
     
 

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER 

Contract de finanţare Nr. C4312011071560008/12.01.2012 
 

 
 Data publicării: 21.02.2013  

 
 

APEL DE SELECŢIE Măsura 41-112L 
 

INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 
 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:M 41-112 L- 1/13  

 

 

Asociaţia Alutus Régió Egyesület anunţă lansarea, în perioada 21.02.2013 – 25.03.2013, a  

sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41-112 L  

 

Data lansării apelului de selecţie: 21.02.2013  

 

Data limită de depunere a proiectelor: 25.03.2013  

 

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor pentru 

Măsura 41-112 L se va face la sediul Asociaţiei Alutus Regio Egyesület, din localitatea Bodoc, nr. 

65 în zilele lucrătoare în intervalul orar 09:00 – 15:00.  

 
Cererile de finanţare se depun în trei exemplare: ORIGINAL, COPIE 1, 

COPIE 2 GAL. Fiecare exemplar trebuie depus şi pe suport electronic. 
 

Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanţarea unui proiect:  

-  Fondul disponibil pentru Măsura 41-112 L este de 84.850 Euro  
-  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este 

de 21.213 Euro.   

-  Intensitatea sprijinului – 100% 

 

Menţiune: Sprijinul pentru instalare este de maximum 10.000 Euro pentru o exploataţie 

agricolă de dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru 

instalare  poate creşte  cu 2000 Euro/1 UDE. 

 



MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL 

toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este 

prezentat mai jos: 

 
 
 

DECLARATIE* 
 
 
 

 

Subsemnatul ……………………………………………………., domiciliat în 

…………………………………………………………………….., posesor al BI/CI/PASS seria 

……………. nr ………………eliberat la data ………… de ………….., CNP 

………………………………., , in calitate de Reprezentant Legal al 

…………………………….............(numele Beneficiarului cu elementele de identificare), având 

calitatea de Beneficiar al Contractului de Finanţare 

nr...................................................................,pentru proiectul........................................................ 

.................................................................................................................., declar pe propria 

raspundere, ca voi raporta către GAL-Asociaţia ALUTUS Regio Egyesulet toate plăţile aferente 

proiectului selectat ce vor fi efectuate de  APDRP. Raportarea voi face după primirea de la 

CRPDRP 7 Centru Alba a Notificării cu privire la confirmarea plăţii, în maxim 5 zile lucrătoare 

de la data efectuării plăţii. 

 

 

 

   Reprezentant Legal 

  Numele şi prenumele............................................ 

  Data.......................................  

  Semnătura/Ştampila............................................. 

 

 

MODALITATEA DE ANUNŢARE A REZULTATULUI  PROCESULUI DE SELECŢIE A 
PROIECTELOR se desfăşoară conform Regulamentului privind procedura de evaluare şi 

selecţie a proiectelor publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro 

 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR 
Proiectele se vor întocmi în conformitate cu cerinţele Ghidului solicitantului aferent Măsurii 112 

disponibile pe site-ul www.apdrp.ro şi vor conţine toate documentele necesare întocmirii Cererii 

de Finaţare aşa cum sunt prezentate în ghid. 

 

 

CERINŢE DE CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE 



Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate 

în cadrul Ghidului solicitantului aferent Măsurii 112 şi ale Planului de Dezvoltare Locală (PDL) al 

Asociaţiei Alutus Regio Egyesület publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro 

 

 
PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR 
Selecţia proiectelor se va realiza conform Regulamentului privind procedura de evaluare şi 

selecţie a proiectelor publicat pe pagina de web www.alutusregio.ro 

 

Criterii de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu: 
 
Măsura 112 -  INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 
 
Criterii de selecţie din Ghidul solicitantului -PNDR 

NR. 
CRT. 

CRITERII DE SELECŢIE PUNCTAJ 

1. Solicitantul deţine o fermã de semi-subzistenţã  
 

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

completeazã secţiunea specificã „Stabilirea dimensiunii economice a 

fermei” a Cererii de Finanţare, din care va trebui sã rezulte cã exploataţia 

agricolã deţinutã are o dimensiune economicã cuprinsã între 6 si 8 UDE 

. 

25 

 

 

2. Solicitantul deţine o exploataţie agricolã (cu profil vegetal/animal) într-
o zonã defavorizata.  
 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verificã dacã 

întreaga exploataţie agricolã este situatã în:  

-zona montanã cu handicap natural conform Listei Unitaţilor Administrativ 

Teritoriale din zona montanã defavorizata, prezentatã în anexã la Ghidul 

Solicitantului;  

-alte zone cu handicap natural decât zona montanã  

conform Listei Unitaţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în 

Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localitaţilor din Zonele 

Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexã la Ghidul 

Solicitantului.  

 

20 

 

 

 

 

 

3. Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolã  
 

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

la Cererea de Finanţare documente prin care sã 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 atestã dreptul real principal de proprietate al cladirilor din 

exploataţie;  

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

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). 

10 

 

4. Solicitantul face parte dintr-o formã asociativa, recunoscutã conform 
legislaţiei în vigoare 

20 

 



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

la Cererea de Finanţare documente prin care sã demonstreze cã acesta este 

membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu condiţia ca 

solicitantul sã facã 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 cooperativã agricola, constituitã 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 asociaţii care este membrã în Organizaţii Interprofesionale 

pentru Produsele Agroalimentare – OIPA.  

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

naţional.  

*Se va acorda punctaj numai dacã sunt ataşate documentele descrise în Cap. 

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

 

5. Solicitantul acceseazã masura de agro-mediu  
 

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

la Cererea de Finanţare documente prin care sã demonstreze cã 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 perioadã de cinci ani de la data semnarii angajamentului.  

Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu:  

1. Pajisti cu înaltã valoare naturalã  

2. Practici agricole tradiţionale  

3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot  

4. Culturi verzi  

5. Agriculturã ecologicã  

6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)  

7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu 

(Branta ruficolis). 

20 

 

 

 

Criterii de selecţie din PDL  

       

6. Beneficiarii finali să aibă vârsta de cel mult 40 de ani. 5 



 

Se acordă punctaj maxim dacă 100% din beneficiarii finali îndeplinesc acest 

criteriu  

 TOTAL   100 

 

                                                                                                                              

IMPORTANT! Pentru Măsura 41-112L „Instalarea tinerilor fermieri” punctajul minim este 
de 60 puncte.  
 

DATA ŞI MODUL DE ANUNŢARE A REZULTATELOR 
Data anunţării rezultatelor de selectare intermediare: în termen de 30 zile lucrătoare 

de la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor. 

Raportul de selecţie va fi publicat pe pagina web www.alutusregio.ro 

şi afişat la birourile Asociaţiei Alutus Regio Egyesület,  solicitanţii fiind notificaţi şi în scris.  

Data limită de depunere a contestaţiilor: în termen de max. 5 zile lucrătoare de la 

primirea notificării despre rezultat.   

Data anunţării rezultatelor contestaţiilor: în termen de 20 zile lucrătoare de la 

înregistrarea contestaţiei.   

 

DATE DE CONTACT ALE GAL ALUTUS REGIO EGYESÜLET UNDE SOLICITANŢII 
POT OBŢINE INFORMAŢII DETALIATE: în birourile Asociaţiei Alutus Regio Egyesület  

din localitatea Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, et. I, cam. 4, şi localitatea Bodoc, nr. 65, la nr. de 

telefon 0267 378 988 şi la pagina web www.alutusregio.ro 

 

 


