
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

    Numar de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M2.1– 2/2019                                                           Data publicarii:15.05.2019 
 

Asociația „Valea Tutovei si Zeletinului” anunță lansarea în perioada 15 mai – 14 iunie 2019 a sesiunii  de depunere a Cererilor de 
Finanțare pentru Măsura 2.1 -,,Modernizare ferme de semi-subzistenta” 

Data lansării apelului de selecție: 15.05.2019                                                                 Data limită de depunere a proiectelor: 14.06.2019 
Termenul limită de primire a proiectelor: 14.06.2019, ora 14:00 
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele 
Depunerea proiectelor  se va face zilnic  la sediul Asociatiei ,,Valea Tutovei si Zeletinului”  din sat Bacani, comuna Bacani, judetul Vaslui in 
perioada 15 mai- 14 iunie  2019 , de luni pana vineri,   in intervalul orar 09:00 – 14:00.  
Dosarele Cererilor de Finantare sunt depuse personal de catre responsabilul legal, asa cum este precizat in formularul Cererii de Finantare, sau 
de catre un imputernicit al responsabilului legal, prin procura legalizata, in original.  

Fondurile disponibile pentru Măsura 2.1 „Modernizare ferme de semi-subzistenta” sunt de 90.000 euro. 
Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de 15.000 euro. 

Intensitatea sprijinului acordat in cadrul acestei masuri este de 100%. 
Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii: 
 Se vor utiliza Cererea de Finantare si formularele standard ale Cererii de Finantare adaptate de Asociatia „Valea Tutovei si Zeletinului”, 
pentru proiectele ce se incadreaza ca obiective si tip de investitie in masurile din SDL. Acestea pot fi accesate pe pagina de internet www.vtz.ro .  
 Modificarea formularului standard al Cererii de Finantare (eliminarea, modificarea sectiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, 
etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finantare pe motiv de neconformitate administrativa.  

Beneficiari eligibili: 
- Entitati private (fermieri cu exploatatii agricole care intra in categoria de ferma mica dupa definitia data de Regulamentul UE cu exceptia 

persoanelor fizice autorizate). 
Cheltuieli eligibile : 

- Sprijinul se acorda pentru ferma mica in baza planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse in planul de afaceri inclusiv capitalul de lucru, pot 
fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt: 
1. Planul de Afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original). 
2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinta pentru exploatatia agricola. 
3. Copiile situatiilor financiare; 
4. Copia actului de identitate a reprezentantului legal de proiect; 
5. Documentul care atesta absolvirea invatamantului minim de 8 clase. 



 
 

6. Hotararea Adunarii generale a asociatilor; 
7. Documente care demonstreaza gradul de rudenie intre asociati/membrii familiei; 
8. Copia diplomei de absolvire/ certificat de calificare profesionala/certificate de absolvire/ certificate de competente 

profesionale; 
9. Copiile documentelor care certifica utilizarea resurselor genetice autohtone (daca este cazul); 
10. Copia contractului de colectare a gunoiului de grajd incheiat intre solicitant si detinatorul platformei; 

Sau  
Copia adeverintei emisa de primaria comunei pe teritoriul careia se regaseste platforma comunala, din care sa rezulte 
faptul ca aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatatia solicitantului;  

11. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul; 

12. Adeverință de membru grup de producatori, cooperativa Agricola, etc. 

13. Declaratia privind elementele innovative si de protectia mediului; 

14. Declaratia privind prelucrarea datelor cu character personal; 
15. Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect (dacă este cazul). 

 

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in ultima versiune a Ghidului 
Solicitantului aferent acestei masuri: 
EG1- Să se încadreze în categoria micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici; 

EG2- Sa dețina o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 şi 7.999 € SO (valoarea producției standard); 
EG3 - Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, situată majoritar pe teritoriul GAL Valea 
Tutovei şi Zeletinului, cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului; 

EG4- Sa prezinte un  plan de afaceri și sa aiba domiciliu în teritoriu GAL Valea Tutovei şi Zeletinului; 

EG5- Nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-2020; 

EG6- Exploatația agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri a Asociației ,,Valea Tutovei şi 

Zeletinului” (SDL 2014-2020), în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului 

prin această măsură; 

EG7- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

Alte angajamente: EG8- Inaintea solicitarii celei de a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor 

economice ale exploatatiei prin comercializarea productiei proprii in procent de minim 15% din valoarea primei transe de sprijin.  

EG9- In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de 

gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii planului de afaceri). 

- Se vor aplica regulile prevazute in PNDR si Regulamentului UE nr.1407/2013. 

 



Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul  
www.vtz.ro. 
 
 
 
 
 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației „Valea Tutovei si Zeletinului” 
La nivelul Asociatiei “Valea Tutovei si Zeletinului” selectia proiectelor va fi realizata de catre un comitet de selectie  constituit din 7 
membri si 7 supleanti, iar selectia proiectelor se face aplicand regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in 
momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului de Selectie, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea 

civila, organizatiile din mediul urban reprezinta mai putin de 25% . Comitetul de selectie al Gal trebuie sa se asigure de faptul ca proiectul 
ce urmeaza a primi finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu  
corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la 
AFIR. 
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL www.vtz.ro. 
După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor putea fi depuse la GAL, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.vtz.ro). Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de 
soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL. 
 
Criteriile de selectie si departajare cu punctajele aferente: 
 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj Documente 

verificate 

 
 
 
1 

CS1. Calificarea beneficiarului  în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau calificare în 

domeniul agricol) 

 

 

 

 

20 
puncte 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar sau economie agrară  

20 

2.Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/ sau liceale în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar sau economie agrară 

 

 

15 

http://www.vtz.ro./
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3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum Nivel I în 

domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară finalizat cu un certificat 

de competențe profesionale eliberat de un furnizor de formare profesională a adulților 

recunoscut de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC). 

sau 

recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale 

obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca 

urmare a experienţei profesionale 

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă specifică 

exploatației vizate pentru sprijin. 

 
 
10 

 
 
Se va verifica 

documentul 7.Copia 
diplomei de absolvire/ 
certificatului de 
calificare profesională/ 
certificatului de 
absolvire/ certificatului 
de competenţe 
profesionale/ 
documentului emis în 
urma absolvirii 
cursurilor de instruire/ 
documentului care 
atestă absolvirea 
învăţământului minim 

4. Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de inițiere/ instruire/ 

specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, care nu 

necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un 

număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională. 

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă specifică 

exploatației vizate pentru sprijin.  

 

5 

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie un certificat de 
calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea 
Națională pentru Calificări, un certificat de competențe emis de un centru de evaluare si 
certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care 
trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. În cazul 
acordării de punctaj la criteriul de selecţie nr. 3, se acceptă şi un certificat de absolvire a 
cursului de calificare emis de ANCA 

 

 
 
 
 
2 

CS2. Existenta potențialului agricol care vizează zonele cu potenţial determinate în 
baza studiilor de specialitate 

15 Doc. 1 Plan de afaceri 

Anexa 11 – studiu 

potential 1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat 15 

2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu 10 



 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT-ul unde 

figurează cultura predominantă existentă/ înființată raportat la total valoare SO, în baza Studiului ICPA - „Sinteza studiului 

privind Zonarea potențialului de producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare 

agro-alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului 

 
 
3 

CS3. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației 
naționale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativa agricola,etc.); 

5 Adeverinta forma 

asociativa 

   
 

4 

CS4. Încadrarea în categoria fermelor de familie de semi-subzistență. 
Prioritizarea fermelor de familie conform definiției cuprinsă în PNDR 2014-2020 și care 
se încadrează în dimensiunea fermei mici (4.000 – 7.999 € S.O.) 

 
20 

Certificat de 

inregistrare ONRC 

 
 
 
 

5 

CS5. Tipul sectorului prioritar 30  

a. Sectorul vegetal: Cererea de Finanțare 

și 

documentul 1.Planul 

de Afaceri pentru 

dezvoltarea 

exploataţiei 

1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele 
în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), se acceptă şi producere de 
material săditor/sămânță de legume 

30 

2.   Producere   de   sămânță/material   săditor   (inclusiv   pentru 
pepiniere  pomicole  și  viticole)  –  cu  excepţia  celor  pentru legumicultură 

20 

3.   Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole 10 

 b. Sectorul zootehnic: 

 1.   Bovine* 30 

 2.   Apicultură 20 

 3.   Ovine și caprine 10 



  

 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea culturilor sau speciilor de animale în cadrul calculului 

SO care trebuie să fie dominantă în totalul SO exploatație. 

În cazul exploatațiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând componenta 

majoritară măsurată în SO din total exploatație) analiza SO a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu 

totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, şi nu cu total SO al întregii exploatații. 

*Specia bovine include şi bubalinele. 
  CS6. Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului și climă 

 

10 1.Planul de 
Afaceri pentru 

dezvoltarea 
exploataţiei 

si Anexa nr 6.5 – 
Declaratia 

privind 
elementele 

inovative,de mediu si 

clima 

 TOTAL  100  

 
Punctajul minim pentru această măsură este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finanțare. 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţie, iar 

pentru proiectele cu același punctaj si aceeasi dimensiune economica, departajarea se va realiza în ordinea descrescătoare a 

valorii totale a productiei proprii  comercializate in vederea cresterii performantelor economice a exploatatiei.   

Rezultatele procesului de selectie  
Asociatia „Valea Tutovei si Zeletinului” va afisa Raportul de selectie pe site-ul propriu www.vtz.ro , si va instiinta solicitantii asupra 
rezultatelor procesului de evaluare si selectie prin notificari scrise, transmise cu confirmare de primire sau predate personal, la data 
estimata de 21.06.2019. In urma primirii notificarii, solicitantii au posibilitatea de a depune contestatii la sediul Asociatiei in termen de 5 zile 
lucratoare de la data primirii. Contestatiile primite vor fi analizate de catre Comisia de solutionare a contestatiilor infiintata la nivelul Gal. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport 
tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.vtz.ro. 
Date de contact: Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0786.607.175/ 0724.261.533, e-mail: 
tutova.zeletin@yahoo.com , adresa: sat Bacani, comuna Bacani, județul Vaslui. 

http://www.vtz.ro/
http://www.vtz.ro./
mailto:tutova.zeletin@yahoo.com%20,

