
Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui 

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui(GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand 
cu data de 8 octombrie – 9 noiembrie a celei de a doua sesiuni de primire a cererilor de 
proiecte pentru Masura 411.12 - 2/12  - "Instalarea tinerilor fermieri'' 

Data publicarii: 8/10/2012                 Data limita de depunere a proiectelor: 9/11/2012 

Fondurile disponibile pentru: 

Masura 411.12 - "Instalarea tinerilor fermieri''sunt de 298.200 euro. Suma maxima 
nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul 
Masurii 411.12 este de 40.000 Euro iar suma minima este de 12.000 Euro. 

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul GAL Podu 
Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de 
finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in 
cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza 
proiectul. 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul 
Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, 
Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, 
Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – 
publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta 
electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente 
masurilor lansate la sediul GAL. Vă aşteptăm la sediul GAL Podu Inalt din sat Deleni, 
comuna Deleni, telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.  

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 
900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri. 

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla 
cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe 
teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in 
comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al 
societatii civile si 3 din domeniul public. 



Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu 
depunerea proiectului sunt in conformitate cu cerintele fisei masurii din PNDR si cu 
Ghidul solicitantului in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie, aferente Masurii 
112.  
Dosarul Cererii de Finanţare depus la secretariatul GAL va cuprinde Cererea de Finanţare 
completată şi documentele ataşate acesteia, conform Listei Documentelor.  
Pentru a demonstra ca proiectul se incadreaza in obiectivele strategiei de dezvoltare Podu 
Inalt, solicitantul va prezenta o adresa de la GAL Podu Inalt, in acest sens. 

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. 
sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent măsurii 112, disponibil pe site-ul Agenţiei 
de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. 
www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selectie de către GAL; 

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 materiale/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. 

Sunt considerate eligibile doar proiectele implementate pe teritoriul Podu Inalt.   

Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL  
Dosarul cererii de finantare este depus la sediul GAL Podu Inalt, unde vor fi verificate 
conformitatea si eligibilitatea proiectului. 



Comitetul de selectie a proiectelor este format din 7 membri: 3 reprezentanţi ai 
administraţiei publice, 4 reprezentanţi ai sectorului privat si societăţii civile. 

GAL Podu Inalt va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit 
şi va întocmi şi aproba Raportul de evaluare. 

Descrierea criteriilor de selecţie 
Punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu este descris in tabelul de mai jos. 
Punctajul minim pe care trebuie să-l obtină un proiect pentru a fi selectat este de 30 de 
puncte. 

Nr.
crt. 

Criterii de selectie Punctaj

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. 

5

S2 Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil 
vegetal/animal) într-o zona defavorizata. 
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. 

5

S3 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 mitcare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010) 

5



S4 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 
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 atatate documentele 
descrise în Cap. 4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de 
finantare, punctul 12.1. 

20

S5 Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul 
ataseaza la Cererea de Finantare 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). 

5

Criterii de selectie locale



SGAL1 Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale:
1. Imbunatatirea competentelor profesionale ale persoanelor din 
sectorul agricol, forestier si alimentar                                                                    
2. Modernizarea si imbunatatirea performantelor exploatatiilor 
agricole si a unitatilor de procesare prin promovarea investitiilor, 
adaptarea productiei la cerintele pietei 
3. Incurajarea asocierii producatorilor agricoli in asociatii, 
cooperative de productie si valorificare si grupuri de producatori  
4. Promovarea instalarii tinerilor in sectorul agricol, forestier si 
alimentar 
5. Cresterea viabilitatii economice a fermelor de semi-subzistenta 
6. Promovarea agriculturii  si a produselor ecologice 
7. Stimularea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei 
regenerabile si folosirea de tehnologii inovative pentru eficienta 
energetica 

30

SGAL2 Proiecte care au caracter pilot (de exemplu actiuni de promovare si 
marketing inovative) 

30 

Total 100

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie: 

Notificarea solicitantilor se va face prin servicii postale pe adresa solicitantului/personal, 
cu confirmare de primire. 

Raportul de Selectie se va publica pe site-l GAL in termen de maxim 30 de zile 
calendaristice de la incheierea sesiunii de depunere a cererilor de finantare.   

Data şi modul de anunţare a rezultatelor 

Notificările către solicitanti asupra rezultatului selecţiei vor fi transmise prin servicii 
postale/personal cu confirmare de primire din partea solicitantului, in termen de 3 zile de 
la data aprobarii raportului de selectie de catre Comisia de selectie GAL.


