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APEL DE SELECŢIE 
Măsura 41.112: Instalarea tinerilor fermieri  

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 41.112/2-13 – 29.11.2013 

Asociaţia GAL POARTA TRANSILVANIEI anunţă lansarea, în perioada 28.10.2013 – 29.11.2013, 
celei de-a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru Sub-măsura 41.112 “Instalarea tinerilor 
fermieri ” 

1. Data lansării apelului de selecţie: 28.10.2013 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 29.11.2013, orele 14:30 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la 
sediul Asociaţia GAL POARTA TRANSILVANIEI, din loc. Negreni, nr. 63, Comuna Negreni, jud. Cluj, de 
luni până vineri în intervalul orar 08.30 – 14.30. 

4. Fondul disponibil pentru Sub-măsura 41.112 este de 120.000 euro pentru acest apel de 
selecţie. 

- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 40.000 
euro 

- Suma maximă a unui proiect 40.000 euro 

5. Modelul de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează sa raporteze catre GAL toate plăţile 
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar este anexată la Apelul de 
Selecţie. Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la 
confirmarea plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii. 

6. Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie 

Selecția proiectelor va fi realizată de către Comitetul de Selecție, format din membrii Asociației GAL Poarta 
Transilvaniei. În ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum", 
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% 
din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.  

Beneficiarii vor fi notificați  atât în scris de către Asociația GAL Poarta Transilvaniei dacă proiectele au 
fost selectate sau nu, cât și prin publicarea unui Raport de Selecție Intermediar pe 
www.poartatransilvaniei.ro in data de 06.12.2013.   

Contestațiile privind rezultatele Raportului de Selecție Intermediar vor fi depuse, în termen de 5 
zile lucrătoare de la primirea Notificării, respectiv pana la data de 13.12.2013, dar nu mai mult de 
7 zile lucrătoare de la afișarea pe site a Raportului de Selecție Intermediar, respectiv data de 
17.12.2013. Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor 
care va emite și publica pe www.poartatransilvaniei.ro, Raportul de Contestații in termen de 3 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, respectiv data de 20.12.2013. 

http://www.poartatransilvaniei.ro/
http://www.poartatransilvaniei.ro/
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Dacă nu există contestații în sensul că după primirea notificării solicitantul acceptă decizia luată 
de comitetul de selecție, Asociația GAL Poarta Transilvaniei poate oricând publica Raportul de 
Selecție Final. 

7. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului sunt menţionate în Ghidul Solicitantului al Măsurii 41.112  disponibil pe site-ul 
Asociaţiei GAL Poarta Transilvaniei (www.poartatransilvaniei.ro) şi www.apdrp.ro : 

1. Documente de proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă: 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

 document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei în vigoare 
(contract de vanzare-cumparare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre 
judecatoreasca definitiva şi irevocabila cu punere în posesie, certificat de moţtenitor unic autentificat 
de notar şi alte acte care demonstreaza terţilor dreptul de proprietate conform legislaţiei în vigoare); 

si/ sau 

 tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând 
sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani, la data depunerii Cererii de 
Finanţare) cu suprafeţele luate în arenda pe categorii de folosinţa si perioada de arendare. 

si/ sau 

 contract de concesionare,cu o valabilitate de cel puţin 5 ani la data depunerii Cererii de Finanţare; 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisa de concedent care conţine situaţia privind 
respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a investiţiilor prevazute în contract 
si alte clauze. 

 documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei în 
vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arenda/ închiriere/ contract de comodat. Suprafaţa 
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 demonstrează dreptul de folosinţa asupra cladirii. 

 În cazul în care proiectul vizeaza şi modernizarea cladirilor aceastea se vor face în baza Legii 50/ 
1991, modificata si completata. 

În cazul realizarii de investiţii, documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. 

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

-extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţia veterinara (adeverinţa 
eliberata de medicul veterinar de circumscripţie) din care sa rezulte: efectivul de animale deţinut, al 
pasarilor si al familiilor de albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit de 
formular de miţcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA 
nr. 40/2010); 

http://www.galzonasatmarului.ro/
http://www.apdrp.ro/
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-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 
folosinţa (arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de 
producţie, cu stampila primariei si 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 Notificarii privind selectarea Cererii de Finanţare, cu specificarea 
codului CAEN pentru care se autorizeaza, urmând ca pâna la acea data sa prezinte urmatoarele 
documente: 

- document de la bancă cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului în care se deruleaza operaţiunile cu APDRP); 

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifica faptul ca solicitantul 
este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI, codul CAEN conform activitaţii pentru care solicita 
finanţare, existenţa punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, 
divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 
republicata; 

- certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare; 

3. Pentru solicitanţii autorizaţi 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 în care se deruleaza operaţiunile cu APDRP). 

4.1 Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care să ateste lipsa 
datoriilor restante fiscale si sociale emise de Direcţia Generala a Finanţelor Publice si de primariile pe 
raza carora îsi au sediul social si punctele de lucru si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul 
consolidat (daca este cazul). 

sau 

4.2 Pentru solicitanţii neautorizaţi, persoane fizice: Certificate care să ateste lipsa datoriilor catre 
bugetul local de la primariile pe raza carora îsi au domiciliul. 

5. Cazierul judiciar, fara înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare, al solicitantului. 

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

7.1 Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, Certificat 
constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifica faptul ca solicitantul este asociat si 
administrator unic, solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploataţiei 
agricole, codul CAEN conform activitaţii pentru care solicita finanţare, si ca nu se afla 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 Comerţului conform legislaţiei în vigoare. 
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8. Copie după diploma de studii: 

 absolvent de liceu/ scoala profesionala/ scoala de arte si meserii în domeniul agricol, veterinar si 
economic cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol, zootehnic si veterinar însoţita 
de „Certificat de calificare profesionala (competenţe)”; 

 absolvent de liceu/scoala profesionala/ scoala de arte si meserii (altul decât cel cu profil agricol), 
care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare, de 
minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol. 

 adeverinţa pentru absolvenţii liceului sau a şcolii profesionale/ şcoala de arte şi meserii din 
promoţia 2013 (cu obligativitatea prezentarii diplomei de studii pâna la semnarea contractului de 
finanţare), care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de 
formare, de minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol. 

Solicitanţii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire1 în domeniul agricol veterinar 
si economic cu profil agricol vor prezenta: 

 adeverinţa ca urmeaza cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar si economic cu profil 
agricol, de minimum 150 ore, însoţita de declaraţia pe propria răspundere ca vor aduce 
certificatele pâna la semnarea Contractului de Finanţare cu Agenţia. 

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

sau 
9.2 Declaraţia 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 în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei de fermier) 
cu cel puţin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu, însoţita de declaraţia conducatorului 
exploataţiei agricole unde a lucrat solicitantul, conform declaraţiilor anexate pe site la adresa 
www.apdrp.ro şi www.poartatransilvaniei.ro . 

10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei. 

11. Declaraţia pe propria raspundere a solicitantului privind exploataţia agricola ca nu a mai 
accesat Masurile 112 si 112 si/sau soţul/soţia si nu deţine în proprietate/ folosinţa alte terenuri, animale, 
pasari si familii de albine, în afara celor declarate în Planul de afaceri. 

12.1 Document care atesta ca solicitantul este înregistrat într-o forma asociativa, ca membru, 
înainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, în domeniul proiectului emis de catre: 

 grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind 
recunoasterea si funcţionarea 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); 

                                                 
1 Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de catre o instituţie recunoscuta de Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si 
Sportului. (document care atesta calitatea de membru al grupului de producatori, declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii 
consiliului de administratie); 

http://www.apdrp.ro/
http://www.poartatransilvaniei.ro/
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 grupuri si organizaţii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotarârii 
Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori 
recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producatori în sectorul fructe şi legume; 

 societate cooperativa agricola, consituita conform legii nr.1/2005 (adeverinţa eliberata de 
cooperativa agricola însoţita de copia dupa înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lânga tribunalul în a carui raza teritoriala îsi are sediul, cererea de înscriere aprobata de adunarea 
generala); 

 cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administraţie si aprobata de adunarea 
generala, si declararea expresa a recunoasterii actului constitutiv, adeverinţa privind calitatea de 
membru eliberata de cooperativa, actul constitutiv şi statutul cooperativei, certificatul de 
înregistrare şi certificatul constatator ORC al cooperativei); 

 organizaţii de îmbunataţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare (adeziunea la statut si la hotarârile adunarilor generale adoptate pâna la 
acea data, precum si dovada platii contribuţiei de înscriere si a cotizaţiei pe anul în curs). 

 Organizaţia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA):document care 
demonstreaza calitatea de membru al asociaţiei în care este membru solicitantul: adeverinţa 
emisa de OIPA care demonstreaza calitatea de membru a solicitantului în asociaţie şi a asociaţiei 
în OIPA, document avizat de consiliul director însoţit de statutul organizatiei. 

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

12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani. 
Lista pachetelor existente: 
1. Pajisti cu Înalta Valoare Naturala. 
2. Practici Agricole Tradiţionale. 
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 ruficollis). 

Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selecţie. 

13. Declaraţie prin care beneficiarul se angajează sa raporteze catre GAL toate plăţile aferente 
proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. 

14. Beneficiarul va anexa un rezumat în care va detalia modul în care proiectul se încadrează în 
strategie și criteriile de selecție specifice pe care le îndeplinește. 

ATENTIE! Lista documentelor justificative necesare se găsește pe site-ul 
www.poartatransilvaniei.ro. De asemenea, vă rugăm să consultați și site-ul www.apdrp.ro  
pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsura 41.112 cât și anexele 
aferente acestui ghid. 

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

http://www.poartatransilvaniei.ro/
http://www.apdrp.ro/
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Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 

 dacă este corect completată 

 dacă este prezentată în format tipărit şi electronic 

 documentele justificative solicitate sunt prezente în trei exemplare: un original si două copii, 
verificându-se valabilitatea acestora la data depunerii de catre solicitant. 

IMPORTANT! În cazul în care expertul verificator descopera o eroare de forma, proiectul nu este 
considerat neconform. 

Erorile de formă sunt erorile facute de catre solicitant în completarea Cererii de Finanţare care sunt 
descoperite de experţii verificatori ai GAL POARTA TRANSILVANIEI şi Serviciului Verificare Cereri de 
Finanţare (SVCF) de la OJPDRP, cu ocazia verificarii conformitaţii si care pot fi corectate si semnate de 
catre acestia din urma în prezenţa solicitantului, pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în 
documentele justificative anexate Cererii de Finanţare (exemplu: date de identificare ale solicitantului 
scrise incorect). 

Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria raspundere situatie in care proiectul este 
declarat neconform. 

Dupa evaluarea conformitaţii Dosarului Cererii de Finanţare (în aceeasi zi) solicitantul este înstiinţat de 
catre expertul verificator daca acesta este conform sau daca nu i se vor explica cauzele neconformitaţii. 

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunostinţa prin semnatura data pe fisa de verificare a conformitaţii. 

Aceeasi Cerere de Finanţare poate fi declarata neconforma de maximum doua ori pentru aceeasi 
licitaţie de proiecte. 

Dupa verificarea conformitaţii Cererii de finanţare, pot exista doua situaţii: 

 Cererea de Finanţare este declarata neconforma; 

 Cererea de Finanţare este declarata conforma; 

Daca Cererea de Finanţare este declarata conforma, se trece la urmatoarea etapa de verificare. 

2. Verificarea CONDIŢIILOR MINIME de acordare a sprijinului 

Verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului, se efectueaza de catre: 

OJPDRP şi GAL POARTA TRANSILVANIEI pentru toate Cererile de Finanţare; 

APDRP - nivel central - pentru Cererile de Finanţare verificate prin sondaj. 

Verificarea condiţiilor minime se realizează pe baza documentaţiei conforme depuse de solicitant 
şi constă în: 

 verificarea eligibilitaţii solicitantului si a exploataţiei; 

 verificarea Planului de afaceri; 

 verificarea documentelor justificative anexate Cererii de Finanţare; 

 evaluarea criteriilor de selecţie. 
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ATENŢIE! Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) şi GAL POARTA 
TRANSILVANIEI poate solicita documente (altele decât cele obligatorii) sau informaţii suplimentare în 
etapa de verificare a eligibilitaţii proiectului, daca se constata ca este necesar. În etapa de selecţie a 
proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare. 

La verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului la nivel OJPDRP şi GAL POARTA 
TRANSILVANIEI, în situaţia în care sunt condiţii care necesita lamuriri suplimentare, expertul evaluator 
poate cere informaţii suplimentare doar în urmatoarele cazuri: 

1. Planul de afaceri conţine informaţii insuficiente sau contradictorii în raport cu cele menţionate în 
Cererea de Finanţare sau alte documente justificative; 

2. Avizele, acordurile, autorizaţiile eliberate de catre autoritaţile emitente nu respecta protocoalele 
încheiate cu APDRP. 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii în 
vârsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare), persoane fizice sau 
juridice care practica în principal activitaţi agricole şi a caror exploataţie agricola:  

 are o dimensiune economica cuprinsa între 6 şi 40 UDE;  

 este situata pe teritoriul GAL POARTA TRANSILVANIEI, format din Comunele Ciucea, Negreni 
(Jud. Cluj), Bulz (Jud. Bihor), Sîg, Almaşu, Fildu de Jos, Cizer (Jud. Sălaj);  

 este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.  

 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, sunt:  

 persoană fizică;  

 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţa 
a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile şi completarile ulterioare:  

o individual şi independent, ca persoana fizica autorizata;  

o ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale;  

 asociat şi administrator unic al unei societaţi cu raspundere limitata – SRL, înfiinţata în 
baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.  

 

IMPORTANT! Persoanele fizice vor fi acceptate ca potenţiali beneficiari daca se angajeaza sa se 
autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform OG 44/2008, în termen de 
30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea Cererii de Finanţare. Angajamentul se 
ataseaza Cererii de Finanţare şi va preciza ca în termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii 
notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului. În caz de 
neprezentare în termen a acestor documente contractul de finanţare nu se va încheia.  

ATENTIE! În cazul societaţilor comerciale cu raspundere limitata, la calculul UDE-lor, PATRIMONIUL 
SOCIETAŢII NU SE VA CONFUNDA CU PATRIMONIUL ASOCIATULUI ADMINISTRATOR UNIC, 
întrucât potrivit Legii nr. 31/1990 privind societaţile comerciale, republicata, cu modificarile şi 
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completarile ulterioare DOAR BUNURILE CONSTITUITE CA APORT ÎN SOCIETATE DEVIN 
PROPRIETATEA ACESTEIA.  

Finanţarea în cadrul Masurii 112 derulata prin PNDR este restricţionata pentru urmatoarele categorii de 
beneficiari:  

- beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, pâna 
la achitarea integrala a datoriei faţa de APDRP, inclusiv a majorarilor de întârziere;  

- beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate pentru FEADR, din iniţiativa APDRP, din cauza 
nerespectarii clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mica de un an;  

- beneficiarii, precum şi soţii/soţiile acestora care au aplicat şi au obţinut sprijin pe Masura 141 
„Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţa” nu pot beneficia de sprijin pe aceasta masura.  

- beneficiarii care se afla în situaţii litigioase cu APDRP, pâna la finalizarea litigiului.  

Exploataţia agricola trebuie sa fie înregistrata de solicitant, în nume propriu, în Registrul unic de 
identificare de la APIA, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.  

Exploataţia agricola este o unitate tehnico-economica ce îsi desfasoara activitatea sub o gestiune 
unica, are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole si/sau activitatea zootehnica.  

Exploataţia agricola reprezinta ansamblul unitaţilor de producţie gestionate de agricultor şi 
situate pe teritoriul aceluiasi stat membru. 

ATENŢIE! O exploataţie agricola nu poate primi sprijin prin aceasta masura decât o singura data.  

ATENŢIE! Data instalarii tânarului fermier = data ultimei înregistrari operata pentru sectorul vegetal în 
Registrul unic de identificare de la Agenţia de Plaţi şi Intervenţii în Agricultura sau pentru sectorul 
zootehnic din Registrul Exploataţiei al ANSVSA prin care se dovedeste ca dimensiunea exploataţiei 
agricole este cuprinsa între 6 - 40 UDE.  

ATENŢIE! Data instalarii tânarului fermier se stabileste pe baza istoricului exploataţiei de la APIA, de 
catre experţii APDRP. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânarul fermier trebuie sa fie 
instalat într-o exploataţie agricola care are dimensiunea de minimum 6 UDE, cu mai puţin de 12 luni 
înaintea depunerii Cererii de Finanţare la APDRP.  

Calculul unitaţii dimensiunii economice pentru anul 0 şi istoric se realizeaza conform 
coeficienţior din Cererea de Finanţare, conform MBS 2008, pentru proiectele ce se depun în 
sesiunea 1 - 29 iunie 2012.  

În situaţia în care se constata ca exploataţia agricola a solicitantului îndeplinea condiţia minimă 
(dimensiunea exploataţiei agricole este cuprinsa între 6 – 40 UDE) cu mai mult de 12 luni înainte 
de depunerea Cererii de Finanţare, acesta nu este eligibila pentru sprijin.  

ATENŢIE! Pentru stabilirea corecta a datei instalarii tânarului fermier şi a dimensiunii exploataţiei 
agricole a acestuia la momentul instalarii se va face o verificare şi cu copia din Registrul Agricol. 

ATENŢIE! În situaţia în care solicitantul depune proiect în calitate de asociat unic al unui SRL, se verifica 
la APIA, daca anterior datei înregistrarii SRL-ului în Registrul unic de identificare, asociatul unic nu a fost 
sef de exploataţie ca persoana fizica sau autorizat conform OUG 44/2008 cu modificarile şi completarile 
ulterioare.  
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Preluarea exploataţiilor se realizeaza unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, asa cum apar înregistrate 
în Registrul unic de identificare de la APIA si/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol.  

ATENŢIE! Solicitanţii care preiau mai multe exploataţii agricole trebuie sa preia integral cel puţin 
o exploataţie agricola, care reprezinta ponderea majoritara în calculul UDE, de la un cedent 
înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA si/ sau în Registrul exploataţiilor de la 
ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţie veterinara. Exploataţia majoritara trebuie sa reprezinte peste 
50% din total calcul UDE.  

Cedentul nu trebuie sa mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA si/ sau în 
Registrul exploataţiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţie veterinara.  

Înfiinţarea unei exploataţii agricole reprezinta prima înregistrare a terenurilor agricole la APIA 
ţi/sau a animalelor la ANSVSA/DSVSA/circumscripţie veterinara, în numele solicitantului.  

Preluarea unei exploataţii agricole reprezinta trecerea tuturor terenurilor agricole şi a animalelor 
înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA sau în Registrul exploataţiilor de la 
ANSVSA/DSVSA/circumscripţie veterinara de la cedent la cesionar, cu excepţia locuinţei şi a 
terenului aferent locuinţei (anexe gospodaresti).  

Cedent = agricultorul care cedeaza integral o exploataţie unui alt agricultor, înregistrata în 
Registrul unic de identificare de la APIA ţi/sau în Registrul exploataţiilor de la 
ANSVSA/DSVSA/circumscripţie veterinara prin acte de proprietate ţi/sau arenda/concesiune.  

Cesionar = agricultorul caruia i se transfera exploataţia agricola înregistrata în Registrul unic de 
identificare de la APIA/ANSVSA/DSVSA/circumscripţie veterinara prin acte de proprietate ţi/sau 
arenda/concesiune.  

ATENŢIE! Farâmiţarea exploataţiilor agricole, în scopul crearii în mod artificial de condiţii 
necesare pentru a beneficia de aceste plaţi şi de a obţine un avantaj, contravine obiectivelor 
FEADR.  

IMPORTANT! Data adoptarii deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a  

tânarului fermier = Data semnarii Contractului de Finanţare de catre ambele parţi care nu poate depasi 
18 luni de la data instalarii tinerilor fermieri. Dupa aceasta perioada, solicitantul nu mai poate semna 
contractul de finanţare.  

Conducătorul exploataţiei este acea persoana care administreaza şi îsi asuma riscuri economice 
privind exploataţia agricola (poate fi: persoana fizica sau acţionar şi administrator unic).  

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 
urmatoarele condiţii:  

 are vârsta sub 40 de ani şi se instaleaza pentru prima data în exploataţia agricola ca şi 
conducator (sef) al acesteia;  

 deţine sau se angajeaza sa dobândeasca competenţe şi calificari profesionale în raport cu 
activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare;  
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 prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitaţilor agricole din cadrul exploataţiei 
agricole;  

 este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în 
cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei) cu cel puţin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont 
propriu.  

Se angajeaza sa urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin 
Masura 111 „Formare profesionala, informare şi difuzare de cunostinţe” în cel puţin unul din domeniile: 
managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultura ecologica, 
altele.  

Notă: Tânărul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fara examen de bacalaureat.  

ATENŢIE! Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii cererii de 
finanţare.  

Solicitanţii trebuie sa faca dovada studiilor cu diplome de absolvire a liceului sau ţcoala 
profesionala/ţcoala de arte ţi meserii sau diploma/ absolvent zece clase, însoţite de certificate de 
calificare sau de certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol, 
veterinar sau economic cu profil agricol,,documente recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetarii, 
Tineretului şi Sportului.  

Prin excepţie, absolvenţii din promoţia 2012 pot depune ca document echivalent adeverinţa de absolvire 
a liceului sau a ţcolii profesionale/ţcoala de arte ţi meserii, cu obligativitatea prezentarii diplomei de studii 
pâna la semnarea contractului de finanţare.  

ATENŢIE! În cadrul exploataţiilor apicole, tinerii fermieri nu pot face achiziţi de familii de albine, roiuri la 
pachet, roiuri pe faguri şi matci prin Programul Naţional Apicol 2011-2013, dupa momentul depunerii 
Cererii de Finanţare şi pe toata perioada derularii contractului cu APDRP.  

Solicitanţii care acceseaza în paralel alte programe pentru achiziţii de familii de albine, roiuri la pachet, 
roiuri pe faguri şi matci sunt declaraţi neeligibili şi vor returna întregul sprijin acordat.  

ATENŢIE! Nivelul minim de calificare solicitat este următorul:  

 absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol, 
veterinar şi economic cu profil agricol;  

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

*Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului și Sportului.  

Toate exploataţiile agricole care îsi formeaza calculul UDE din stupi trebuie sa introduca sistemul de 
identificare şi înregistrare a stupiilor şi stupinelor, constând în placuţe de identificare pentru fiecare stup 
şi panouri de identificare a stupinelor, în conformitate cu Ordinul MADR nr.119/ 25.05.2011 pentru 
aprobarea Sistemului unitar de identificarea stupinelor şi stupilor. 

3. Verificarea PE TEREN a cererilor de finanţare 
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Verificarea pe teren se realizeaza de catre OJPDRP – pentru toate Cererile de Finanţare conforme în 
prezenţa obligatorie a solicitantului proiectului. 

Scopul efectuarii verificarii pe teren este de a controla datele si informaţiile cuprinse în Planul de afaceri 
si documentele justificative cu situaţia existenta pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator 
sa se asigure de corectitudinea informaţiilor declarate în Cererea de Finanţare. 

În urma verificarii Dosarului Cererii de Finanţare pot exista doua situaţii: 

 proiectul este neeligibil; 

 proiectul este eligibil si are un punctaj. 

10. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL Poarta Transilvaniei 

Proiectele prin care se solicita finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie,  în baza căruia 
fiecare proiect este punctat, ţinând seama de criteriile naţionale şi locale de selecţie: 

Criterii de selecţie ale PNDR şi GAL Poarta Transilvanieipe Sub-măsura 41.112 

Nr. crt.  Criterii de selecţie  Punctaj 

CNS1.  Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă  N/A 

 
CNS2.  

Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o zonă defavorizată 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verifică dacă întreaga exploataţie agricolă 
este situată în: -zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale 
din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului; -alte zone cu handicap 
natural decât zona montană conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în 
Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localităţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale 
Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului.  

10 

CNS3.  Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă N/A 

CNS4.  Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare  N/A 

CNS5. Solicitantul accesează măsura de agro-mediu   
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de Finanţare 
documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de Agro–mediu” din 
cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru 
o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului. Solicitantul poate accesa următoarele 
pachete de agro-mediu: 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 ruficolis). 

5 

CLS1.  Are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi 
conducător (şef) al acesteia 

5 

CLS2. Are domiciliul pe teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 2 

CLS3. Ferma să fie amplasată pe teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 3 

CLS4. Deţine o fermă de semi-subzistenţă 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul completează secţiunea specifică 
„Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finanţare, din care va trebui să rezulte că 
exploataţia agricolă deţinută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE. 

25 

CLS5. Are în proprietate exploataţia agricolă 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de Finanţare 
documente prin care să demonstreze că, deţine în proprietate întreaga exploataţie: -documente care 
atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar, conform legislaţiei în 
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vigoare; -documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din exploataţie; -
extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: efectivul de animale 
deţinut, al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul 
Exploataţiei, însoțit de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

CLS6. Face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de Finanţare 
documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme 
asociative, cu condiţia ca solicitantul să facă parte dintr-o asociaţie în domeniul proiectului: 

 grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 şi organizațiilor de producători în sectorul fructe şi 
legume; 

 societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 

 cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; -membrii ai unei asociații care este membră în Organizaţii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. Formele asociative pot fi 
constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi naţional. 

*Se va acorda punctaj numai dacă sunt atașate documentele descrise la punctul 12.1 (Lista 
documentelor necesare) 

20 

CLS7. Promovează abordări inovative în ceea ce priveşte managementul exploataţiei agricole 20 

 TOTAL  100 

Punctaj minim realiza sub care niciun proiect nu va fi finanţat: 25 puncte 

Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei 
sesiuni, Comitetul de selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selecţia se face în 
ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim şi 
suma alocată. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de urmatoarele priorităţi: 

 solicitantul are în proprietate exploataţia agricola; 

 solicitantul este membru al unei forme asociative; 

 solicitantul deţine o ferma de semi-subzistenţa. 
1. În cazul proiectelor cu acelasi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în funcţie de criteriul de 
departajare preponderent, stabilit pe baza numarului mai mare de unităţi de dimensiune economică (UDE) 
calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul fiecărui criteriu de departajare, în următoarea 
ordine: număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducţie/ păsări, număr UDE cumulate; 
2. număr de porcine la îngrăşat/ ovine şi caprine, număr UDE cumulate; 
3. suprafaţa legume număr UDE cumulate; 
4. suprafaţa pepiniere şi plantaţii de pomi şi de arbuşti fructiferi, capşunării, număr UDE cumulate; 
5. suprafaţa pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin cu excepţia restructurării/ reconversiei plantaţiilor de 
viţă de vie şi struguri de masă, număr UDE cumulate; 
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6. suprafaţa culturi de câmp număr UDE cumulate; 
7. suprafaţa culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul 
producerii de energie regenerabilă, cumulate. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculează numarul 
de UDE. 

11. Data şi modul de anunţare a rezultatelor 

După finalizarea procesului de selecție beneficiarii vor fi notificați  atât în scris de către Asociația GAL 
Poarta Transilvaniei dacă proiectele au fost selectate sau nu, cât și prin publicarea unui Raport de 
Selecție Intermediar pe www.poartatransilvaniei.ro, in data de 06.12.2013.   

Contestațiile privind rezultatele Raportului de Selecție Intermediar vor fi depuse, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea Notificării, respectiv data de 13.12.2013 dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de 
la afișarea pe site a Raportului de Selecție Intermediar, respectiv data de 17.12.2013. Contestațiile 
primite vor fi analizate de către Comisa de Soluționare a Contestațiilor care va emite și publica pe 
www.poartatransilvaniei.ro, Raportul de Contestații in termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere a contestațiilor, respectiv data de 20.12.2013 

Dacă nu există contestații în sensul că după primirea notificării solicitantul acceptă decizia luată de 
comitetul de selecție, Asociația GAL Poarta Transilvaniei poate oricând publica Raportul de Selecție 
Final. 

12. Datele de contact ale GAL Poarta Transilvaniei unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 

ASOCIAŢIA GAL POARTA TRANSILVANIEI 
Loc. Negreni, Nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj 
Tel/fax: 0364.802.232 
e-mail: office@poartatransilvaniei.ro 
www.poartatransilvaniei.ro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.poartatransilvaniei.ro/
http://www.poartatransilvaniei.ro/
mailto:office@poartatransilvaniei.ro
http://www.poartatransilvaniei.ro/
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Anexă 
DECLARAŢIE 

Date de identificare a beneficiarului  

Numele prenumele/Denumirea solicitantului :…........................................................  

Stutul juridic ………………………………………………………………………................  

Date personale (reprezentant legal)  

Nume:……………………………………………………………………………………..  

Prenume:……………...………………………………………………………………….  

Funcţia reprezentantului legal: …………………………......................................  

Adresa (domiciliul sau sediul social) ....................................................................,  

cod poştal ..............Telefon ......................... Fax ........................  

E-mail ...........................................................  

Beneficiarul declară pe propria răspundere că se angajează să raporteze către GAL Poarta Transilvaniei 

toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se 

va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în 

maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.  

Numele ..............................  

Funcţia ...............................  

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului...........................  

Data semnării ......................... 

 
 
 
 
 
 
 


