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Anunț lansare apel depunere proiecte 

 
 
 

Data publicării: 2/2013 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:     1 / M141 / 2013 
Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului anunță lansarea, în perioada 01 martie 2013 – 15 aprilie 2013, a sesiunii de cereri de proiecte 

pentru Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență ". 
 
 
 
 

Depunerea proiectelor pentru măsura 141 se va face la sediul  Grupului de Acțiune Locală Valea Râmnicului (com. Dumitrești) în intervalul orar 
09:00 - 14:00. Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent 
acestei măsuri. Procedura de selecție va fi afișată pe site-ul www.galvalearamnicului.ro și la sediul GAL. Termenul limită de depunere pentru sesiunea 
de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 15 aprilie 2013, ora 12:00. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei 
sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Președintele Comitetului de Selecție. Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului va 
notifica în scris și prin intermediul paginii de internet www.galvalearimnicului.ro , în maxim 30 de zile, pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor 
cererilor de finanțare depuse de către aceștia la sediul GAL. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii 141 din cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de 
internet. Vă așteptăm la sediul Grupului de Acțiune Locală Valea Râmnicului  din com. Dumitrești, jud. Vrancea. Sunați la 0040.725.548.320 sau scrieți-ne la 
adresa Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului, Sat. Dumitrești, com. Dumitrești, jud. Vrancea, sau galvalearamnicului@gmail.com, pentru a 
afla cum puteți obține și dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin Grupul de Acțiune Locală Valea Râmnicului. 

Pentru   a  putea   primi   sprijin   în  cadrul   Măsurii   141,   solicitantul   sprijinului   trebuie   să îndeplinească următoarele condiții: 
Sprijinul se acordă fermierilor așa cum sunt definiți în subcapitolul 5.2. din PNDR. Aceștia sunt persoane fizice și persoane fizice autorizate în vârstă 

de până la 62 de ani, care prezintă un Plan de afaceri pentru restructurarea exploatației agricole.  
Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potențiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului 

de finanțare. 
Definiția fermei de semi-subzistență ținând cont de dimensiunea minimă și/sau maximă a acesteia, procentul producției vândute și/sau nivelul de 

venit al fermelor, Ferma de semi-subzistență este ferma care produce, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează și o parte din 
producția realizată. Dimensiunea economică a fermelor de semi-subzistență poate varia între 2 - 8 UDE. Pentru a deveni viabilă, ferma de semi-subzistență 
poate desfășura și activități non-agricole generatoare de venituri. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență " sunt de 150.000 de Euro (677.850 Lei). 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 141 este de 7.500 de Euro. 
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Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploatații agricole determinată 
pe baza marjei brute standard a exploatației (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unități de dimensiune economică este de 1.200 Euro. 

Dosarele pentru accesarea Măsurii 141 trebuie sa conțină documente conform  „GHIDUL SOLICITANTULUI" (www.apdrp.ro). 
Cerințele de conformitate pentru ca proiectele să fie declarate eligibile sunt cele aferente procedurilor APDRP (www.apdrp.ro) . 
Toți beneficiarii au obligația de a completa declarația privind notificarea GAL și să o depună la secretariatul Grupului de Acțiune împreună cu 

proiectul. Nedepunerea sau nerespectarea acestui fapt poate duce la întârzierea evaluării acestuia de către personalul GAL. 
 
Sumarul cerințelor planului de afaceri 
Planul de afaceri întocmit pentru obținerea sprijinului în cadrul acestei măsuri trebuie să cuprindă următoarele cerințe : 

 scurtă descriere a situației curente ; 
 Obiectivele restructurării ; 
 După caz, investițiile necesare pentru atingerea obiectivelor ; 
 Schimbările de management vizate ; 
 Pregătirea profesională vizată ; 
 Tipul și cantitatea produselor obținute în timpul și după restructurare, inclusiv oportunitățile de piață ; 
 Demonstrarea viitoarei viabilități economice: costuri, venituri și cheltuieli realizate, modalitatea de asigurare a consumului propriu și creșterea 

cantității producției destinată comercializării ; 
 Evaluarea principalelor riscuri ; 
 Elemente referitoare la îndeplinirea cerințelor de mediu, în special când exploatația se află într-o zona cu importanță pentru mediu (HNV, Natura 

2000) ; 
 Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective și etape. 

Beneficiarul poate prezenta în planul de afaceri detalii despre sprijinul pe care dorește să-l obțină și prin accesarea altor măsuri din cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală. 

În Planul de afaceri prezentat, beneficiarul poate include venituri generate de activitatea agricolă desfășurata pe terenuri luate în arendă pe o 
perioadă de timp corespunzătoare cel puțin perioadei acoperite de planul de afaceri. 

Planul de afaceri trebuie să includă toate detaliile privind investițiile care se realizează atât din sprijinul acordat prin măsură cât și/sau prin accesarea 
măsurii 121 "Modernizarea exploatațiilor agricole".  

Elaborarea Planului de afaceri va putea fi sprijinită prin măsura 143 "Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori" și constituie 
document justificativ pentru accesarea măsurii 121 "Modernizarea exploatațiilor agricole". 

Verificarea conformității cu planul de afaceri se va realiza după o perioadă de 3 ani de la acordarea sprijinului. Dacă la verificare, ferma de semi-
subzistență nu îndeplinește conformitatea cu planul de afaceri, acesta nu va mai beneficia de sprijin în următorii 2 ani, cu excepția situației când 
neconformitatea acestuia a fost determinată de cauze independente de voința beneficiarului, definite ca fiind cauze de forță majoră : inundații, secetă 
prelungită, furtuni etc., pentru care se întocmesc dosare de către comisiile locale de specialitate, constituite în acest scop. 
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Fermierii care beneficiază de sprijin prin această măsura sunt obligați să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, un curs de formare 
profesională prin măsura 111 "Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe" în cel puțin unul din domeniile : managementul exploatației 
agricole, contabilitatea fermei, protecția mediului, agricultură ecologică etc. Ca urmare, potențialii beneficiari, în special cei din zonele cu importanță pentru 
mediu vor putea să își dezvolte acele mijloace și practici agricole care să conducă la conservarea biodiversității și protejarea ecosistemelor naturale (ex. 
pajiști, pășuni, fânețe). De asemenea, fermele de semi-subzistență care accesează măsura de agro-mediu vor fi prioritare, acestea având ca scop un numai 
rațiuni economice, dar și de mediu. 

 
Criterii de selecție locală 

1. să facă parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației naționale în vigoare (de exemplu : grup de producători, cooperativă etc.) de 
minim 6 luni – maxim 20 puncte 

 grupuri de producători conform OG 37/2005 – 20 puncte 

 grupuri și organizații de producători de fructe și legume conform OG 1078/2008 – 20 puncte 

 cooperative agricole constituite conform L 566/2004 – 20 puncte 

 organizații de îmbunătățiri funciare constituite conform L 138/2004 – 15 puncte 

 asociații profesionale cu profil agricol constituite conform OG 26/200 – 15 puncte 
2. să acceseze măsura de agro-mediu – 15 puncte 
3. să fie în zonă defavorizată – 5 puncte 
4. să aparțină tinerilor fermieri până în 40 ani – 30 puncte 
5. să realizeze o investiție, în special o investiție pentru îndeplinirea conformității cu standardele comunitare – maxim 30 puncte 

 Să realizeze o investiție pentru îndeplinirea conformității cu standardele comunitare – 30 puncte 

 Alt tip de investiție – 25 puncte 

 Investiție realizată din fonduri proprii – 20 puncte 

Punctajul minim pentru ca un proiect să fie declarat eligibil este de 15 puncte 
 
Criteriile de departajare pentru proiectele cu același punctaj sunt următoarele: 

 Vor fi selectate proiectele din zona unde rata sărăciei este mai mare; 
Comitetul de selecție este format din: 

- Reprezentanți parteneri privați 5 persoane. 
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Declarație 
 
 

Subsemnatul/a …………………………………………........................................................, domiciliat/ă în localitatea …………………………................, 

str. ………………………………..…………………...., nr. ….., bl. …..., ap. …..., et. ….., sc. ….., județul ................................, codul poștal …..................,  

posesor/posesoare al/a  actului de identitate ...... seria …..., nr. ................,  CNP  ......................................,    tel. ……………………………………………….. 

în calitate de solicitant al finanțării GAL Valea Râmnicului, pentru proiectul cu titlul ……………………………………………………………......….. 

………………………………………………………….…………………………………......................................................................... mă angajez ca: 

 După semnarea Contractului de Finanțare, să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului o copie a acestuia, în termen de 5 zile de la data 

semnării lui. 

 După selectarea proiectului, să raportez către G.A.L. Valea Râmnicului toate plățile aferente proiectului ce vor fi efectuate de APDRP. 

Să realizez această raportare după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plății și în maximum 5 zile lucrătoare de 

la data efectuării plății. 

 Să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului  copie a Declarației de Eșalonare Plăți (depusă odată cu prima Cerere de Plată). 

 Să aduc la sediul GAL Valea Râmnicului copia Rapoartelor de Progres depuse pe perioada desfășurării proiectului. 

 Mă angajez ca în termen de 5 zile de la survenirea acesteia să aduc la cunoștință GAL Valea Râmnicului orice modificare intervenită în 

derularea contractului. 

Îmi asum faptul că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Data                                                                                            Semnătura 
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