ul APDRP http://www.apdrp.ro/ şi criteriile de selecţie ale Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Ștefan cel Mare din 

fișa măsurii disponibile în format electronic pe site-ul www.galstefancelmare.ro .   

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obține la sediul Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Ștefan cel Mare email: contact@galstefancelmare.ro  sau telefon  

0729356262; 0754565147. 
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Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Stefan Ștefan cel Mare:  

Criterii de selectie preluate din  ghidului solicitantului aferent masurii 112 

1. Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta –(5 pct) 

2. Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o zona defavorizata. (5 pct) 

3. Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola(5 pct) 

4. Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legisla iei în vigoare(0pct) 

5. Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu(5 pct) 

Criterii de selectie locale 

6. Beneficiarii trebuie sa aiba domiciliul stabil  pe teritoriul Gal Stefan cel Mare (0 pct) 

7.  Ferma e amplasata pe teritoriul Gal-0 pct. 

8.  Proiectul include măsuri de reducere a emisiilor poluante sau de utilizare a energiei regenerabile -50 pct. 

9. Solicitantul este membru al unei asociații de producători sau al unei alte forme de asociere recunoscute legal. (10 pct.) 

10. Beneficiarul are varsta maxima de 40 de ani la data depunerii cererii de finantare.-10 pct. 

11. Beneficiarul are varsta maxima de 40 de ani la data depunerii cererii de finantare si este femeie.- 10 pct. 
 

Pentru această măsură nu există punctaj minim. 
 

Criteriile de departajare a proiectelor eligibile sunt urmatoarele: 

Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate pe sesiune. Criterii de departa jare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj 

egal: In cazul proiectelor cu punctaje egale, va fi favorizat acel proiect care are incluse măsuri de reducere a emisiilor po luante sau de utilizare a energiei regenerabile. 

Daca nici acest criteriu nu poate departaja proiectul, va fi favorizat proiectul al carui beneficiar este femeie sau este membru al unei asociatii de producatori sau al altei 

forme de asociere recunoscute legal. 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare va respecta procedura de selecție în conformitate cu Planul de Dezvoltare Locală, ghidul aferent măsurii 

4.1 și 431.2, afișate pe www.galstefancelmare.ro  

 

Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate în luna septembrie 2013, după aprobarea Raportului de Selecție, prin publicarea pe site-ul Asociației Grupul de 

Actiune Locala Ștefan cel Mare – www.galstefancelmare.ro  și notificarea scrisă a solicitanților prin mail și/sau fax.  

http://www.galstefancelmare.ro/
http://www.galstefancelmare.ro/
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Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la registratura Asociației Grupul de Actiune 

Locala Ștefan cel Mare. Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după soluționarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 

10 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.  

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CE TREBUIE DEPUSE DE CĂTRE SOLICITANT ODATĂ CU DEPUNEREA PROIECTULUI: 
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.  

are pe o perioada de cel putin 5 ani valabil la data depunerii CF.  

ntractuale, daca este in graficul de realizare 

ainvestitiilor prevazute in contract si alte clauze.  

/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:  

 

 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:  

 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.  

ul, eliberata de la Primaria comunei pe raza careia îsi desfasoara activitatea ferma zootehnica.  
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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:  

ui FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza 

operatiunile cu APDRP).  

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:  

 profil agricol diploma de absolvire zece clase cu profil agricol insotita de 

„Certificat de calificare profesionala in domeniul agricol”;  
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certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 ore în 

rsuri 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Si Cercetării  

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 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 aceasta este femeie. 
 

 



                  

 

 

 

    

 

                                                             

 

  

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:  jud.  Iaşi,  comuna  Aroneanu,  sat  Şorogari;  Tel.: 0729.356.262, 0757.244.141, 0740.140.704 ; Fax: 0332.818.401; web: www.galstefancelmare.ro; email: 

contact@galstefancelmare.ro 

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obține la sediul Asociatiei Grupul de Acţiune Locală Ștefan cel Mare email: contact@galstefancelmare.ro  sau telefon  

0729356262; 0754565147. 
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