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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală și Planul European de Redresare Economică 

Proiect finanțat cu fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 

Axa LEADER: Sub-Măsura 431.2  

Titlul proiectului”Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și 

animarea teritoriului” 

Contract: C431.2021260658155 

Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală”Ținutul Haiducilor”  

 

Apel de selecţie pentru  

Măsura 41.1.3 . Sprijinirea fermelor private 

 

 AFERETĂ pentru intervenţii tip A: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 112 din PNDR – 

“Instalarea tinerilor fermieri”; 

           AFERENTĂ pentru intervenţii tip D:intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 142 din PNDR 

– “Înfiinţarea grupurilor de producători” 

 

 

Data lansarii apelului de selecţie: 06.05.2014 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  

M41.1.3-112-2/06.05.2014-16.05.2014        

M41.1.3-142-2/06.05.2014-16.05.2014        

                                                                                                                   

Data limita de depunere a proiectelor: 16.05.2014  ora 12:00 

 

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de Acțiune 

Locală  ”Ținutul Haiducilor”orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, Nr.22, județul 

Bistrița-Năsăud, în intrevalul orar 08.30-16.00 
 

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 41.1.3 . Sprijinirea fermelor private 

Pentru intervenţii tip A: Valoarea totala alocata finantarii pentru intervenţii tip A este 40.000 

Euro 

Pentru intervenţii tip D: Valoarea totala alocata finantarii pentru intervenţii tip D este 5.000 

Euro 

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul 

Măsurii este de:   

Pentru intervenţii tip A: 40.000 Euro 

Pentru intervenţii tip D:5.000 Euro 

 

 Valoarea totală estimată a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro (valoarea maxima admisă a 

proiectului). 

 

Declaratia beneficiarului privind raportarea catre GAL 

- beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate plaţile aferente proiectului selectat, ce vor 

fi efectuate de APDRP catre beneficiar.  
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- Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la 

confirmarea plaţii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii  

- Model de Declaratie privind raportarea catre GAL (Anexa 1). 

 

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie a proiectelor: 

- Evaluarea proiectelor se va finaliza in maxim 5 de zile de la finalizarea perioadei de depunere, iar 

publicarea Raportului de Selectie Intermediar  se va face cel tarziu până la data de 23.05.2014, pe 

site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro 

- Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selecţie efectuat de catre expertii GAL se va 

face prin notificarea solicitantilor si prin publicarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul 

GAL. 

- Contestaţiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau în 

maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.  

- Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Solutionare a Contestaţiilor înfiinţată la 

nivelul GAL.  

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 31.05.2014 si va conţine 

denumirea solicitantului şi a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. 

 

 Cerințe de conformitate și eligibiliate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

pentru interventii de tip A: 

 

Beneficiari: 

 pentru intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 112 din PNDR – “Instalarea tinerilor fermieri”: 

o fermierii în vîrstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de 

finanţare), persoane fizice sau juridice care practică, în principal, activităţi agricole şi 

a căror exploataţie agricolă:  

 are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1; 

 este situată pe teritoriul GAL-ului Ţinutul Haiducilor;  

 este înregistrată în Registrul fermelor şi Registrul agricol 

o Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 

112, sunt:  

 Persoana fizică – va fi acceptată ca potenţial beneficiar dacă se angajează să 

se autorizeze ca persoană fizică autorizată în termen de 30 zile lucrătoare de 

la data primirii notificării privind selectarea Cererii de finanţare.  

 Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; 

 ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; asociat şi 

administrator unic al unei Societăţi cu răspundere limitată – SRL, 

înfiinţată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

In cadrul Masurii 142 se acorda sprijin pentru grupurile de producatori recunoscute conform 

legilatiei in vigoare care activeaza in urmatoarele sectoare : 

 

1. Sectorul agricol: 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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 culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi 

rădăcinoase câmp); 

 horticultură ( flori, plante ornamentale); 

 viticultură (viţă de vie pentru vin); 

 creşterea animalelor pentru lapte; 

 creşterea animalelor (excluzând laptele); 

 granivore (porci şi păsări); 

 mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea 

animalelor). 

 

 

 

2. Sector forestier : 

-produse lemnoase 

-produse nelemnoase 

 

Precizare: atât beneficiarul, cât şi proiectul trebuie să respecte criteriile de eligibilitate şi condiţiile 

minime pentru acordarea sprijinului financiar, aşa cum sunt ele definite în Ghidurile de finanţare ale 

măsurilor respective din PNDR.  

 

 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul oadata cu cererea de 

finantare pentru Măsura 41.1.3 . Sprijinirea fermelor private AFERETĂ pentru intervenţii tip 

A: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 112 din PNDR – “Instalarea tinerilor fermieri” 

 

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 donație autentificat de notar, 

hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moștenitor unic 

autentificat de notar și alte acte care demonstrează terților dreptul de proprietate conform legislației 

în vigoare);  

şi/ sau    

● tabel centralizator - emis de Primărie, 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 arendă pe categorii de folosinţă şi perioadă de arendare.  

şi/ 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 adresă emisă de concedent care conţine situaţia 

privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute 

în contract şi alte clauze.   

•     documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform 

legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ contract de 

comodat. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru 

fiecare pavilion apicol.  

  

b) Documente solicitate pentru clădiri:  

• actul de proprietate   
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• alte documente care demonstrează dreptul de folosință asupra clădirii.   

• În cazul în care proiectul vizează și modernizarea clădirilor aceastea se vor face în baza 

Legii 50/ 1991, modificata şi completată.  

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

c) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:  

- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţia veterinară (adeverinţă 

eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) 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);  

- solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de 

albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri şi mătci (facturi, ordine de plata, chitante, proces- verbal de 

predare primire);  

d) Copie din Registrul agricol emis de Primării care să confirme dreptul de proprietate şi/ sau 

de folosinţă (arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru 

baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”.  

  

2. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA sau  în 

termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de Finanţare, cu 

specificarea codului CAEN pentru care se autorizează, urmând ca până la acea dată să prezinte 

următoarele documente:  

- document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului 

FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu 

APDRP);  

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul ca 

solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI, codul CAEN conform activităţii 

pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces 

de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, 

conform Legii 85/2006 republicată;  

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

vigoare;  

  

3. Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator 

unic, document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului 

FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu 

APDRP).   

  

4.1 Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care să ateste 

lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de 

primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru şi graficul de reeşalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul).   

sau  

4.2 Pentru solicitanţii neautorizaţi, persoane fizice: Certificate care să ateste lipsa datoriilor 

către bugetul local de la primăriile pe raza cărora îşi au domiciliul.  

  

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

solicitantului.  
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6. Copia actului de identitate pentru solicitant şi al soţiei/ soţului, pentru toţi solicitanţii care 

sunt căsătoriţi, după caz.  

  

7.1 Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator 

unic, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că 

solicitantul este asociat şi administrator unic, solicitantul are sediul social sau punctul de lucru 

deschis la adresa exploataţiei agricole, codul CAEN conform activităţii pentru care solicită 

finanţare, şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), 

reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 republicată.   

7.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei 

în vigoare.  

  

8. Copie după diploma de studii:  

● absolvent de liceu/ şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol, 

veterinar şi economic cu profil agricol/  absolvent a zece clase cu profil agricol, zootehnic şi 

veterinar însoţită de „Certificat de calificare profesională (competenţe)”;  

● absolvent de liceu/şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii (altul decât cel cu profil 

agricol), care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de 

formare, de minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol.  

● adeverință pentru absolvenții liceului sau a școlii profesionale/ școală de arte și meserii din 

promoția 2012 (cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de 

finanțare), care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de 

formare, de minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol.  

  

Solicitanţii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire  în domeniul agricol 

veterinar şi economic cu profil agricol vor prezenta:  

● adeverinţa că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar şi economic cu 

profil agricol, de minimum 150 ore, însoţită de declaraţia pe propria răspundere că vor aduce 

certificatele până la semnarea Contractului de Finanţare cu Agenţia.   

  

9.1 Document (carte de muncă sau adeverinţa de la locul de muncă) care atestă faptul că 

solicitantul a desfăşurat activităţi în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel 

puţin 12 luni, înaintea instalării sale pe cont propriu.   

sau  

9.2 Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei familii de 

fermier şi că a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în 

ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu, însoţită de 

declaraţia conducatorului exploataţiei agricole unde a lucrat solicitantul, conform declaraţiilor 

anexate pe site la adresa www.apdrp.ro.  

  

10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei.   

  

11. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind exploataţia agricolă că nu a mai 

accesat Măsurile 112 şi 141 şi/sau soţul/soţia şi nu deţine în proprietate/ folosinţă alte terenuri, 

animale, păsări şi familii de albine, în afara celor declarate în Planul de afaceri.  

  

12.1 Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă, ca membru, 

înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, în domeniul proiectului emis de către: -  
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 - 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 (document care atesta calitatea de membru al 

grupului de producători declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de 

administratie);  

- 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 (document care 

atesta calitatea de membru al grupului de producători, declaratie scrisă aprobată de fondatori sau 

membrii consiliului de administratie);  

- societate cooperativă agricolă, consituită conform legii nr.1/2005 (adeverinţă eliberată de 

cooperativa agricolă însoţită de copia după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul, cererea de înscriere aprobată de adunarea 

generală);  

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

ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administraţie şi aprobată de adunarea generală, 

şi declararea expresă a recunoasterii actului constitutiv, adeverință privind calitatea de membru 

eliberată de cooperativă, actul constitutiv și statutul cooperativei, certificatul de înregistrare și 

certificatul constatator ORC al cooperativei);  

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu  modificările 

şi completările ulterioare (adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la 

acea dată, precum si dovada platii contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs).   

- Organizaţia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA):  

- document care demonstrează calitatea de membru al asociației în care este membru 

solicitantul: adeverință emisă de OIPA care demonstrează calitatea de membru a solicitantului în 

asociație și a asociației în OIPA, document avizat de consiliul director însoţit de statutul 

organizatiei.   

Acest document se ataşează 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 perioadă de 5 ani.   

Lista pachetelor existente:  

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 ruficollis).  

Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selecție. 

 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu cererea de 

finantare AFERENTĂ pentru intervenţii tip D: intervenţii eligibile în cadrul intervenţii eligibile 

în cadrul Măsurii 142 din PNDR – “Înfiinţarea grupurilor de producători” 

 

1. Aviz de recunoaştere emis de instituţiile abilitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei 

naţionale în vigoare, începand cu  data de 01 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, însoţit de  

procesul verbal de constatare.  
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2. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 

conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare; Sau  

Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere a 

persoanei juridice emis de Judecătorie  

3. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal.  

4. Dovada studiilor efectuate de către reprezentantul legal.  

4.1 Copie după diploma de studii/certificatul de formare a reprezentantului legal al 

grupului de producători, care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care 

se solicită finanţarea; Sau   

4.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze  că reprezentantul legal 

al grupului de producători va urma şi va absolvi un stagiu de pregătire, atestat oficial, 

conform legislaţiei naţionale în vigoare, în maxim un an de la semnarea Contractului de 

finanţare.  

5. Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de finanţare.  

  

6. Actul constitutiv al grupului de producători.  

7. Statutul grupului de producători.    

8. Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului în care se vor derula 

operaţiunile cu APDRP  pentru proiectul finanţat prin FEADR (denumirea, adresa bancii, codul 

IBAN).  

  

IMPORTANT ! Programul de comercializare este inclus în Cererea de finanţare.  

Programul de comercializare trebuie să demonstreze comercializarea a cel puţin 75% din producţia 

agricolă şi silvică a membrilor prin intermediul grupului de producători pentru o perioadă de 5 ani, 

fundamentat pe un plan de producţie al membrilor grupurilor de producători, conform cerinţelor 

cantitative şi calitative ale pieţii, care conferă siguranţa realizării unei valori minime a producţiei 

comercializate, pentru produsul sau grupa de produse pentru care a solicitat  aviz de recunoaştere, 

de cel puţin 10.000 EURO, echivalent în lei.  

IMPORTANT ! Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile 

la data depunerii acestora la Compartimentul de dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR, 

situat la sediul Direcţiei Agricole Judeţene , în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

 

Nota: 

 Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate, 

sa prezinte documentele justificative o data cu depunerea proiectului,  menţionate în cadrul 

Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 1.3 . Sprijinirea fermelor private AFERETĂ pentru : 



                                                                                                                                                             
      PROIECT FINANȚAT DE 
      UNIUNEA EUROPEANĂ 
                       

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ”ȚINUTUL HAIDUCILOR” 

Județul Bistrița-Năsăud, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, Nr.22, 
Cod poștal 425100, Tel: 037-1408616, Fax: 037-2225592, e-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

 
 

  
 

- intervenţii tip A: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 112 din PNDR – “Instalarea tinerilor 

fermieri”; 

- pentru intervenţii tip D: intervenţii eligibile în cadrul intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 

142 din PNDR – “Înfiinţarea grupurilor de producători”.   

 

 Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea acestei măsuri în cadrul GAL sunt 

cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de internet www.apdrp.ro, precum 

și pe site-ul asociaței www.galtinutulhaiducilor.ro 

 

1. Criteriile de selecție a proiectelor depuse în cadrul măsurii Măsura 41.1.3 . Sprijinirea 

fermelor private  AFERETĂ pentru intervenţii tip A: intervenţii eligibile în cadrul 

Măsurii 112 din PNDR – “Instalarea tinerilor fermieri”sunt postate pe site-ul GAL: 

www.galtintulhaiducilor.ro respectiv: 

 

Nr. 

crt.  
Criterii de selecție  Punctaj  

1.  

Solicitantul deţine o ferma 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.  

20  

2.  

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.  

15  

  

http://www.apdrp.ro/
http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
http://www.galtintulhaiducilor.ro/
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3.  

Solicitantul 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 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).  

30  

4.  

Solicitantul face parte dintr-o formă asociativa, 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 și 
organizațiilor de producători în sectorul fructe și 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 în 

Cap.  

4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finanţare, punctul 12.1.  

20  
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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).  

15  

  TOTAL  100  

 

1. Criteriile de selecție a proiectelor depuse în cadrul măsurii Măsura 41.1.3 . Sprijinirea 

fermelor private  AFERETĂ pentru intervenţii tip D: intervenţii eligibile în cadrul 

intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 142 din PNDR – “Înfiinţarea grupurilor de 

producători” 

 

În cadrul Măsurii 142 din PNDR se acordă sprijin pentru  grupurile de producători recunoscute 

conform legislaţiei naţionale în vigoare, care activează în următoarele sectoare:   

1. Sectorul agricol:  

 culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi  

rădăcinoase câmp);  

 horticultură ( flori, plante ornamentale);   viticultură (viţă de vie pentru 

vin);  creşterea animalelor pentru lapte;   creşterea animalelor (excluzând 

laptele);  granivore (porci şi păsări);  mixt (creşterea animalelor pentru 

lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea animalelor).  

2. Sectorul forestier:  

 produse lemnoase;  produse 

nelemnoase1.  

 
 

                                                 
1 Produsele nelemnoase specifice fondului forestier sunt: fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile 
comestibile din flora spontană, plantele medicinale şi aromatice, răşina şi altele de acest fel, conform art. 

39, litera e) din Codul Silvic, exceptând produsele rezultate din activităţi de vânătoare.  
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IMPORTANT!  Toate activitatiile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în 
cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii 
obligatorii pentru obţinerea sprijinului și pe toată perioada contractului de finanțare. 

 

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție. În cazul 

proiectelor cu acelși puncatj, departajarea acestora se face în functie de valoare eligibilă a 

proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare, în limita valorii totale a apelului de 

selecție, cu excepția proiectelor aferente Măsurii 112- intervenţii tip A, caz în care 

departajarea proiectelor cu punctaj egal se va face conform prevederilro din Ghidul de 

finațare al acestei măsuri diponibil  pe site-ul www.apdrp.ro 

 

Vă aşteptăm la punctul de lucru al secretariatul Grupului de Acțiune Locală  ”Ținutul 

Haiducilor”orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, FN, județul Bistrița-Năsăud, în 

intrevalul orar 08.00-16.00 unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport 

tipărit a informațiilor detaliate, aferente măsurii. 

 

Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: Tel: 037-1408616 Fax: 037-2255592, sau scrieţi-ne 

la adresa de e-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.ro sau adresa poștală: Grupul de Acțiune 

Locală ”Ținutul Haiducilor” orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, Nr.22, județul 

Bistrița-Năsăud. 

  

 

 

http://www.apdrp.ro/
mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

