
 
 
Data publicarii: 28.03.2014. 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 112 -1/2014 – 29.04.2014 

Grupul de Actiune Locala Valea Someṣului anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor in 

cadrul masurii 112 ,, Instalarea tinerilor fermieri” pana la data de 29.04.2014. 

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 

29.04.2014. ora 12.00. 

Depunerea proiectelor pentru Măsura112 se va face la sediul GAL Valea Somesului in localitatea 

Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Salaj în intervalul orar 09:00 – 14:00. 

Fondurile disponibile pentru masura 112 sunt de 172.000 euro. 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de  40.000 

euro. 

Valoarea maxima a unui proiect este de  40.000 euro. 

Evaluarea proiectelor conform strategiei GAL Valea Somesului se va realiza de catre Comitetul de 

selectie a proiectelor format din 5 membrii, 2 din randul membrilor reprezentanti ai sectorului public din 

spatiul rural si 3 din randul membrilor reprezentanti ai sectorului privat din spatiul rural. 

Modalitatea de desfasurare a procesului de selectie: 

- Perioada de evaluare a proiectelor se va finaliza la 1 zi dupa finalizarea perioadei de depunere a 

proiectelor iar publicarea Raportului de Selectie se va face la data de 30.04.2014. 

- In  30.04.2014  se vor transmite solicitantilor de finantare notificari cu privire la aprobarea/neaprobarea 

proiectelor depuse. 

- In perioada  01.05.2014 – 07.05.2014 , în intervalul orar  8:00- 16:00, solicitantii care au depus 

proiecte la GAL Valea Somesului si care au nemultumiri cu privire la analizarea si selectarea proiectelor 

pot depune contestatii la sediul GAL din Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Salaj. 

- Contestatiile depuse se vor soluționa până cel târziu la data de 08.05.2014. 

- Publicarea Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor se va face cel tarziu pe data de 

08.05.2014. 

-  Publicarea Raportului Final se va face cel tarziu pe data de 09.05.2014. 

 

 

1.Documente justificative necesare pentru depunerea proiectului: 
 

1. Documente de proprietate/folosinta pentru exploatatia agricola: 

 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

 document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislatiei 

în vigoare (contract de vanzare-cumparare autentificat de notar, act de donatie autentificat de 

notar, hotarâre judecatoreasca definitiva și irevocabila cu punere în posesie, certificat de 

moștenitor unic autentificat de notar și alte acte care demonstreaza tertilor dreptul de proprietate 

conform legislatiei în vigoare);  si/ sau  

 

 tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, 

continând sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani, la data 

depunerii Cererii de Finantare) cu suprafetele luate în arenda pe categorii de folosinta si 

perioada de arendare.  si/ sau 



 
 

 

 contract de concesionare,cu o valabilitate de cel putin 5 ani la data depunerii Cererii de 

Finantare. Contractul de concesiune va fi însotit de adresa emisa de concedent care contine 

situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a investitiilor 

prevazute în contract si alte clauze.   

 

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

legislatiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arenda/ închiriere/ contract 

de comodat. Suprafata de teren eligibila pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 

50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 

 

b) Documente solicitate pentru cladiri:  

• actul de proprietate   

• alte documente care demonstreaza dreptul de folosinta asupra cladirii.   

• În cazul în care proiectul vizeaza și modernizarea cladirilor aceastea se vor face în baza 

Legii50/1991, modificata si completata.  

În cazul realizarii de investitii, documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii.  

 

c) Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine: 

-extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscriptia veterinara 

(adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte: efectivul de 

animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei înscrieri a solicitantului în 

Registrul Exploatatiei, însotit 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 si matci (facturi, ordine de plata, chitante, proces- verbal 

de predare primire); 

 

d) Copie din Registrul agricol emis de Primarii care sa confirme dreptul de proprietate si/ sau 

de folosinta (arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru 

baza de productie, cu stampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul”. 

 

 

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

termen de 30 de zile lucratoare de la primirea Notificarii privind selectarea Cererii de Finantare, 

cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizeaza, urmând ca pâna la acea data sa 

prezinte urmatoarele documente:  



 
 

-  document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului afferent proiectului 

FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului în care se deruleaza operatiunile cu 

APDRP);  

-  certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca 

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

activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se 

afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara 

sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata;  

 -  certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei în 

vigoare;  

 

3. Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, 

document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului  

FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului în care se deruleaza operatiunile cu 

APDRP).   

 

4.1 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care sa ateste lipsa 

datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de  
primariile pe raza carora îsi au sediul social si punctele de lucru si graficul de reesalonare a 
datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul).  
sau 

4.2 Pentru solicitantii neautorizati, persoane fizice: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor 

catre bugetul local de la primariile pe raza carora îsi au domiciliul. 

  
5. Cazierul judiciar, fara înscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare, al solicitantului. 

  
6. Copia actului de identitate pentru solicitant si al sotiei/ sotului, pentru toti solicitantii care 

sunt casatoriti, dupa caz. 

  
7.1 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, 

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca 

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

deschis la adresa exploatatiei agricole, codul CAEN conform activitt_ii pentru care solicita 

finantare, si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), 

reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata.   

7.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei 

în vigoare. 

 

 
8. Copie dupa diploma de studii: 



 
 

 absolvent de liceu/ scoala profesionala/ scoala de arte si meserii în domeniul agricol, 

veterinar si economic cu profil agricol/  absolvent a zece clase cu profil agricol, 

zootehnic si  veterinar însotita de „Certificat de calificare profesionala (competente)”; 

 

  absolvent de liceu/scoala profesionala/ scoala de arte si meserii (altul decât cel cu profil 

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

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

 

 adeverinta pentru absolventii liceului sau a școlii profesionale/ școala de arte și meserii 

din promotia 2012 (cu obligativitatea prezentarii diplomei de studii pâna la semnarea 

contractului de finantare), care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de 

absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar si 

economic cu profil agricol. 

 

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

veterinar si economic cu profil agricol vor prezenta: 

 adeverinta ca urmeaza cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar si economic cu 

profil agricol, de minimum 150 ore, însotita de declaratia pe propria raspundere ca 

vor adduce certificatele pâna la semnarea Contractului de Finantare cu Agentia.  

 

 

9.1 Document (carte de munca sau adeverinta de la locul de munca) care atesta faptul ca 

solicitantul a desfasurat activitati în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu 

cel putin 12 luni, înaintea instalarii sale pe cont propriu.  

sau 

9.2 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca este membru al unei familii de fermier 

si ca a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma 

familiei de fermier) cu cel putin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu, însotita de 

declaratia conducatorului exploatatiei agricole unde a lucrat solicitantul, conform declaratiilor 

anexate pe site la adresa www.apdrp.ro. 

10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei.  

  
11. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind exploatatia agricola ca nu a 

mai accesat Masurile 112 si 141 si/sau sotul/sotia si nu detine în proprietate/ folosinta alte 

terenuri, animale, pasari si familii de albine, în afara celor declarate în Planul de afaceri. 

 

 

12.1 Document care atesta ca solicitantul este înregistrat într-o forma asociativa, ca 

membru, înainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, în domeniul proiectului emis de catre:  

 

http://www.apdrp.ro/


 
 

- 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 (document care atesta calitatea de 

membru al grupului de producatori declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii 

consiliului de administratie); 

- 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 (document 

care atesta calitatea de membru al grupului de producatori, declaratie scrisa aprobata de fondatori 

sau membrii consiliului de administratie); 

 
- societate cooperativa agricola, consituita conform legii nr.1/2005 (adeverinta eliberata de 

cooperativa agricola însotita de copia dupa înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe 

lânga tribunalul în a carui raza teritoriala îsi are sediul, cererea de înscriere aprobata de adunarea 

generala); 

 

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

ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administratie si aprobata de adunarea 

generala, si declararea expresa a recunoasterii actului constitutiv, adeverinta privind calitatea de 

membru eliberata de cooperativa, actul constitutiv și statutul cooperativei, certificatul de 

înregistrare și certificatul constatator ORC al cooperativei); 

 

 - organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu  modificarile si 

completarile ulterioare (adeziunea la statut si la hotarârile adunarilor generale adoptate pâna la 

acea data, precum si dovada platii contributiei de înscriere si a cotizatiei pe anul în curs).  

 

- Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): 

   - document care demonstreaza calitatea de membru al asociatiei în care este membru 

solicitantul: adeverinta emisa de OIPA care demonstreaza calitatea de membru a solicitantului în 

asociatie și a asociatiei în OIPA, document avizat de consiliul director însotit de statutul 

organizatiei.   

Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie „Solicitantul este 

membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale în vigoare”. 

 

 

12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani.  

Lista pachetelor existente:  
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  ruficollis). 
Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie.  
  

 

2.1 Beneficiari eligibili 
 

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ? 
 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt 

fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniti la data depunerii Cererii de Finantare), 

persoane fizice sau juridice care practica în principal activitati agricole si a caror exploatatie 

agricola:  

 are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE; 

 este situata pe teritoriul  tarii; 

 este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol.  

 

 

 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, sunt:  

 

 persoana fizica;  

 persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonantei de  

            Urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare: 

            • individual si independent, ca persoana fizica autorizata; 

            • ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale;  
 asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata – SRL, 

înfiintata în baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

IMPORTANT! Persoanele fizice vor fi acceptate ca potentiali beneficiari daca se angajeaza 

sa se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform OG  
44/2008, în termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea Cererii 

de Finantare. Angajamentul se ataseaza Cererii de Finantare si va preciza ca în termen de 30 

de zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de 

înregistrare la Oficiul Registrului Comertului. În caz de neprezentare în termen a acestor 

documente contractul de finantare nu se va încheia. 

 

ATENTIE! În cazul societatilor comerciale cu raspundere limitata, la calculul UDE-lor, 

PATRIMONIUL SOCIETATII NU SE VA CONFUNDA CU PATRIMONIUL ASOCIATULUI 

ADMINISTRATOR UNIC, întrucât potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 



 
 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare DOAR BUNURILE CONSTITUITE CA 

APORT ÎN SOCIETATE DEVIN PROPRIETATEA ACESTEIA. 

 

Finantarea în cadrul Masurii 112 derulata prin PNDR este restrictionata pentru urmatoarele 

categorii de beneficiari: 

- beneficiarii înregistrati în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD si pentru  
FEADR, pâna la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorarilor de 
întârziere;  
- beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru FEADR, din initiativa APDRP, din 

cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an;  
- beneficiarii, precum si sotii/sotiile acestora care au aplicat si au obtinut sprijin pe Masura 141 

„Sprijinirea fermelor de semi-subzisten_a” nu pot beneficia de sprijin pe aceasta masura.  

- beneficiarii care se afla în situatii litigioase cu APDRP, pâna la finalizarea litigiului. 

 

Exploatatia agricola trebuie sa fie înregistrata de solicitant, în nume propriu, în Registrul unic 

de identificare de la APIA, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.   

Exploatatia agricola este o unitate tehnico-economica ce îsi desfasoara activitatea sub o 

gestiune unica, are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole si/sau activitatea 

zootehnica.  

Exploatatia agricola reprezinta ansamblul unitatilor de productie gestionate de agricultor 

si situate pe teritoriul aceluiasi stat membru.  

ATENTIE! O exploatatie agricola nu poate primi sprijin prin aceasta masura decât o 

singura data.  

 

 
ATENTIE! Data instalarii tânarului fermier = data ultimei înregistrari operata pentru sectorul 

vegetal în Registrul unic de identificare de la Agentia de Plati si Interventii în Agricultura sau 

pentru sectorul zootehnic din Registrul Exploatatiei al ANSVSA prin care se dovedeste ca 

dimensiunea exploatatiei agricole este cuprinsa între 6 - 40 UDE.  

 
ATENTIE! Data instalarii tânarului fermier se stabileste pe baza istoricului exploatatiei de la 

APIA, de catre expertii APDRP. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânarul 

fermier trebuie sa fie instalat într-o exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 6 

UDE, cu mai putin de 12 luni înaintea depunerii Cererii de Finantare la APDRP.  

Calculul unitatii dimensiunii economice pentru anul 0 și istoric se realizeaza conform 

coeficientior din Cererea de Finantare, conform MBS 2008. 

În situatia în care se constata ca exploatatia agricola a solicitantului îndeplinea conditia 

minima (dimensiunea exploatatiei agricole este cuprinsa între 6 – 40 UDE) cu mai mult de 

12 luni înainte de depunerea Cererii de Finantare, acesta nu este eligibila pentru sprijin.  

 



 
 

ATENTIE! Pentru stabilirea corecta a datei instalarii tânarului fermier si a dimensiunii 

exploatatiei agricole a acestuia la momentul instalarii se va face o verificare si cu copia din 

Registrul Agricol. 

 
ATENIE! În situatia în care solicitantul depune proiect  în calitate de asociat unic al unui SRL, 

se verifica la APIA, daca anterior datei înregistrarii SRL-ului în Registrul unic de identificare, 

asociatul unic nu a fost sef de exploatatie ca persoana fizica sau autorizat conform OUG 44/2008 

cu modificarile si completarile ulterioare.  
Preluarea exploatatiilor se realizeaza unitar, cu toate suprafetele si animalele, asa cum apar 

înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA si/ sau la ANSVSA si în Registrul 

agricol.  

 

ATENTIE! Solicitantii care preiau mai multe exploatatii agricole trebuie sa  preia integral 

cel putin o exploatatie agricola, care reprezinta ponderea majoritara în calculul UDE, de la 

un cedent înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA si/ sau în Registrul 

exploatatiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscriptie veterinara. Exploatatia majoritara 

trebuie sa reprezinte peste 50% din total calcul UDE.  

Cedentul nu trebuie sa mai fie  înregistrat  în Registrul unic de identificare de la APIA si/ 

sau în Registrul exploatatiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscriptie veterinara.  

Înfiintarea unei exploatatii agricole reprezinta prima înregistrare a terenurilor agricole la 

APIA și/sau a animalelor la ANSVSA/DSVSA/circumscriptie veterinara, în numele 

solicitantului.   

Preluarea unei exploatatii agricole reprezinta trecerea tuturor terenurilor agricole si a 

animalelor înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA sau în Registrul 

exploatatiilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscriptie veterinara de la cedent la cesionar, cu 

exceptia locuintei si a terenului aferent locuintei (anexe gospodaresti). 

 

Cedent = agricultorul care cedeaza integral o exploatatie unui alt agricultor, înregistrata în 

Registrul unic de identificare de la APIA și/sau în Registrul exploatatiilor de la 

ANSVSA/DSVSA/circumscriptie veterinara prin acte de proprietate și/sau 

arenda/concesiune. 

 

Cesionar = agricultorul caruia i se transfera exploatatia agricola înregistrata în Registrul 

unic de identificare de la APIA/ANSVSA/DSVSA/circumscriptie veterinara prin acte de 

proprietate și/sau arenda/concesiune. 

 

 
ATENTIE! Farâmitarea exploatatiilor agricole, în scopul crearii în mod artificial de 

conditii necesare pentru a beneficia de aceste plati si de a obtine un avantaj, contravene 

obiectivelor FEADR. 

 

IMPORTANT! 



 
 

Data adoptarii deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânarului fermier = 

Data semnarii Contractului de Finantare de catre ambele parti care nu poate depasi 18 luni de la 

data instalarii tinerilor fermieri. Dupa aceasta perioada, solicitantul nu mai poate semna 

contractul de finantare.    

Conducatorul exploatatiei este acea persoana care administreaza si îsi asuma riscuri economice 

privind exploatatia agricola (poate fi: persoana fizica sau actionar si administrator unic). 

 

 

2.2 Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului  
 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa  

îndeplineasca urmatoarele conditii: 

 are vârsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data în exploatatia agricola ca si  

             conducator (sef) al acesteia; 

 detine sau se angajeaza sa dobândeasca competente si calificari profesionale în raport cu 

             activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare; 

 prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul 

exploatatiei agricole;  

 este membru al unei familii de fermier si a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de 

lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei) cu cel putin 12 luni înaintea 

instalarii sale pe cont propriu.  

 

Se angajeaza sa urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare 

profesionala prin Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” în cel 

putin unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia 

mediului, agricultura ecologica, altele.  

 

Nota: Tânarul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fara examen de bacalaureat. 

 

ATENTIE! Sunt eligibili solicitantii care au vârsta de cel putin 18 ani împliniti la data 

depunerii cererii de finantare. 

Solicitantii trebuie sa faca dovada studiilor cu diplome de absolvire a liceului sau școala 

profesionala/școala de arte și meserii sau diploma/ absolvent zece clase, însotite de certificate de 

calificare sau de certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul 

agricol, veterinar sau economic cu profil agricol, documente recunoscute de Ministerul 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. 

Prin exceptie, absolventii din promotia 2012 pot depune ca document echivalent adeverinta de  
absolvire a liceului sau a școlii profesionale/școala de arte și meserii, cu obligativitatea 
prezentarii diplomei de studii pâna la semnarea contractului de finantare.  

 
ATENTIE!  În cadrul exploatatiilor apicole, tinerii fermieri nu pot face achiziti de familii de 

albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci prin Programul National Apicol 2011-2013, dupa 



 
 

momentul depunerii Cererii de Finantare si pe toata perioada derularii contractului cu APDRP. 

Solicitantii care acceseaza în paralel alte programe pentru achizitii de familii de albine, roiuri la 

pachet, roiuri pe faguri si matci sunt declarati neeligibili si vor returna întregul sprijin acordat.   

Toate exploatatiile agricole care îsi formeaza calculul UDE din stupi trebuie sa introduca 

sistemul de identificare si înregistrare a stupiilor si stupinelor, constând în placute de identificare 

pentru fiecare stup si panouri de identificare a stupinelor, în conformitate cu Ordinul MADR 

nr.119/ 25.05.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificarea stupinelor si stupilor. 

 
Planul de afaceri trebuie sa cuprinda detalii privind:  

• descrierea situatiei initiale a exploatatiei agricole preluate, precum si a etapelor si obiectivelor 

stabilite în vederea dezvoltarii acesteia;  

• descrierea detaliata a investitiilor, programelor de formare profesionala, serviciilor si a altor 

actiuni în vederea dezvoltarii activitatilor exploatatiilor agricole;  
• elemente referitoare la mediu si evaluarea principalelor riscuri; 

• descrierea modului de utilizare a întregului sprijin financiar nerambursabil solicitat; 

•demonstrarea viitoarei viabilitati economice a exploatatiei agricole: costuri, venituri si  
cheltuielile realizate respectând  standardele comunitare, în conditii de piata si concurenta.  
 

ATENTIE! Îndeplinirea obiectivelor exploatatiei agricole si a investitiilor propuse pentru 

atingerea  acestora, stabilite de beneficiar în Planul de afaceri, constituie conditie de 

eligibilitate pentru cea de-a  doua transa de plata. 

Planul de afaceri va mentiona obligatoriu: titlul proiectului, data întocmirii acestuia si cursul de 

schimb euro/ lei al Bancii Central Europene valabil la data elaborarii acestuia. 

Prima etapa de verificare a îndeplinirii activitatilor prevazute în Planul de afaceri va începe 

înainte de împlinirea a 3 ani de la data aprobarii deciziei individuale de acordare a sprijinului de 

instalare a tânarului fermier, iar urmatoarea etapa (conformitatea completa) nu mai târziu de 5 

ani.  

ATENTIE! Daca la verificare se constata neîndeplinirea activitatilor prevazute în Planul 

de afaceri, APDRP va proceda la recuperarea sprijinului acordat.  

În situatia când neconformitatea cu Planul de afaceri a fost determinata de cauze independente de 

vointa solicitantului, definite ca fiind cauze de forta majora, prima transa nu se va  recupera, dar 

nu va mai fi platita a doua transa. 

La verificarea conformitatii Planului de afaceri, solicitantul sprijinului trebuie sa demonstreze ca 

dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobarii deciziei individuale de 

acordare a acestuia și a modernizat exploatatia agricola în conformitate cu cele precizate în 

Planul de afaceri. 

Cresterea exploatatiei agricole cu minimum 4 UDE se verifica la cea de-a doua transa de plata de 

catre expertii de la APDRP, cu situatia existenta în Registrul unic de identificare de la APIA, ce 

contine suprafetele utilizate de fermieri începând cu cel de-al doilea an din Planul de afaceri. 

Beneficiarii acestei masuri au obligatia de a-si înscrie toate suprafetele agricole detinute în 

Registrul unic de identificare la APIA, în perioada 01.03 - 15.05, odata cu depunerea cererii 

unice de plata pe suprafata. 



 
 

Beneficiarii care detin ferme cu profil zootehnic vor depune la cea de-a doua transa de plata 

extras de la DSVSA/ circumscriptia veterinara si Registrul unic de identificare de la APIA pe 

baza caruia se va calcula Unitatea de Dimensiunea Economica (UDE). 

 

Tinerii fermieri beneficiaza de o perioada de gratie, de pâna la 36 de luni calculata de la 

data instalarii, pentru realizarea de investitii în vederea conformarii exploatatiilor agricole 

la standardele comunitare în vigoare si prin accesarea Masurii 121 „Modernizarea  
exploatatiilor agricole”. Se detaliaza în Planul de afaceri investitiile care implementeaza 
standarde comunitare si cu care vor veni pe Masura 121 pentru modernizarea exploatatiei.  

 

Tinerii fermieri pot implementa urmatoarele standarde comunitare:  
1. protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati din surse agricole. Acest standard se aplica numai 

pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul Solicitantului:  Zone vulnerabile 

la poluarea cu nitrati – Localitati conform Ord. MM/MADR nr. 1552/  743/ 2008. Întreaga 

exploatatie trebuie sa se regaseasca în localitatile din Anexa nr. 12. 

2. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplica numai pentru ferme existente de 

bovine (vaci de lapte si bivolite);  

ATENTIE! Solicitantii care doresc sa acceseze si Masura 121 trebuie sa completeze Cererea 

de Finantare conform Masurii 121 si sa prezinte toate documentele mentionate în Ghidul 

Solicitantului pentru aceasta masura, în cadrul sesiunii de depunere de proiecte pentru 

masura 121. 

IMPORTANT! Tinerii fermieri trebuie sa restituie întreaga suma primita daca îsi înceteaza 

activitatea agricola mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitarii de plata pentru 

cea de-a doua transa. 

 

 

2.3 Criterii de selectie ale proiectului  
În situatia în care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni, se situeaza 

peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin financiar 

pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selectie, în baza caruia fiecare 

proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selectie:  

 

NR. 

CRT. 

CRITERII DE SELECTIE PUNCTAJ 

1. 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 Finantare, din care va trebui sa rezulte ca 

exploatatia agricola detinuta are o dimensiune economica cuprinsa între 

6 si 8 UDE. 

0 

2. Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) 

într-o zona defavorizata. 
0 



 
 

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 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. 

3. 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 

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: 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). 

0 

4. 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 

0 



 
 

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 ata_ate documentele descrise în 

Cap. 

4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1 

5. Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu 

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

ataseaza la Cererea de Finan_are 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). 

0 

6. Solicitantul este femeie 20 

7. Solicitantul este membru al unei forme asociative 25 

8. Include actiuni inovative 20 

9. Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta 10 

10. Include actiuni de protectia mediului descrise in planul de afaceri 25 

 TOTAL 100 

 

IMPORTANT! Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze în cadrul 

Planului de afaceri si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii 

pentru obtinerea sprijinului si pe toata perioada contractului de finantare. 

 

 

2.4 Valoarea sprijinului nerambursabil 

 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatatie 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/ exploatatie. 

Valoarea sprijinului acordat se calculeaza în lei, în functie de rata de schimb EUR/ LEU, cea mai 

recent stabilita de catre Banca Centrala Europeana înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se 

elaboreaza decizia de acordare a ajutorului (certificatul de plata), conform prevederilor art. 7 si 

11 din Regulamentul CE 1913/ 2006. 



 
 

 

3.Accesarea fondurilor nerambursabile acordate pentru instalarea tinerilor 

fermieri 
În cazul instalarii tinerilor fermieri, principiul finantarii nerambursabile este acela al acordarii 

unei prime de instalare. 

 

Modalitatea de plata 

 

Sprijinul de instalare va fi acordat în doua transe de plata: 

 prima transa se va acorda la data aprobarii de catre APDRP a solicitarii pentru acordarea 

  sprijinului si este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare; 

 a doua transa, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la 

îndeplinirea actiunilor prevazute în Planul de afaceri. Verificarea conditiilor pentru 

acordarea celei de-a doua transa nu va depasi 33 de luni de la data aprobarii de catre 

APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. Pâna la cea de-a doua transa de plata, 

beneficiarii trebuie sa realizeze toate investitiile pentru modernizarea si dezvoltarea 

exploatatiei, propuse în Planul de afaceri. 

Un solicitant al sprijinului prin Masura 112 poate depune în acelasi timp proiecte pentru alte 

masuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinantate prin FEADR. 

 

ATENTIE! Beneficiarii masurii 112 care sunt si beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte 

conditiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura în parte. Activitatile pe care solicitantul 

se angajeaza sa le efectueze prin Planul de afaceri în cadrul fiecarei masuri devin conditii 

obligatorii. În acest caz, cresterea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de-a doua 

transe, aferenta masurii 112, va fi de minimum 4 UDE, iar pentru anul 3, aferent masurii 141, va 

fi de minimum 3 UDE. 

Prin urmare, la sfârsitul anului 3, cresterea dimensiunii economice a fermei, aferenta masurii 

141, va fi de 7 UDE. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după 

aprobarea Raportului final de Selecţie de către Comitetul de selectie, adica cel tarziu la data de 

09.05.2014.GAL Valea Somesului va notifica în scris si prin intermediul paginii de internet 

www.galvaleasomesului.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse 

de către acestia. De asemenea, lista proiectelor depuse, eligibile, selectate sau neselectate la finantare va fi 

disponibila si la sediul GAL Valea Somesului, Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Salaj. 

 

 

Informaţii detaliate privind accesarea ṣi derularea Măsurii 112 sunt cuprinse în „GHIDUL 

SOLICITANTULUI” – distribuit GRATUIT. Vă asteptăm la sediul GAL Valea Somesului în  

localitatea Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Salaj, tel: 0784 845 840 pentru informaṭii 

suplimentare ṣi lămuriri. 

De asemenea, vă informăm asupra faptului că la sediul nostru există variante electronice (suport 

CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaṭiilor detaliate aferente măsurilor lansate.  

 

DECLARAṬIE 

Subsemnatul ………………………. declar pe propria răspundere că mă angajez să raportez către GAL 

Valea Someṣului toate plăṭile aferente proiectului selectat, plăṭi ce vor fi efectuate  de APDRP către mine 

ca beneficiar. 

Menṭionez că raportarea o voi realiza după primirea de la CRPDRP a “Notificării beneficiarului cu privire 

la confirmarea plăṭii” în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăṭii. 

 

 

 

 


