ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD,
Judetul Teleorman, Comuna Fântânele, str. Șos. Turnu-Măgurele,nr. 21
TEL/FAX: 0247 435 417
Email: dunareadesud@yahoo.com
Web: www.galdunareadesud.ro

Apel de Selecţie Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 112 / 1 -2015

Asociaţia GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD anunță lansarea în perioada
06.01.2015 – 16.01.2015 a primului Apel de Selecție pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor
fermieri”, care vizează îmbunătățirea și creșterea competitivității sectorului agricol prin
promovarea instalării tinerilor fermieri și sprijinirea procesului de modernizare în
conformitate cu cerințele pentru protecția mediului, igiena și bunăstarea animalelor,
siguranța la locul de munca într-una dintre localitățile din judetul Teleorman: Suhaia,
Fântânele, Viișoara, Piatra, Lisa, Seaca, Traian, Crîngu, Frumoasa, Smârdioasa, Izvoarele,
Dracea, Bragadiru, Bujoru, Năsturelu, Pietroșani sau Găujani (Giurgiu).
1. Data lansării apelului de selecţie: 06.01.2015 (ora 09.00)
2. Data limită de depunere a proiectelor: 16.01.2015 (ora 16.30)
3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru măsura 112 se va face la biroul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE
ACȚIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD, din comuna Fântânele, strada Șoseaua Turnu –
Măgurele, numărul 21, județul Teleorman, în zilele de luni-vineri, intervalul orar 09.00 –
16.30.
4. Fondul disponibil alocat acestei sesiuni: 40.000 Euro (sumă rămasă neutilizată
conform notificării de neeligibilitate a proiectului domnului Tăgârță Cristian
Claudiu și Raportului Final de Selecție nr. 973 / 18.11.2014).
5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui
proiect este de maximum 40.000 Euro.
6. Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maxim 40.000 Euro
7. Beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului
selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. Modelul de Declarație este
disponibil ca anexa a prezentului apel și pe site-ul GAL Dunărea de Sud –
www.galdunareadesud.ro secțiunea Apeluri de selecție. Raportarea se va realiza,
după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății,
în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății.
8. În urma închideri sesiunii de depunere a proiectelor, solicitanții sunt notificați cu
privire la eligibilitatea proiectului.Solicitanții vor putea formula contestații în termen
de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În urma analizei contestațiilor depuse
va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va fi publicat pe
site-ul GAL până la data de 27.01.2015 iar rezultatele individuale vor fi comunicate
contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 28.01.2015.
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9. Lista documentelor justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu
Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, aferente
măsurii 112 sunt disponibile pe site-ul www.afir.ro;
10. Cerinte de conformitate si eligibilitate
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească
solicitantul sunt stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Măsurii 112,
disponibil pe site-ul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (www.afir.ro) sau
M.A.D.R. (www.madr.ro), în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către
GAL Dunărea de Sud, precum si prin Planul de Dezvoltare Locală al GAL Dunărea de
Sud, disponibil pe site-ul www.galdunareadesud.ro;
Pentru selecția proiectelor se vor folosi criteriile menționate în prezentul apel.
11. Procedura de selecție
Selecția proiectelor se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului
Solicitantului pentru Măsura 112 și cu luarea în considerare a criteriilor locale de
selecție.
Nr.

1.

2.

3.

CRITERII DE SELECȚIE GENERALE (conform Ghidului Solicitantului)
Punctaj
Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul completeaza
sectiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de
N/P
Finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia agricola detinuta are o
dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale.
Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o
zona defavorizata.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se verifica daca
întreaga exploatatie agricola este situata în:
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul
N/P
Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ
Defavorizate/ Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale
Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.
Notă Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale
Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca detine în
proprietate întreaga exploatatie:
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol
N/P
autentificate de notar, conform legislatiei în vigoare;
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din
exploatatie;
- extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte:
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4.

5.

efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei
înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de formular de miscare
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului
ANSVSA nr. 40/2010).
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale
Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform
legislatiei în vigoare*).
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este
membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu conditia ca solicitantul
sa faca parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului:
- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului nr.
37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori,
pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute
conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin
financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de
producatori în sectorul fructe si legume;
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii Interprofesionale
pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. Formele asociative pot fi constituite
si recunoscute la nivel local, judetean si national.
*Se va acorda punctaj numai daca sunt atasate documentele descrise în Cap.
4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1.
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale
Solicitantul acceseaza masuri de agro-mediu
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat
Masura 214 „Plati 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 traditionale
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).
Notă: Nu se punctează, deoarece se punctează la criteriile de selecție locale
TOTAL CRITERII GENERALE
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CRITERII DE SELECTIE LOCALA (conform PDL)
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta
Solicitantul implementează un proiect care include acțiuni de protecție a
mediului
Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o
zona defavorizata.
Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola
Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform
legislatiei în vigoare).
Solicitantul acceseaza masuri de agro-mediu
TOTAL CRITERII LOCALE
TOTAL GENERAL

Nu există punctaj minim pentru aceasta masură , selecţia se face în ordinea descrescatoare a
punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate pe sesiune.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în functie de
urmatoarele prioritaţi:
1. beneficiarul are în proprietate exploatatia agricolă;
2. beneficiarul este membru al unei forme asociative;
3. beneficiarul deţine o ferma de semi-subzistenta.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în funcţie
de criteriul de departajare preponderent, stabilit pe baza numărului mai mare de unităţi de
dimensiune economică (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul
fiecărui criteriu de departajare, în următoarea ordine:
1. număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducţie/ păsări, număr UDE
cumulate;
2. număr de porcine la îngrăşat/ ovine şi caprine, număr UDE cumulate;
3. suprafaţă legume număr UDE cumulate;
4. suprafaţă pepiniere şi plantaţii de pomi şi de arbuşti fructiferi, căpşunarii, număr
UDE cumulate;
5. suprafaţă pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin cu excepţia
restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă, număr UDE
cumulate;
6. suprafaţă culturi de câmp număr UDE cumulate;
7. suprafaţă culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale
vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă, cumulate. Pentru acest
criteriu de departajare nu se calculează numărul de UDE.
12. Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor:
Numărul membrilor Comitetului de Selecţie este de 15 reprezentanti, din care 6
reprezentanti din sectorul public, 6 reprezentanti din sectorul privat si 3 reprezentanti din
sectorul civil (14 reprezentanti din mediul rural, 1 reprezentant din mediul urban).

Proiect finanțat prin Axa 4 LEADER – PNDR / Contract nr. C4312011033663506/15.02.2012

15
20
5
20
25
15
100
100

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ DUNĂREA DE SUD,
Judetul Teleorman, Comuna Fântânele, str. Șos. Turnu-Măgurele,nr. 21
TEL/FAX: 0247 435 417
Email: dunareadesud@yahoo.com
Web: www.galdunareadesud.ro

13. Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL DUNĂREA DE SUD:
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii GAL. În
ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”,
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca, în momentul selecţiei, să fie prezenţi cel
puţin 50% din membrii Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi
societate civilă.
14. Data si modul de anuntare a rezultatelor:
Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune se va face prin
publicarea Raportului final de Selectie pe site-ul GAL www.galdunareadesud.ro până la data de
28.01.2015 și prin notificarea solicitanților în scris până la data de 29.01.2015.
15. Date de contact GAL Dunărea de Sud:
Solicitanţii pot obţine informaţii detaliate la sediul Asociaţiei GAL Dunărea de Sud, Comuna
Fântânele, strada Șoseaua Turnu – Măgurele, numărul 21, județul Teleorman.
- Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00 – 16.30
- Tel./Fax: 0247 435 417
- Email: dunareadesud@yahoo.com
- Web: www.galdunareadesud.ro
ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile
lansate prin PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului și modelele de documente aferente
măsurii 112, disponibil pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(www.afir.ro). Ghidul solicitantului pentru măsura 112 și anexele la acesta sunt disponibile şi
la sediul GAL Dunărea de Sud. Proiectele trebuie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul
de Dezvoltare Locală al G.A.L. Dunărea de Sud, disponibil la sediul GAL Dunărea de Sud si pe
site-ul www.galdunareadesud.ro.
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