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APEL SELECȚIE 

M411.12-1/2013-13.06.2013 
 
 

Asociația Valea Tutovei și Zeletinului  anunță lansarea în perioada 01 MAI 2013 – 13 IUNIE 2013 
a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 411.12 «Instalarea tinerilor fermieri» 

Fondurile disponibile pe sesiune: 390.000 Euro  
Suma  maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea  proiectelor  în cadrul măsurii este de 30.000 
Euro, iar suma minima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 12.000 Euro. 

Depunerea proiectelor  se va face zilnic  la sediul Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului, din sat Băcani, 
Comuna Băcani, județul Vaslui,  în intervalul orar 09:00 – 12:00.  
Solicitantul de finantare trebuie sa îndeplineasca cerintele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul 

Ghidului Solicitantului aferent măsurii, în vigoare în momentul lansării apelului de selecție (versiunea 06 mai 2012), 
disponibil  gratuit pe site-ul www.vtz.ro, www.apdrp.ro,  și www.madr.ro 
Anexa 1 Crerea de finantare ( versiunea 7.2) va fi insoțită de documentele specificate în secțiunea E lista 
documentelor specifica măsurii si declarația beneficiarului privind raportarea catre  Asociatia Valea Tutovei si 
Zeletinului,  a tuturor plaților ce vor fi efectuate de APDRP  in cadrul proiectului selectat, conform modelului postat 
pe pagina web www.vtz.ro .  
  
Termenul limita de depunere a proiectelor  este 13 IUNIE 2013, ora 12,00.  
Beneficiari eligibili  
- au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi  conducători ai 
exploataţiei;  
- deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care 
urmează să o desfăşoare;  
- prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul  exploataţiei;  

- sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de  lucru în cadrul fermei (nu 
neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.  
O exploataţie agricola nu poate primi sprijin prin aceasta masura decât o singura data.  
Nu se acordă sprijin prin această masură, persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de 
arendă/concesionare încheiate în nume propriu, cu excepţia soţului sau  soţiei.   
În acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacă ambii soţi  îndeplinesc condiţiile 
prevăzute în măsură. 
 
Precizări privind acţiunile eligibile : 
Tipuri de acţiuni material/imateriale: 

 construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă,incluzându-le 
şi pe cele pentru protecţia mediului;   

 achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, 
echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;   

 achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie;   
 plantarea şi replantarea plantelor perene;   
 achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole.  

 
Procedura de selecție este afisata pe sit-ul www.vtz.ro și se face în baza punctajelor acordate pe cele doua 
sectoare: 
 
 

Nr. 
CRITERIU Documente care se 

verifică 

S1 

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. 
(10 daca DA si 0 daca  NU) 

Cererea de finantare 
Calculul UDE 

http://www.vtz.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.vtz.ro/
http://www.vtz.ro/
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S2 

Solicitantul deţine o exploatatie agricolă (cu profil 
vegetal/animal) într-o zona defavorizata  
 Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verifică 
dacă exploataţia agricolă este situată în: 
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor 
Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată 
în anexă la Ghidul Solicitantului;  
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei  
Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 
Semnificativ Defavorizate/ Listei localităţilor din Zonele Defavorizate 
de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul 
Solicitantului. 
(10 puncte) 

Planul de afaceri 
Anexa PNDR 

S3 

Solicitantul  are în proprietate exploataţia agricolă.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 
ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să 
demonstreze că deţine în proprietate întreaga  exploataţie agricolă:  
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului 
agricol autentificate de notar, conform legislaţiei în vigoare;  
- documente care atestă dreptul real principal de proprietate al 
clădirilor din exploataţie; 
- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din care 
să rezulte: efectivul de animale deţinut, al pasărilor şi al 
familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul 
Exploataţiei, însoțit de formular  de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 
din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 
(  30 dacă DA şi 0 dacă NU) 

Doc. 1a, 1b 

S4 

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, 
recunoscuta conform legislatiei in vigoare, înainte de 
lansarea sesiunii 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 
ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să 
demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme 
asociative, iar scopul şi obiectivele formei asociative sunt în domeniul 
proiectului pentru care se solicită finanţare:  
- grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa 
Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea 
grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole 
şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume 
recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind 
acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute 
preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume; 
- societate cooperativa agricolă, consituită conform legii nr.1/2005; 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii 
nr.138/2004, cu  modificările şi completările ulterioare.  
- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 
 Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, 
judeţean şi naţional. 
(20 dacă DA şi 0 dacă NU) 

Doc. 12.1 

file:///C:/Users/marian.radu/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00084826.htm
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S5 

Solicitantul  acceseaza si masura de agromediu. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 
trebuie să acceseze Măsura 214 „Plăţi de Agro –mediu” din cadrul 
PNDR, prin care şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro 
– mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării 
angajamentului.  
Lista pachetelor existente: 

1. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală 
2. Practici Agricole Tradiţionale 
3. Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot 
4. Culturi verzi 
5. Agricultură ecologică 
6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 
7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca 

cu gât roşu (Branta ruficollis) 
(5  dacă DA şi 0 dacă NU) 

Planul de afaceri 
Print screen IACS 

APIA  
 

 TOTAL  75 

 

SGAL1 
Proiecte care se incadreaza în obiectivele stategiei locale 

(10 puncte dacă DA  şi 0 dacă NU) 
 

SGAL2 
Proiecte care au caracter pilot  

(5 puncte dacă DA  şi 0 dacă NU) 
 

SGAL3 

Solicitantul relizeaza investitii în unul din domeniile: 
i) legumicultura - 10 puncte 

ii) viticultură – pomicultura - 9 puncte 

iii) cresterea animalelor - 8 puncte 

iv) culturi de camp- 6 puncte 

 

 TOTAL 25 

TOTAL  100 

 
PUNCTAJ MINIM 20 puncte 

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face dupa 
aprobarea Raportului de Selecție de catre Asociatia Valea Tutovei și Zeletinului și APDRP . 
Solicitantii  vor fi  notificați  în scris și prin intermediul paginii de internet  www.vtz.ro privind rezultatul evaluarilor 
și selecției cererilor de finanțare depuse . 

Regulamentul Comitetului de selecție și contestatie se regaseste pe site-ul asociației. 
Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor - 7 membri din mediul rural, din care: 

- 4 membri reprezentanti ai  sectorului privat și ai societatii civile.  

- 3 membri reprezentanti ai  sectorului public. 
Informatii detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 411.12 din cadrul Planului de Dezvoltare Locala 

al teritoriului  Valea Tutovei și Zeletinului  (Băcani, Ciocani, Coroiești, Gherghești , Iana, Ibănești, Ivești, Perieni, 
Podu Turcului, Pogana, Pogonești, Puiești, Voinești) sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI (versiunea 06 
mai 2012)– disponibil GRATUIT pe site-ul www.vtz.ro, www.apdrp.ro și www.madr.ro 

Date de contact pentru informații suplimentare: 
- la sediul Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului Sat Bacani, comuna Bacani , judetul Vaslui  
- la tel:0730652397;  
- adresa de email: galvaleatutoveisizeletinului@vtz.ro  
- pagina de web a Asociatiei Valea Tutovei si Zeletinului www.vtz.ro    
- site - ul APDRP: www.apdrp.ro;  
- site - ul MADR: www.madr.ro;   

Informatii privind derularea sesiunii de proiecte pot fi primite si la sucursala Asociatiei ValeaTutovei si 
Zeletinului din municipiul Barlad, str. Epureanu, Nr. 34, Bl. D3, Sc. A, Ap. 1, parter, judetul Vaslui.  
Variantele electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt 
disponibile la sediul GAL si la sucursala din Localitate Barlad, Str. Epureanu, Nr. 34, Bl. D3, Sc. A, Ap. 1, parter, 
judetul Vaslui. 

http://www.vtz.ro/
http://www.vtz.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.vtz.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/

