
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

    Numar de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M2.2– 1/18 – 24.05.2018                              Data publicarii:25.04.2018 
 

Asociația „Valea Tutovei si Zeletinului” anunță lansarea în perioada 25 aprilie– 24 mai 2018 a primei sesiuni  de depunere a 
 Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2.2 -,,Modernizare exploatatii agricole” 

Data lansării apelului de selecție: 25.04.2018                                                     Data limită de depunere a proiectelor: 24.05.2018 
Termenul limită de primire a proiectelor: 24.05.2018, 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 25 aprilie- 24 mai , 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 2.2 „Modernizare exploatatii agricole” sunt de 135.985,47 euro. 
Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de minim 20.000 euro/proiect, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 
pentru finanțarea unui proiect nu va depasi 67.992,73 euro indiferent de tipul investitiei sau de intensitatea sprijinului. 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri poate fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, indifferent de tipul 
investitiei; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu cate 20 de puncte procentuale suplimentare dar rata 
sprijinului combinat nu poate depasi 90%. 
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: 
- fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate cu activitate pe teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului;  
-  cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în 

vigoare care deservesc interesele membrilor, cu activitate pe teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului. 
Cheltuieli eligibile : 

- Modernizarea spațiilor tehnologice sau de producție din cadrul exploatației; 
- Achiziționarea de utilaje sau echipamente agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale  
- Modernizarea exploatațiilor apicole 
- Construirea/modernizarea spațiilor zootehnice  



 
 

-  Construirea/modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale  
- Construirea de centre de colectare a laptelui  
-  Achiziția de mașini de transport frigorifice pentru carne/lapte  
- Achiziția unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine  
- Construirea de unități de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale  
- Modernizarea unităților de procesare carne/lapte  
- Construirea de spatii de depozitare pentru legume/fructe  
- Modernizare de sere/solarii pentru legume  
-  Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini/utilaje și echipamente noi, în limita valorii de piață a bunului respectiv 

 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt: 

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE; 
1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 
1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
2. SITUAŢIILE FINANCIARE 
3. a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAȚIILOR DE VIȚĂ DE VIE PENTRU STRUGURI DE MASĂ 
EXISTENTE/PLANTAȚIILOR NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR PLANTAȚII 
a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă 
b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) 
b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR 
b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT 
ÎNCHEIAT LA NOTAR 
b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU 
c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE: 
c.1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI 
c.2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine 
4. CERTIFICAT DE URBANISM 
5. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE 
6. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ 
b) STATUT 
c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE 
7.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE 
7.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII 
7.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE 
7.4 FOAIA MATRICOLĂ 
7.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR 
8. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE: 



 
 
 
8.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI 
Sau AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE 
8.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI 
8.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul) 
9.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINŢELOR 
ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA de PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR 
9.2 Documente solicitate producatorilor agricoli 
10. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ 
11.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA) 
11.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA 
12. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE 
13.1. FIŞA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU 
UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE 
13.2. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi certificare 
14. Studiu OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole 
15. Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National de Antigrindina și Crestere a 
Precipitatiilor (la depunere) 
16.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori 
16.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători 
17 Declarație privind obiectivele de mediu si clima 
18. Extras din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Valea Tutovei şi Zeletinului privind încadrarea proiectului in obiectivele SDL. 
19. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz). 
 

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in ultima versiune a Ghidului 
Solicitantului aferent acestei masuri 
  EG1- 1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

EG2- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4.000 € SO; 
EG3- Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; 
EG4- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 
EG5- Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului; 
EG6- .Investiția realizată demonstrează utilitate și creează plus valoare nu numai pentru exploatația solicitantului ci și pentru UAT-ul de 
reședință; 

EG7- .Investițiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT din teritoriul GAL. 
Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul  
www.vtz.ro. 

http://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 selecţie Punctaj 

CS1 Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de 
dimensiuni medii;                                                                      maxim 15 puncte 
1.1. 12.000 – ≤50.000 SO – 15 p 
1.2. >50.000 – ≤100.000 SO – 10p 

  1.3. >100.000 – ≤ 250.000 SO – 5p 

 

CS2 Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de 
specialitate;                        maxim 15 puncte 
2.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA); - 15  p  
2.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mijlociu (conform notei de bonitare ICPA) – 10p  
2.3 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol scăzut (conform notei de bonitare ICPA – 5p  

 

CS3 Asocierea fermierilor, care dețin explodații de dimensiuni mici și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a 
grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.                                 Maxim 10 puncte 
3.1 Grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole având dimensiunea 
până la 12 000 SO – 10p 
3.2 Grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse 
între >12 000 -≤ 50 000 SO – 8 p 
3.3 Grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse 
între >50.000 -≤ 100.000 SO – 5p 

 

http://www.vtz.ro./
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CS4 Nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole;                                                                                           
Maxim 15 puncte 
Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, astfel: 
4.1 studii superioare  - 15p 
4.2 studii liceale sau postliceale – 10p  
4.3 școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol – 5p 

 

CS5 Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului și climă                               15 puncte                                                                                                                  

CS6 Proiectul creează locuri de muncă:                                          Maxim 30 puncte 
7.1 Proiectul creează cel putin două locuri de muncă – 30p 
7.2 Proiectul creează un loc de muncă – 20p 

 

 TOTAL  

Pentru această măsură pragul minim este de 50 puncte și reprezintă pragul sub care niciun 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, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor. 
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare  a sprijinului, departajarea se va face în ordinea următoarelor criterii: 
1. Locuri de munca nou create prin proiect 
2. Dimensiunea economică a exploatației agricole exprimate prin valoarea producției standard (S.O)in ordine descrescatoare. 
 

 Valoarea eligibilă a proiectului _______________________ 

 Dimensiunea economică a exploatației: _________________________ 
 

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 25.06.2018. 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 0730.652.397/0724.261.533, e-mail: tutova.zeletin@yahoo.com , adresa: sat 
Bacani, comuna Bacani, județul Vaslui. 

http://www.vtz.ro/
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