APEL DE SELECTIE
Masura 41.1.112 “Instalarea tinerilor fermieri””
Nr. ref. sesiune 1/08.01-08.02.2014

Data lansarii apelului de selectie: 08.01.2014
Data si ora limita de depunere a proiectelor: 08.02.2014, ora 14.00
Locul şi intervalul orar in care se pot depune proiectele:
Proiectele se pot depune de luni pana vineri , in intervalul orar 09:00 – 14:00, la secretariatul GAL din orasul
Jimbolia, str. Stefan cel Mare, nr.9.
Fondul disponibil alocat masurii: 245.167 Euro
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii
41.1.112 este de 40.000 Euro
Suma maxima a unui proiect: 40.000 Euro
Solicitantul finantarii este obligat sa depuna o declaratie prin care se angajeaza sa raporteze catre GAL
toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. Modelul declaratiei
solicitate este disponibil mai jos.
Model de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate plaţile aferente
proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar:
Declaraţie
Subsemnatul/a......, domiciliat/a in localitatea....., str....., nr. ..., bl. ..., ap...., et..., sc..., judeţul ....., codul poştal
...., posesoare a actului de identitate ... seria ..., nr. ..., codul numeric personal ...., in calitate de solicitant al
finanţarii GAL Banat-Vest, pentru proiectul............, ma angajez:
-ca dupa ce proiectul depus de mine va fi selectat, sa raportez catre GAL Banat-Vest toate platile aferente
proiectului, ce vor fi efectuate de APDRP catre mine, in calitate de beneficiar al proiectului;
-sa realizez aceasta raportare, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii cu privire la confirmarea platii si in
maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii plaţii.
Imi asum faptul ca in situaţia in care se constata ca aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, ca
persoana semnatara sunt pasibila de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data
Semnatura
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Modalitatea de anunțare a rezultatului procesului de selecţie a proiectelor :
Toti solicitantii vor fi notificati in scris privind rezultatul evaluarii si selectiei conform Regulament de
organizare şi functionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii din cadrul Asociatiei Grup de
Actiune Locala „BANAT-VEST” daca proiectele au fost selectate sau nu prin publicarea unui Raport de
Selectie Intermediar.
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului: conform
Ghidului Solicitantului pentru Masura 112- Versiunea 06 din mai 2012, postat pe www.apdrp.ro ,
www.galbanatvest.ro
1. Documente de proprietate/folosinta pentru exploatatia agricola:
a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
- document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislatiei in vigoare (contract
de vanzare-cumparare autentificat de notar, act de donatie autentificat de notar, hotarare judecatoreasca
definitiva ti irevocabila cu punere in posesie, certificat de mottenitor unic autentificat de notar ti alte acte care
demonstreaza tertilor dreptul de proprietate conform legislatiei in vigoare);
si/ sau
-tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, continand sumarul
contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani, la data depunerii Cererii de Finantare) cu
suprafetele luate in arenda pe categorii de folosinta si perioada de arendare.
si/ sau
-contract de concesionare, cu o valabilitate de cel putin 5 ani la data depunerii Cererii de Finantare.
Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concedent care contine situatia privind respectarea
clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze.
• documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislatiei in vigoare,
sau contract de concesiune/ contract de arenda/ inchiriere/ contract de comodat. Suprafata de teren eligibila
pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.
b) Documente solicitate pentru cladiri:
• actul de proprietate
• alte documente care demonstreaza dreptul de folosinta asupra cladirii.
• In cazul in care proiectul vizeaza ti modernizarea cladirilor aceastea se vor face in baza Legii 50/ 1991,
modificata si completata.
In cazul realizarii de investitii, documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii.
c) Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine:
-extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscriptia veterinara (adeverinta
eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte: efectivul de animale detinut, al
pasarilor si al familiilor de albine si data primei inscrieri a solicitantului in Registrul Exploatatiei, insotit de
formular de mitcare 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 si matci (facturi, ordine de plata, chitante, proces- verbal de predare primire);
d) Copie din Registrul agricol emis de Primarii care sa confirme dreptul de proprietate si/ sau de folosinta
(arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor inregistrate pentru baza de productie, cu
stampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul”.
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2. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 in PFA sau II 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:
- 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);
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul este
autorizat conform OG 44/2008 in PFA sau II, 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;
- certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare;
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).
sau
4.2 Pentru solicitantii neautorizati, persoane fizice: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul
local de la primariile pe raza carora isi au domiciliul.
5. Cazierul judiciar, fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare, al solicitantului.
6. Copia actului de identitate 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, 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 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare.
8. Copie dupa diploma de studii:
- absolvent de liceu/ scoala profesionala/ scoala de arte si meserii in domeniul agricol, veterinar si economic
cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol, zootehnic si veterinar insotita de „Certificat de
calificare profesionala (competente)”;
- absolvent de liceu/scoala profesionala/ scoala de arte si meserii (altul decat cel cu profil agricol), care
prezinta un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore,
in domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol.
- adeverinta pentru absolventii liceului sau a tcolii profesionale/ tcoala de arte ti meserii din promotia 2012 (cu
obligativitatea prezentarii diplomei de studii pana la semnarea contractului de finantare), care prezinta un
certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore, in domeniul
agricol, veterinar si economic cu profil agricol.
Solicitantii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire4 in domeniul agricol veterinar si
economic cu profil agricol vor prezenta:
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- adeverinta ca urmeaza cursuri de calificare in domeniul agricol veterinar si economic cu profil agricol, de
minimum 150 ore, insotita de declaratia pe propria raspundere ca vor aduce certificatele pana la semnarea
Contractului de Finantare cu Agentia.
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 cu cel putin 12 luni, inaintea
instalarii sale pe cont propriu.
sau
9.2 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca este membru al unei familii de fermier si ca a lucrat
mai mult de 50% din timpul sau de lucru in cadrul fermei (nu neaparat in ferma familiei de fermier) cu cel
putin 12 luni inaintea instalarii sale pe cont propriu, insotita de declaratia conducatorului exploatatiei agricole
unde a lucrat solicitantul, conform declaratiilor anexate pe site la adresa www.apdrp.ro.
10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei.
11. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind exploatatia agricola ca nu a mai accesat
Masurile 112 si 141 si/sau sotul/sotia si nu detine in proprietate/ folosinta alte terenuri, animale, pasari si
familii de albine, in afara celor declarate in Planul de afaceri.
12.1 Document care atesta ca solicitantul este inregistrat intr-o forma asociativa, ca membru, inainte de
lansarea sesiunii pentru care aplica, in domeniul proiectului emis de catre:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si
silvice, cu modificarile si completarile ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de
producatori declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie);
- grupuri si organizatii de producatori in sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotararii Guvernului
nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar ti
organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume (document care atesta calitatea de membru al
grupului de producatori, declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie);
- societate cooperativa agricola, consituita conform legii nr.1/2005 (adeverinta eliberata de cooperativa
agricola insotita de copia dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a
carui raza teritoriala isi are sediul, cererea de inscriere aprobata de adunarea generala);
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
(cerere de aderare avizata de consiliul de administratie si aprobata de adunarea generala, si declararea expresa
a recunoasterii actului constitutiv, adeverinta privind calitatea de membru eliberata de cooperativa, actul
constitutiv ti statutul cooperativei, certificatul de inregistrare si certificatul constatator ORC al cooperativei);
- organizatii de imbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare (adeziunea la statut si la hotararile adunarilor generale adoptate pana la acea data, precum si dovada
platii contributiei de inscriere si a cotizatiei pe anul in curs).
- Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA):
- document care demonstreaza calitatea de membru al asociatiei in care este membru solicitantul: adeverinta
emisa de OIPA care demonstreaza calitatea de membru a solicitantului in asociatie si a asociatiei in OIPA,
document avizat de consiliul director insotit de statutul organizatiei.
Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie „Solicitantul este membru al unei
forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare”.
12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani.
Lista pachetelor existente:
1. Pajisti cu Inalta Valoare Naturala.
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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 gasca cu gat rosu (Branta ruficollis).
Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie.
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul: conform Ghidului
Solicitantului
pentru Masura 112- Versiunea 06 din mai 2012, postat pe
www.apdrp.ro ,
www.galbanatvest.ro.
Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:
Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
-are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator (sef) al
acesteia;
-detine sau se angajeaza sa dobandeasca competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care
urmeaza sa o desfasoare;
-prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole;
-este membru al unei familii de fermier si a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru in cadrul fermei
(nu neaparat in ferma familiei) cu cel putin 12 luni inaintea instalarii sale pe cont propriu.
-se angajeaza sa urmeze, in primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin
Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” in cel putin unul din domeniile:
managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica, altele.
Nota: Tanarul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fara examen de bacalaureat.
Sunt eligibili solicitantii care au varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii cererii de finantare.
Solicitantii trebuie sa faca dovada studiilor cu diplome de absolvire a liceului sau scoala profesionala/scoala de
arte si meserii sau diploma/ absolvent zece clase, insotite de certificate de calificare sau de certificat de
absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore in domeniul agricol, veterinar sau economic cu profil
agricol,,documente recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Prin exceptie,
absolventii din promotia 2012 pot depune ca document echivalent adeverinta de absolvire a liceului sau a
scolii profesionale/scoala de arte si meserii, cu obligativitatea prezentarii diplomei de studii pana la semnarea
contractului de finantare.
Procedura de selecţie aplicata de Comitetul de Selectie a GAL:
Conform Regulamentului de organizare si funcţionare al Comitetului de Selectie şi al Comisiei de Contestaţii
din cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala „BANAT-VEST”- disponibil pe site-ul www.galbanatvest.ro,
sectiunea Comunicare/Proceduri de Lucru GAL
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2 Conform art.13 (1) din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, tanarului fermier care beneficiaza de sprijin
pentru instalare, i se poate acorda o perioada de gratie care nu poate sa depaseasca 36 de luni de la data
adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului, pentru a putea permite tanarului fermier sa se
conformeze cerintelor prevazute la art. 22 alin. (1) lit. b din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 referitoare la
dobandirea pregatirii si/sau competentei profesionale in cazul in care acestia au nevoie de o perioada de
adaptare sau de restructurare, specificata in Planul de afaceri.
Criteriile de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu:
Masura 41.1.112 “Instalarea tinerilor fermieri”
Nr.
crt
S1 N

Criterii de selectie preluate din Ghidul Solicitantului pentru Masura 112
Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul completeaza sectiunea
specifica „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finantare, din care va
trebui sa rezulte ca exploatatia agricola detinuta are o dimensiune economica cuprinsa
intre 6 si 8 UDE.

S2 N

5

Solicitantul are in 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 in proprietate intreaga
exploatatie:
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de
notar, conform legislatiei in 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 inscrieri a
solicitantului in Registrul Exploatatiei, insotit de formular de mitcare ANSVSA/DSVSA
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010).

S4 N

10

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

S3 N

Punctaj

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei
in 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 in
domeniul proiectului:
- grupuri de producatori recunoscute in 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 in sectorul fructe si legume recunoscute conform
Hotararii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de
producatori recunoscute preliminar ti organizatiilor de producatori in sectorul fructe ti
legume;

5

0
Criteriul
este dublat
de criteriul
de selectie
locala nr 3
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- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- organizatii de imbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- membrii ai unei asociatii care este membra in Organizatii Interprofesionale pentru
Produsele Agroalimentare – OIPA.
Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, judetean si national.
*Se va acorda punctaj numai daca sunt atatate documentele descrise in Cap 4.1. Documente
necesare intocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1.

S5 N

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, in 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
inalta 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 gasca cu
gat rosu (Branta ruficolis).

0
Criteriul
este dublat
de criteriul
de selectie
locala nr 2

Criterii de selectie locala
S1 L

Proiecte care au beneficiari pana la 35 ani, inclusiv
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de
Finantare documente specifice (BI/CI/CN etc)

S2 L

Proiecte care au beneficiari femei
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de
Finantare documente specifice (BI/CI/CN etc)

S3 L

25

Beneficiarul proiectului sa fie membru al unei forme asociative, care ii
reprezinta interesele
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de
Finantare documente prin care sa demonstreze ca este membru al unei forme asociative in
domeniul proiectului

S4L

35

10

Proiecte care includ acţiuni care vizează protecţia mediului
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, aceste acţiuni trebuie sa fie Maxim 10
prevazute si descrise in detaliu in MJ sau SF. Punctarea acestui criteriu se va face
după cum urmează:
1.Dacă solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa
4
demonstreze ca si-a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro–mediu printr-un
angajament de agro-mediu la APIA
2.Dacă investitia detine caracteristici de unde rezulta dupa caz: un consum mai mic
2
de combustibil, noxe, zgomot, energie; echipamente de clasa energetica A+, becuri
economice, etc
3.Dacă sunt incluse investitii de producere a energiei din surse regenerabile,
1
utilizarea energiei solare pentru producerea de caldura si electricitate
4.Dacă se prevad acțiuni pentru protecția apei, aerului si a solului
1
5.Dacă se respectă unele proceduri care protejează cadrul natural al teritoriului in
ceea ce priveste colectarea selectivă a deșeurilor, compostarea deseurilor etc.
1
6.Dacă proiectul cuprinde acțiuni menite să crească gradul de constientizare și
implicare a publicului în probleme legate de îmbunătățirea calității mediului
1
înconjurător
TOTAL
100
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Nota: Scorul total al criteriilor de selecţie (max.100).
Punctaj minim pentru aceasta masura: 20 puncte
In cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face in functie de urmatoarele prioritati:
1. Beneficiarul are pana la 35 de ani, inclusiv;
2. Beneficiarul este femeie;
3. Proiectul include actiuni care vizeaza protectia mediului .
Documente care se verifica/documente justificative pentru acordarea punctajului
S1 N. Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta
DOCUMENTE PREZENTATE:
- Cererea de finantare - stabilire categorie de ferma, calculul dimensiunii economice
S2 N. Documente din care sa reiasa ca exploatatia agricola (cu profil vegetal/animal) se afla intr-o
zona defavorizata:
DOCUMENTE PREZENTATE:
-Documente solicitate pentru terenul agricol:
● document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei in vigoare (contract
de vanzare-cumparare autentificat de notar, act de donatie autentificat de notar, hotarare judecatoreasca
definitiva si irevocabila cu punere in posesie, certificat de mostenitor unic autentificat de notar si alte acte care
demonstreaza tertilor dreptul de proprietate conform legislatiei in vigoare); şi/sau
● tabel centralizator- emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinand sumarul
contractelor de arendare ( cu o valabilitatede minim 5 ani la data depunerii cererii de finantare) cu suprafeţele
luate in arenda pe categorii de folosinţa, 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 insotit de adresa emisa de concedent care contine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, daca
este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze.
 document pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei in vigoare, sau
contract de concesiune/ contract de arenda/ inchiriere/ contract de comodat. Suprafaţa de teren eligibila pentru
vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.
-Copie din Registrul Agricol emis de Primarii care sa certifice dreptul de proprietate şi/sau de folosinţa
(arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor inregistrate pentru baza de producţie, cu
ştampila primariei şi menţiunea „Conform cu originalul”.
S3N: Solicitantul are in proprietate o exploatatia agricola
DOCUMENTE PREZENTATE:
-Acte de proprietate, pentru exploatatia agricola ce apartine solicitantului proiectului:
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei in vigoare (contract
de vanzare-cumparare autentificat de notar, act de donatie autentificat de notar, hotarare judecatoreasca
definitiva si irevocabila cu punere in posesie, certificat de mostenitor unic autentificat de notar si alte acte care
demonstreaza tertilor dreptul de proprietate conform legislatiei in vigoare);
- documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei in vigoare;
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din exploataţie;
- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte: efectivul de animale deţinut,
al pasarilor şi al familiilor de albine şi data primei inscrieri a solicitantului in Registrul Exploataţiei, insotit de
formular de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr.
40/2010)
S1 L: Proiecte care au beneficiari pana la 35 ani, inclusiv
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DOCUMENTE PREZENTATE:
(BI/CI/CN etc)
S2 L: Proiecte care au beneficiari femei
DOCUMENTE PREZENTATE:
(BI/CI/CN etc)
S3 L: Beneficiarul proiectului sa fie membru al unei forme asociative, care ii reprezinta interesele
DOCUMENTE PREZENTATE:
Document care atesta ca solicitantul este inregistrat intr-o forma asociativa ca membru, inainte de lansarea
sesiunii pentru care aplica, in domeniul proiectului emis de catre:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole şi
silvice, cu modificarile şi completarile ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de
producatori declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie);
- grupuri şi organizaţii de producatori in sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotararii Guvernului
nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si
organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume (document care atesta calitatea de membru al
grupului de producatori, declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie);societate cooperativa agricola, consituita conform legii nr.1/2005 (adeverinţa eliberata de cooperativa
agricola insoţita de copia dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa tribunalul in a
carui raza teritoriala işi are sediul); de verificat cerere de inscriere aprobata de adunarea generala);
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile şi completarile
ulterioare;(cerere de aderare avizata de consiliul de administratie si aprobata de adunarea generala, si
declararea expresa a recunoasterii actului constitutiv, adeverinta privind calitatea de membru eliberata de
cooperativa, actul constitutiv si statutul cooperativei, certificatul de inregistrare si certificatul constatator ORC
al cooperativei);
- organizaţii de imbunataţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificarile şi completarile
ulterioare. (adeziunea la statut şi la hotararile adunarilor generale adoptate pana la acea data, precum si dovada
platii contribuţiei de inscriere şi a cotizaţiei pe anul in curs).
- Organizatia Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA)
- document care demonstreaza calitatea de membru al asociatiei in care este membru solicitantul: adeverinta
emisa de OIPA care demonstreaza calitatea de membru a solicitantului in asociatie si a asociatiei in OIPA,
document avizat de consiliul director insoţit de statutul organizatiei.
Acest documente se ataşeaza numai pentru dovedirea criteriului de selecţie „Solicitantul este membru al unei
forme asociative, recunoscute conform legislaţiei nationale in vigoare.”
S4 L: Proiecte care includ actiuni care vizeaza protectia mediului
In cazul accesarii masurii de agro-mediu
DOCUMENTE PREZENTATE:
- angajamentul de agro-mediu prin care solicitantul si-a asumat, in 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 inalta 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 gasca cu gat rosu (Branta
ruficolis) dublat de o
-adeverinta emisa de APIA care sa ateste ca beneficiarul a accesat pachetul de agro-mediu
Pentru celelalte actiuni care vizeaza protectia mediului, acestea vor fi descrise in detaliu la pct. VII din Planul
de afaceri si/sau se vor atasa si alte alte doc doveditoare (declaratii, contracte reciclare etc)
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Data şi modul de anunţare a rezultatelor:
Toti solicitantii vor fi notificati in scris privind rezultatul evaluarii si selectiei conform Regulament de
organizare şi functionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii din cadrul Asociatiei Grup de
Actiune Locala „BANAT-VEST” daca proiectele au fost selectate sau nu prin publicarea unui Raport de
Selectie Intermediar.
Data estimativa a anuntarii rezultatelor de selectie intermediare: 15 martie 2014.
RAPORTUL INTERMEDIAR SE PUBLICA PE PAGINA WEB A GAL www.galbanatvest.ro si se va afisa
la sediul GAL si la sediul consiliilor judetene si sediile unitatilor administrativ teritoriale ale localitatilor
membre in GAL
Daca proiectul nu a fost selectat se poate depune contestatie in termen de 5 zile de la primirea notificarii.
Contestaţiile se analizeaza de catre o Comisie de Contestaţii care va emite un Raport de Contestaţii cu
rezultatele contestaţiior.
In urma finalizarii acestora beneficiarii care au depus contestaţii vor fi notificaţi cu privire la rezultatul
soluţionarii contestaţiei.
RAPORTUL FINAL SE PUBLICA PE PAGINA WEB A GAL www.galbanatvest.ro sau se va afisa la sediul
GAL si la sediul consiliilor judetene si sediile unitatilor administrativ teritoriale ale localitatilor membre in
GAL dupa etapa de evaluare si rezolvare a contestatiilor
Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari,beneficiarilor si publicului general, Asociatia Grup de
Actiune Locala „BANAT-VEST” pune la dispozitia acestora serviciul telefonic de tip Help Desk care sa
raspunda nevoilor de informare asupra posibilitatilor de finantare si a modului de accesare a finantarii precum
si in ceea ce priveste implementarea proiectelor.
Puteti transmite intrebarile si solicitarile dumneavoastra de luni pana vineri intre orele 09.00-13.00, la Tel/Fax:
0040 256 360 078, precum si pe adresa de email: hepldeskgalbanatvest@yahoo.ro
Toate formularele necesare elaborarii proiectului, al caror format este elaborat de catre Agentia de Plati
Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P) pot fi consultate si descarcate direct de pe pagina de internet a
A.P.D.R.P - www.apdrp.ro
Datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
Asociatia Grup de Actiune Locala „Banat-Vest”, orasul Jimbolia, Str. Stefan cel Mare, nr.9, 305400, Timis,
ROMANIA
Tel/Fax: 004 0256 360078
e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro,
Web: www.galbanatvest.ro

Persoana de contact: Mihaela Soltesz - Manager General, tel: 0736618197
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