
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GUVERNUL 

ROMÂNIEI UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
2007-2013 

„ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL 
PENTRU GAL-ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ BĂLĂUŞERI-

SĂRĂŢENI ÎN CONDIŢIILE PROGRAMULUI NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE RURALĂ”  

2007-2013 
Proiect finanţat de Uniunea Europeană şi  

Guvernul României prin FEADR 
Contract de Finanţare: C 4312011072881907 / 23.01.2012 

 

Autoritatea contractantă: 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

Ghidul Anexă este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai programului LEADER 
finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport 

informativ pentru  întocmirea  proiectului  conform  cerinţelor specifice ale Planului de Dezvoltare Locală 
întocmit de GAL. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare. 

Ghidul Anexă prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de solicitare a 
sprijinului, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De 

asemenea, conţine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de 
finanţare, al Planului de afaceri, al Contractului de finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării 

proiectului şi completării corecte a documentelor. 

Ghidul Anexă, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative 
naţionale şi comunitare sau procedurale – variantele actualizate vor fi publicate pe pagina de internet a 

GAL www.leadertarnavamica.ro 

Contact: 

Telefon: 0265580194, Fax: 0265580199; 
Mobil: 0742435882, 0743058664, 0740208995, 0740653655, 0742210849, 0743873920; 

e-mail: kktt.leader@gmail.com 
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AXA IV. 
 

SUBMĂSURA 411 
Axa I./Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 

 
MĂSURA 141 /SPRIJINIREA FERMELOR DE 

SEMI-SUBZISTENŢĂ 
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1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 141, sesiunea IV: 

Curs de schimb la data 11.11.2010 a Bănci Naționale Române 1 Euro = 4,2839 Ron 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

EURO RON EURO RON EURO RON EURO RON 

4 30.000 128.517,00 24.000 102.813,60 6.000 25.703,40 0  0,00 

2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi 
valoarea maximă a unui proiect din cadrul Măsurii 141. 

Măsura 
Valoarea 

minimă a unui 
proiect 

Valoarea 
maximă a unui 

proiect 

Suma maximă 
nerambursabilă a unui 

proiect 

Ajutor 
public 

141 „Sprijinirea fermelor 
agricole de semi-subzistenţă”; 

7.500 euro 7.500 euro 7.500 euro 100% 

 
3. Criteriile de selecţie stabilite de GAL şi punctajul aferent: 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1.  

Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, 
al unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare1

 

Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, judeţean si naţional. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul atașează la Cererea de 
finanţare documente2 prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din 
următoarele forme asociative: 

Maxim 5 

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

5 

- grupuri si organizaţii de producători în sectorul fructe si legume recunoscute conform 
Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de 
producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători recunoscute 
preliminar; 

5 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, a cooperaţiei agricole cu 
modificările si completările ulterioare; 5 

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004 a 
îmbunătăţirilor funciare, cu modificările si completările ulterioare. 3 

- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările si completările ulterioare; 3 

2.  

Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” din cadrul PNDR 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul atașează 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 si-a asumat, în mod voluntar, angajamente 
de agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data 
semnării angajamentului. 

10 

                                                             
1
 Forma asociativă trebuie să fie recunoscută, conform legislației naționale în vigoare, cu minim 6 luni înainte de lansarea 

sesiunii de depunere proiecte și pe cale de consecință și solicitantul.   
2
 Documentele necesare pentru acordarea de punctaj la acest criteriu de selecție sunt cele prevăzute în Ghidul solicitantului, 

la Capitolul 4.1. Documentele necesare întomirii Cererii de finanțare și în Manualul de procedură, aferente Măsurii 141.   
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3.  

Ferma de semi – subzistenţă se află în zonă defavorizată 
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. 

2 

4.  

Ferma de semi – subzistenţă este deţinută de fermier cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii proiectului 
Criteriul se aplică pentru solicitantul care la data depunerii proiectului nu are împlinită 
vârsta de 40 de ani. 

20 

5.  

Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii 
cu standardele comunitare: 

Maxim 
25 

a. investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare 
Se acordă punctaj la acest criteriu de selecţie numai pentru implementarea următoarelor 
standarde:  
1. protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole care se aplică numai pentru 
zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul Solicitantului: Zone vulnerabile la 
poluarea cu nitraţi – Localităţi conform Ord. MM/MADR nr. 1552/ 743/ 2008. Întreaga 
exploataţie trebuie să se regăsească în localităţile din Anexa nr. 12.  
Data la care se încheie perioada de graţie pentru acest standard este 14.10.2013.  
2. Îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai pentru ferme existente 
de bovine (vaci de lapte și bivolițe);  
Data la care se încheie perioada de graţie - 31.12.2014.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în 
Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”, pentru adaptarea la standardele menţionate mai sus. 

25 

b. alt tip de investiţie 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în 
Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”, altele decât cele pentru adaptarea la standardele comunitare. 

20 

c. investiţii realizate din fonduri proprii 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în 
Planul de afaceri – Secţiunea A - investiţii propuse a se realiza, din fonduri proprii, de 
minimum 4.500 lei, până la sfârșitul anului 3. 

15 

CRITERII DE SELECŢIE GAL 

6.  Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe 
teritoriul GAL; 

28 

7.  Forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din teritoriu cel puţin 50%, care să 
cuprindă şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 

10 

Total 100 

 
Punctaj minim pentru această măsură: 28 puncte 
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4. Documente solicitate de GAL în afara celor menționate în Ghidul APDRP 
 
La Capitolul 4.1.: INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 
NERAMBURSABILE, la punctul: Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare se 
adaugă: 

− 11.1. Certificat constatator (necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de 

selecție nr. 6); 
− 11.2. Declarație pe propria răspundere privind forța de muncă (necesară numai 

pentru îndeplinirea criteriului de selecție nr. 7). 
 

5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 6 - 7) 

6: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să desfăşoare activitatea viitoare pe 

teritoriul GAL 
(28 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Documente din care sa reiasă  ca   
beneficiarul are sediul stabil pe 
teritoriul GAL şi să desfăşoare 
activitatea viitoare pe teritoriul GAL: 
• Doc. 7. Actul de identitate (în cazul 

persoanelor fizice neautorizate); 
• Doc.1.1. Certificate de înregistrare 

fiscală, Doc.11.1. Certificat 
constatator (în cazul persoanelor 
juridice); 

• Doc.2. Plan de afaceri; 
 
 

În cazul persoanelor fizice neautorizate în Actul de identitate al 
solicitantului se verifică domiciliul, care trebuie să fie pe 
teritoriul GAL. 
În cazul persoanelor juridice în Certificatul de înregistrare 
fiscală şi în Certificatul constatator se verifică sediul social şi 
punctele de lucru al societăţii, care trebuie să fie pe teritoriul 
GAL. 
În planul de afaceri se verifică dacă activităţile şi investiţiile 
propuse prin proiect vor fi realizate pe teritoriul GAL.  
Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune: Bălăuşeri, 
Fîntînele, Veţca, Neaua, Ghindari, Chibed, Sărăţeni şi oraşul 
Sângeorgiu de Pădure.  

7: Forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din teritoriu cel puţin 50%, care să cuprindă şi 

forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Do.2. Plan de afaceri; 
Do. 11.2. Declaraţie pe propria 
răspundere privind forţa de muncă 
necesară producţiei; 

În planul de afaceri capitolul IV. SCHIMBĂRI DE 

MANAGEMENT ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

SOLICITATĂ se verifică dacă solicitantul a prevăzut forţă de 
muncă atrasă care se va asigura din teritoriul GAL şi cuprinde 
forţă de muncă din grupuri dezavantajate. 

În Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă 
necesară producţiei solicitantul declară că forţa de muncă 
necesară producţiei va fi asigurată în proporţie de minim 50% 
din teritoriul GAL şi va cuprinde şi forţă de muncă din grupuri 
dezavantajate; 
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6. Informaţii utile: 

Modalitatea de desfăşurare a sesiunii IV. de depunere a proiectelor: 

• Anunț cereri de proiecte: 04.03.2013 – 03.04.2013; 
• Perioada depunerii proiectelor: 15.03.2013 – 03.04.2013; 
• Intervalul orar în care se primesc proiecte: luni - vineri: 10:00 - 14:00; în data de 

03.04.2013 până la ora 12:00; 
• Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 09.04.2013;  
• Termen de contestații 3 zile, până în data de: 12.04.2013; 
• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, până în data de: 17.04.2013, data 

publicării Raportului de rezolvare a contestațiilor; 
• Raportul Intermediar de Selecție a Proiectelor se publică în data de: 29.04.2013; 
• Termen de contestații 3 zile de la publicarea Raportului Intermediar de Selecție a 

Proiectelor, până în data de: 03.05.2013; 
• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, până în data de: 08.05.2032, data 

publicării Raportului de rezolvare a contestațiilor, și Raportul Final Selecție. 
 
Perioadele de depunere  a proiectelor vor fi precedate de informarea potenţialilor solicitanţi, 
organizată în fiecare centru de comună.  
La aceste întâlniri vor fi distribuite Ghiduri pentru solicitanţi, materiale informative şi alte 
documente, în raport cu nevoile celor interesaţi. 
Sediul Grupului de Acţiune Locală (GAL) care lansează proiectele, se află la adresa: 
localitatea Fîntînele, nr. 168.  

Pentru cei interesaţi există un birou de informaţii la sediul GAL.  
Una din activităţile de bază a biroului este sprijinirea  şi îndrumarea solicitanţilor în vederea 
întocmirii proiectelor. 
Contact: Telefon: 0265580194, Fax: 0265580199; 
Mobil: 0742435882, 0743058664, 0740208995, 0745318865, 0742210849, 0743873920; 
e-mail: kktt.leader@gmail.com, galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro 

Toate informaţiile vor putea fii accesate şi pe site-ul GAL:  

www.leadertarnavamica.ro  
 

 

 

 

GAL îşi rezervă dreptul de a modifica documentele conform schimbărilor 
legislative naţionale şi comunitare sau datorită motivelor obiective GAL. 

 

GAL dispune de o valoare totală a proiectului de 2.856.791 Euro, din care 2.285.432,80 Euro 
sunt destinate proiectelor care slujesc implementarea Planului de Dezvoltare Locală pe 

teritoriul GAL şi se pot accesa de potenţialii beneficiari în perioada 2012-2013. 


