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APEL DE SELECŢIE 

MĂSURA 411-12 - „INSTALAREA TINERILOR FERMIERI“ 

 

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte : 411-12  – 02/13/21.08.2013 

 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală - DRUMUL CARELOR anunţă lansarea, în perioada 21 

august – 23 septembrie 2013, a sesiunii a doua de cereri de proiecte pentru Măsura 411-12 - 

„INSTALAREA TINERILOR FERMIERI“  

 

1. Data lansării apelului de selecţie: 21 august, ora 08.30 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 23 septembrie, ora 12.00  

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul 

Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL CARELOR, strada Calea Bucureşti, nr. 50-52, 

Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500, în intervalul orar 08.30-16.30. 

4. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 216.000 euro. 

5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 40.000 euro 

6. Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 12.000 euro 

7. Intensitatea ajutorului public: 100% 

8. Solicitantul finanţării nerambursabile este obligat să depună o declaraţie pe propria răspundere 

prin care se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat ce vor fi 

efectuate de către APDRP către beneficiar. Modelul de declaraţie este disponibil pe site-ul 

www.drumulcarelor.ro, secţiunea „Apeluri de selecţie“. 

9. Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie este prevăzută în Procedura de 

evaluare şi selecţie a proiectelor disponibilă pe site-ul asociaţiei www.drumulcarelor.ro secţiunea 

„Proceduri“ (Procedura de evaluare şi selecţie, punctul 6, paginile 14-17) şi vizează notificarea 

solicitanţilor şi publicarea Raportului de Selecţie pe site-ul propriu.  

10. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului sunt precizate în Ghidul solicitantului aferent Măsurii 411-12 - „Instalarea tinerilor 

fermieri“ , disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro, valabil la data depunerii cererii de 

finanţare. 

http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.apdrp.ro/
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11. Solicitantul finanţării nerambursabile trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi de 

eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului aferent Măsurii 411-12 - „Instalarea tinerilor fermieri“    

– disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de 

selecţie. Facem precizarea că pentru selecţia proiectelor se vor utiliza criteriile evidenţiate prin 

prezentul apel. Pentru detalii accesaţi secţiunea „Apeluri de selecţie“ disponibilă pe site-ul 

www.drumulcarelor.ro.  

12. Componenţa Comitetului de Selecţie a proiectelor: Selecţia proiectelor este asigurată de un 

număr de 10 membrii (un preşedinte, un secretar, opt membrii) – reprezentanţi ai partenerilor din 

GAL (3 persoane din sectorul public, 5 persoane din sectorul privat, 2 persoane din sectorul civil). 

Componenţa nominală a membrilor Comitetului de selecţie este disponibilă pe site-ul Asociaţiei 

www.drumulcarelor.ro la secţiunea „Proceduri“. 

13. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL (descrierea criteriilor de selecţie şi 

punctajul acordat pentru fiecare criteriu):  

Nr.  

crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

Criterii de selecţie generale 30 

1. Solicitantul deţine o ferma de semi-subzistenţă 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 

completeaza secţiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a 

fermei“ a Cererii de Finanţare, din care va trebui sa rezulte ca exploataţia 

agricola deţinuta are o dimensiune economica cuprinsă între 6 si 8 UDE. 

5 

2. Solicitantul deţine o exploataţie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o 

zona defavorizata. 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verifica daca 

întreaga exploataţie agricola este situata în: 

- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitaţilor Administrativ 

Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul 

Solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei 

Unitaţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 

Semnificativ Defavorizate/ Listei localitaţilor din Zonele Defavorizate de 

Condiţii Naturale 

Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

3 

http://www.apdrp.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
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3. Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataseaza 

la Cererea de Finanţare documente prin care sa demonstreze ca, deţine în 

proprietate întreaga exploataţie: 

- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol 

autentificate de notar, conform legislaţiei în vigoare; 

- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor 

din exploataţie; 

- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa 

rezulte: efectivul de animale deţinut, al pasarilor si al familiilor de albine si 

data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit de 

formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 

veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

5 

4. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform 

legislaţiei în vigoare*) 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataseaza 

la Cererea de Finanţare documente prin care sa demonstreze ca acesta este 

membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu condiţia ca 

solicitantul sa faca parte dintr-o asociaţie în domeniul proiectului: 

- 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; 

-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, constituita conform Legii nr. 1/2005; 

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

modificarile si completarile ulterioare; 

- organizaţii de îmbunataţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- membrii ai unei asociaţi care este membra în Organizaţii Interprofesionale 

15 
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pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 

Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, judeţean 

si naţional. 

*Se va acorda punctaj numai daca sunt ataşate documentele descrise în 

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

5. Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataseaza 

la Cererea de Finanţare documente prin care sa demonstreze ca acesta a 

accesat Masura 214 „Plaţi de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care 

solicitantul si-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu 

pentru o perioada de 

cinci ani de la data semnarii angajamentului. 

Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: 

1. Pajisti cu 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 ruficolis) 

2 

Criterii de selecţie locală 70 

6. Proiecte ce presupun acţiuni inovative. 

Se va acorda punctaj la acest criteriu de selecție dacă introducerea  

metodelor inovative rezultă din Planul de afaceri. 

Inovaţia se poate referi la introducerea unui produs nou, a unui  proces nou, 

a unei organizaţii sau a unei noi pieţe. Inovaţia poate implica transferul şi 

adaptarea de tehnologii, tehnici, metode produse etc. dezvoltate în altă 

parte, modernizarea cunoştinţelor tradiţionale şi găsirea unor soluţii noi la 

probleme rurale preexistente, pe care intervenţiile altor metode nu le-au 

putut rezolva într-un mod satisfăcător şi durabil.   

20 

7. Proiecte realizate cu surse de finanţare din contribuţie privata mai mare 

de 50 % din sumele solicitate. 

Max. 10 
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Se va acorda punctaj pentru solicitantul care demonstrează în Planul de 

afaceri contribuţie privată,  astfel: 

a) între 51% şi 75%  din totalul sprijinului financiar primit 

b) peste 75%  din totalul sprijinului financiar primit 

 

 

5 

10 

8. Proiecte care presupun realizarea de investiţii din surse proprii 

Punctajul la acest criteriu se va acorda proporţional cu valoarea 

procentuală a investiţiilor descrise în Planul de afaceri, astfel: 

- investiţii între 31% - 50% 

- investiţii între 51% - 70% 

- investiţii peste 70% 

Max. 35 

 

 

10 

20 

35 

9. Proiecte ce presupun exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în 

sistem ecologic 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul atașează 

la Cererea de Finanțare documente prin care să demonstreze că este 

certificat în domeniul producţiei de produse ecologice. 

5 

TOTAL 100 

Pentru această măsură, conform PNDR, nu există punctaj minim.  

 

IMPORTANT! 

Facem precizarea că pentru selecţia proiectelor se vor avea în vedere cerinţele de 

conformitate şi eligibilitate, documentele justificative stabilite în Ghidul solicitantului din PNDR şi 

precizările din Planul de Dezvoltare Locală, cu respectarea criteriilor de selecţie  şi a documentelor 

conexe stabilite de GAL, publicate pe site-ul propriu.  

  

IMPORTANT! Toate activităţile 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 şi pe toată perioada contractului de finanţare. 

 

Nota Bene! Dacă valoarea publică totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală 

alocată măsuri în cadrul acestei sesiuni, departajarea proiectelor eligibile, cu punctaj egal, se va 

face conform precizărilor din Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor disponibilă pe site-ul 

asociaţiei www.drumulcarelor.ro secţiunea „Proceduri“ (Procedura de evaluare şi selecţie, punctul 

6, paginile 14-16). 

http://www.drumulcarelor.ro/
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14. Data şi modul de anunţare a rezultatelor. Rezultatele procesului de selecţie vor fi anunţate până 

la data de 08.10.2013 după aprobarea Raportului de selecţie şi vor fi publicate pe site-ul asociaţiei 

www.drumulcarelor.ro, la secţiunea „Rapoarte“. Se va transmite în aceeaşi dată notificare scrisă cu 

cofirmare de primire, prin orice mijloc de comunicare, cu semnătură şi ştampilă, tuturor solicitanţilor  

privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare. 

15. Contestaţiile privind Decizia de Finanţare a proiectelor se depun, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la primirea notificării, la registratura GAL sau în maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării 

Raportului de Selecţie Intermediar pe pagina de web a asociației, la secţiunea „Rapoarte“. Anunţarea 

rezultatelor finale precum şi notificarea în scris a câstigătorilor, se va face imediat după  soluţinarea  

contestaţiilor, dar nu mai tarziu de 10 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a 

contestaţiilor. 

16. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL 

CARELOR, strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500, telefon/fax: 

0248666280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com, zilnic, de luni până vineri, între orele                 

8.30 – 16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drumulcarelor.ro/
mailto:galdrumulcarelor@yahoo.com
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APEL DE SELECŢIE 

MĂSURA 411-12 - „INSTALAREA TINERILOR FERMIERI“ 

 

1. Data publicării: 21.08.2013 

2. Măsura lansată prin apelul de selecţie: Măsura 411-12 - „Instalarea tinerilor fermieri“ 

 Beneficiarii eligibili sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii 

Cererii de Finanțare) persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole și a căror 

exploataţie agricolă:  
 - are o dimensiune economică cuprinsă între 6 și 40 UDE;  
 - este situată pe teritoriul ţării;  
 - este înregistrat în Registrul unic de identificare – APIA și Registrul Agricol. 
  
 Categorii de beneficiari eligibili:  
 Personă fizică (dacă se angajează să se autorizeze ca PFA sau II – 30 de zile de la data primirii 

notificării privind selectarea CF)  
 Persoană fizică înregistrată și autorizată: individual și independent, ca persoană fizică 

autorizată/ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale  
 Asociat și administrator unic al unei societăți cu răspundere limitată 

3. Fondurile disponibile pentru măsura respectivă: 216.000 euro 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru proiecte: 40.000 euro 

5. Data limită de primire a proiectelor/locul depunerii proiectelor: 23 septembrie, ora 12.00, 

depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL CARELOR, 

strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500 

6. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii  sunt precizate în Ghidul solicitantului 

aferent Măsurii 411-12 - „Instalarea tinerilor fermieri“ disponibil în format electronic pe site-ul 

www.apdrp.ro,  precum şi apelul de selecţie disponibil pe site-ul www.drumulcarelor.ro. 

7. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL 

CARELOR, strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500,                  

telefon/fax: 0248666280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com, zilnic, de luni până vineri, între orele                 

8.30 – 16.30. 

8. Variantele electronică (suport CD/DVD) şi pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente 

măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GALDC. 

 

 

http://www.apdrp.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
mailto:galdrumulcarelor@yahoo.com

