
Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud

Comuna Fântânele, Str. Şoseaua Turnu Măgurele, nr. 21, Judetul Teleorman
Tel/Fax: 0274.435.417   Email: dunareadesud@yahoo.com

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală, Axa Leader

APEL DE SELECTIE
SESIUNE DESCHISĂ PENTRU DEPUNERE A CERERILOR DE PROIECTE

MASURA 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41.112-2/2013
Grupul de  Acţiune Locală Dunărea de Sud anunta  lansarea in perioada 18 noiembrie

2013 – 18 decembrie 2013 a celei de-a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura
41.112 – Instalarea tinerilor fermieri.

1. Data lansarii apelului de selectie: 18 noiembrie 2013
2. Data limita de depunere a proiectelor: 18 decembrie 2013
3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru Masura 41.112 - “Instalarea tinerilor fermieri” se va face

la sediul Grupului de Actiune Locală  Dunărea de Sud din comuna Fântânele, Str. Şoseaua Turnu
Măgurele, nr. 21, in intervalul orar 09.00-16.00.

4.  Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: - 80.000 euro.
5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatație

agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru
instalare poate creste cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depasi 40.000 de Euro/
exploatație.

6. Solicitantul trebuie să depună o Declaraţie prin care se angajează să raporteze către
GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar.
Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la
confirmarea plății, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. Modelul acesteia de
găseşte pe site-ul www.dunareadesud.ro

7. Rezultatele procesului de selecţie vor fi anuntaţe dupa aprobarea Raportului
de Selecţie, prin publicarea pe site-ul GAL Dunărea de Sud - www.dunareadesud.ro.

Se va transmite în aceeaşi dată notificare scrisă tuturor solicitanţilor prin mail şi/sau
fax privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare.

8. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului sunt cele în conformitate cu Ghidul măsurii 112 care se găseşte pe site-ul
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - www.apdrp.ro sau pe site-ul MADR –
www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de proiecte.

9. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinască
solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt cele în conformitate cu Ghidul măsurii 112 care
se găseşte pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - www.apdrp.ro sau
pe site-ul MADR – www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de proiecte.
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10. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL Dunărea de Sud:
Descrierea criteriilor de selecţie şi punctajul acordat   pentru fiecare criteriu sunt disponibile pe
site-ul GAL Dunărea de Sud www.dunareadesud.ro.

Acestea sunt afişate la sediul GAL, sediile primăriilor partenere şi sediul Consiliului
Judeţean Teleorman și Giurgiu.

CRITERII DE SELECTIE – Măsura 41.112

Nr.
crt.

Criterii de selecție Punctaj

1 Solicitantul deține o ferma de semi-subzistența
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul completeaza
secțiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de
Finanțare, din care va trebui sa rezulte ca exploatația agricola deținuta are o
dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE.

15

2 Solicitantul deține o exploatație agricola (cu profil vegetal/animal) într-o
zona defavorizata.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, se verifica daca întreaga
exploatație agricola este situata în:
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitaților Administrativ
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul
Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitaților
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ
Defavorizate/ Listei localitaților din Zonele Defavorizate de Condiții Naturale
Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.

5

3 Solicitantul are în proprietate exploatația agricola
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finanțare documente prin care sa demonstreze ca, deține în
proprietate întreaga exploatație:
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol
autentificate de notar, conform legislației în vigoare;
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din
exploatație;
- extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/DSVSA din care sa
rezulte: efectivul de animale deținut, al pasarilor si al familiilor de albine si
data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatației, însoțit de formular
de mițcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010).

20

4 Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform
legislației în vigoare*)
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finanțare documente prin care sa demonstreze ca acesta este
membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu condiția ca solicitantul sa
faca parte dintr-o asociație în domeniul proiectului:

25
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- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanța Guvernului nr.
37/2005 privind recunoasterea si funcționarea grupurilor de producatori, pentru
comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- grupuri si organizații de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute
conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin
financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar ți organizațiilor de
producatori în sectorul fructe ți legume;
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- organizații de îmbunatațiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- membrii ai unei asociații care este membra în Organizații Interprofesionale
pentru Produsele Agroalimentare – OIPA.
Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, județean si
național.
*Se va acorda punctaj numai daca sunt atațate documentele descrise în Cap.
4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finanțare, punctul 12.1.

5 Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finanțare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat
Masura 214 „Plați 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 tradiționale
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).

15

6 Solicitantul implementeaza un proiect care include actiuni de protectie a
mediului

20

TOTAL 100

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;
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financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar ți organizațiilor de
producatori în sectorul fructe ți legume;
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- organizații de îmbunatațiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- membrii ai unei asociații care este membra în Organizații Interprofesionale
pentru Produsele Agroalimentare – OIPA.
Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, județean si
național.
*Se va acorda punctaj numai daca sunt atațate documentele descrise în Cap.
4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finanțare, punctul 12.1.

5 Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul ataseaza la
Cererea de Finanțare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat
Masura 214 „Plați 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 tradiționale
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).

15

6 Solicitantul implementeaza un proiect care include actiuni de protectie a
mediului

20

TOTAL 100

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.

11. Rezultatele procesului de selecţie vor fi anuntaţe dupa aprobarea
Raportului de Selecţie, prin publicarea pe site-ul GAL Dunărea de Sud -
www.dunareadesud.ro.

Se va transmite în aceeaşi dată notificare scrisă tuturor solicitanţilor prin mail şi/sau
fax privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare.

12. Contestaţiile privind Decizia de Finanţare a proiectelor se depun, in termen de 5
zile lucratoare de la primirea notificării, la registratura GAL sau în maximum 10 zile
lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe pagina de web a GAL.

13. Datele de contact ale GAL unde se pot obține informații detaliate, inclusiv
programul de lucru.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILERE se pot obţine la sediul GAL
Dunărea de Sud din Str. Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 21, comuna Fântânele, județul
Teleorman, de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 – 16,00, email:
dunareadesud@yahoo.com sau telefon 0274.435.417.
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