
 

 
 
 
 
 
 
 

  25. noiembrie 2014 
 

A P E L  D E  S E L E C Ţ I E   
cu nr. de referinţă 10/2014 

 
GAL / Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni prin APELUL DE SELECŢIE cu nr. de referinţă 10/2014 în 
perioada 25. noiembrie 2014 - 24. decembrie 2014 deschide sesiunea a XVII-a pentru cereri de proiecte 
aferente Măsurilor cuprinse în PDL din cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală (PNDR), finanțat 
prin programul Axa IV – LEADER, IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ. 

Fondurile nerambursabile disponibile și suma maximă nerambursabilă a unui proiect alocate de Grupul de 
Acțiune Locală (în continuare GAL) din teritoriul Asociației Târnava Mică - Bălăușeri - Sărățeni în această 
sesiune pentru finanțarea proiectelor sunt: 

 

   Măsuri 41 

Fonduri 
nerambursabile 

disponibile 
 

euro 

Valoarea 
totală 

eligibilă a 
unui proiect  

euro 

Valoarea 
minimă a unui 

proiect 
 

 euro 

Suma maximă 
nerambursabilă a 

unui proiect 
 

euro 

Ajutor public 
% 

(conform 
Ghidul 

Solicitantului) 

112 „Instalarea tinerilor fermieri” 20.000  40.000  12.000  20.000  100% 

 
Depunerea proiectelor se va face în perioada: 25.11.2014 –24.12.2014, la sediul GAL din localitatea Fîntînele 
str. Principală, nr. 168, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 15:00. Termenul limită 
al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este 24.12.2014, ora 15:00. 
Beneficiarii eligibili pentru: 
- Măsura 112 : fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani (persoane fizice, persoane juridice), 

Ghidul Solicitantului pentru Măsură este publicat pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro) și a GAL 
www.leadertarnavamica.ro, unde se regăsește și Ghidul  Anexă la Măsură, care conține date complementare, 
specifice  aplicate de GAL, criteriile proprii de selecţie.  

 

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și 
eligibilitate menționate în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferente acestor măsuri, care se pot descărca 
gratuit de pe pagina deinternet a APDRP (www.apdrp.ro) și a GAL (www.leadertarnavamica.ro). 

 

Selecția proiectelor se realizează de Comitetul de Selecție GAL. Comitetul de Selecție este format din 
președinte și 24 de membrii, cu apartenență sectorială de 32 % publică, 40 % privată, 28 % societate civilă. 
Funcționarea comisiei, procedura de selecție (selecția, rezolvarea contestațiilor și toate detaliile) se găsesc pe 
site-ul www.leadertarnavamica.ro în Manualul de procedură pentru evaluare şi selectarea cererilor de 
finanţare. 

Modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor: 

• Anunț cereri de proiecte: 25.11.2014 – 24.12.2014; 

• Perioada depunerii proiectelor: 25.11.2014 – 24.12.2014; 

• Intervalul orar în care se primesc proiecte: luni – vineri: 10:00 – 15:00; 

• Publicarea raportului de evaluare se face în data de: 05.01.2015; 

• Termen de contestații 5 zile, până în data de: 09.01.2015; 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
2007-2013 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană şi  
Guvernul României prin FEADR  

„ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL PENTRU 
GAL/ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ BĂLĂUŞERI-SĂRĂŢENI ÎN CONDIŢIILE 

PROGRAMULUI NAŢIONAL DE  DEZVOLTARE RURALĂ”  

Contract de Finanţare: C 4312011072881907 / 23.01.2012 

Valoarea totală: 2.736.791 euro 



• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 1 zile lucrătoare, până în data de: 12.01.2015, 
data publicării Raportului de rezolvare a contestațiilor; 

• Raportul Intermediar de Selecție a Proiectelor se publică în data de: 13.01.2015; 

• Termen de contestații 2 zile de la publicarea Raportului Intermediar de Selecție a Proiectelor, 
până în data de: 15.01.2015; 

• Termen de rezolvare a contestațiilor este de 1 zile lucrătoare, până în data de: 16.01.2015, 
data publicării Raportului de rezolvare a contestațiilor, și a Raportului Final de Selecție. 

 

GAL își rezervă dreptul de a modifica datele comunicatului în funcție de cerințe obiective. 

1. MĂSURA 112: INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 

1.1. Bugetul alocat de către GAL pentru Măsura 112, apel de selecție cu nr. de referință 10/2014, 
sesiunea XVII. 

Fonduri nerambursabile disponibile aferent Măsurii 112: 20.000 euro, din care: 

− Contribuția FEADR: 16.000 euro (80%);  

− Contribuția publică națională: 4.000 euro (20%). 

1.2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect şi valoarea 
maximă a unui proiect din cadrul Măsurii 112. 

Măsura 
Valoarea 

minimă a unui 
proiect 

Valoarea totală 
eligibile a unui 

proiecte 

Suma maximă 
nerambursabilă 
a unui proiect 

Ajutor public 

112 „Instalarea tinerilor fermieri” 12.000 euro 40.000 euro 20.000 euro 100% 

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

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1.  

Solicitantul 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. 

15 

2.  

Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o zona defavorizata. 

 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. 

5 

3.  

Solicitantul  are in proprietate exploataţia agricola.  

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 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 

15 



în Registrul Exploataţiei însoțit de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 

Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

4.  

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislaţiei in 

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 condiția ca solicitantul să facă parte dintr-o asociație în domeniul 

proiectului: 

− grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanța Guvernului nr 37/2005 

privind recunoașterea si funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea 

produselor agricole si silvice, cu modificările si 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 și organizațiilor de producători în sectorul fructe și 

legume; 

− societate cooperativa agricola, constituita 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  

si completările ulterioare. 

− membrii ai unei asociații care este membră în Organizații Interprofesionale pentru 

Produsele Agroalimentare – OIPA. 

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

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

necesare întocmirii Cererii de finanțare, punctul 12.1. 

10 

5.  

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).  

10 

CRITERII DE SELECŢIE GAL 

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

teritoriul GAL; 
30 

7.  În planul de afaceri apare promovarea agriculturii ecologice; 5 

8.  Investiţia realizată prin proiect să îmbunătăţească calitatea şi cantitatea producţiei; 5 

9.  

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

şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate;  

(pentru a primi punctaj la acest criteriu solicitantul va completa documentul: Declaraţie pe 

propria răspundere privind forţa de muncă necesară producţiei) 

3 

10.  Beneficiarul accesează măsuri de mediu/ aplică elemente de energie regeneratoare în proiect 2 



Total 100 

Punctaj minim pentru această măsură: 30 puncte 

1.4. Documente solicitate de GAL în afara celor menționate în Ghidul APDRP 

La Capitolul 4: INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE, la punctul 4.1. 
Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare se adaugă: 

− 13.1. Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă necesară producţiei (necesară numai 
pentru îndeplinirea criteriului de selecție nr. 9). 

1.5. Evaluarea criteriilor de selecţie GAL (nr. crt. 6 - 10) 

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

(30 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.6. Actul de identitate (în cazul 

persoanelor fizice neautorizate); 

• doc.2. Certificate de înregistrare 

fiscală, Certificat constatator (în 

cazul persoanelor juridice); 

• doc.10. 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 (şi localităţile 
aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, Veţca, Neaua, Ghindari, Chibed, 
Sărăţeni şi oraşul Sângeorgiu de Pădure.  

7: În planul de afaceri apare promovarea agriculturii ecologice; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.10. Plan de afaceri; În planul de afaceri se verifică dacă solicitantul a inclus adaptarea 

totală sau parţială a fermei la agricultură ecologică.  

8: Investiţia realizată prin proiect să îmbunătăţească calitatea şi cantitatea producţiei; 

(3 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.10. Plan de afaceri; Îmbunătăţirea calităţii: 
În planul de afaceri capitolul III. OBIECTIVELE RESTRUCTURĂRII ŞI DETALIEREA 
INVESTIŢIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA se verifică dacă 
solicitantul a propus investiţii care conduc la îmbunătăţirea calităţii produselor 
obţinute. 

 

Îmbunătăţirea cantităţii: 
În planul de afaceri capitolul V. TIPUL ŞI CANTITATEA  PRODUSELOR  
OBŢINUTE ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ RESTRUCTURARE, INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE  
DE PIAŢĂ, Punctul 1. Pentru exploataţiile agricole vegetale: 

� Planul de cultură inclusiv pentru suprafeţe cultivate cu furaje    

Punctul  2. Pentru exploataţiile  zootehnice şi mixte: 
� Planul de producţie al fermei zootehnice  

se verifică dacă solicitantul a propus creşterea producţiei faţă de Anul 0.  



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

muncă din grupuri dezavantajate; 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.10. Plan de afaceri; 

Doc. 13.1. 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; 

10: Investiția să aibă aplicații de protecția mediului/ aplicații de energie regeneratoare; 

(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc.10. Plan de afaceri; 

 
Se verifică dacă în Planul de afaceri dacă există referire la 

aplicații de protecția mediului/ aplicații de energie 

regeneratoare și/sau buget alocat pentru acestea. 

 

Pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de selecție pot fi consultate Ghidurile Anexă la Măsuri aplicate de 
GAL, aflate pe site www.leadertarnavamica.ro. 

Criteriile de selecție aplicate de GAL respectă indicațiile de ultimă oră a APDRP și toate sunt actualizate în 
Ghidurile Anexă la Măsuri aplicate de GAL, aflate pe site www.leadertarnavamica.ro. 

Modelul de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente 
proiectului selectat, se regăsește pe site-ul GAL, www.leadertarnavamica.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului 
selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. 

(Se completează de beneficiar, în limba română, prin tehnoredactare.) 



DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul _____________________________________________________  reprezentant legal al 

__________________________, mă angajez să raportez către Asociația Târnava Mică – Bălăuşeri-Sărăţeni 

toate modificările, respectiv toate plățile aferente proiectului cu titlu 

“_________________________________________________________________” , ce vor fi efectuate de 

APDRP / CRPDRP / OJPDRP. 

Raportarea se va realiza, după primirea de la APDRP / CRPDRP / OJPDRP a Notificării beneficiarului cu privire 

la modificări/confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării / efectuării plății, 

prin depunerea/ transmiterea către Asociația Târnava Mică – Bălăuşeri-Sărăţeni al copiei actului: notificare şi 

document de plată (Extras de cont sau Confirmare plată) 

Responsabil legal,                                                                                Data: 

Nume Prenume 

Semnătura și Ștampila 

 

Date de contact: GAL / Asociația Târnava Mică - Bălăușeri - Sărățeni 

Tel: 0265580194; Fax: 0265580199; Mobil: 0742210849;   
e-mail: kktt.leader@gmail.com; galleadertarnavamica@leadertarnavamica.ro 

 

  


