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                                   Asociaţia Microregională Ţara Făgetului 

Măsura 411.21 

„Modernizarea exploataţiilor agricole” 

Data lansării apelului de selecţie: 06 septembrie 2013 

Data limită de depunere a proiectelor la sediul GAL: 07 octombrie 2013 

ATENŢIE! - Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Microregionale 

Ţara Făgetului - comuna Dumbrava, localitatea Dumbrava, nr. 157, de LUNI - VINERI în 

intervalul orar 9.00 - 14.00. 

 

Pe teritoriul microregiunii „Ţara Făgetului” Dezvoltarea echilibrată şi Calitatea Vieţii, 

conform Planului de Dezvoltare a Locală reprezintă una dintre prioritati. De aceea toate 

măsurile de intervenţie din acest domeniu vor avea ca scop: DEZVOLTAREA 

ECHILIBRATA A TERITORIULUI LEADER „TARA FAGETULUI”  PRIN VALORIFICAREA 

POTENTIALULUI AGRICOL, TURISTIC SI ANTREPRENORIAL SI INTEGRAREA ZONEI 

IN CIRCUITUL ECONOMIC INTER-REGIONAL SI INTERNATIONAL IN SCOPUL 

CRESTERII CALITATII VIETII TUTUROR CATEGORIILOR SOCIALE DIN REGIUNE. 

 

Obiectivul si raportul cu strateeia de dezvoltare locala - miza interventiei 

       Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – 
„Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiectiv general 
creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane 
şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor 
comunitare. 
 

Obiective specifice : 
1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, 
ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei 
ecologice, precum și producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 
2. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 
3. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 
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4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea 
încurajării fenomenului de asociere. 
 
Obiective operaţionale: 
     Promovarea investițiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal și de creştere a 
animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole 
existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje 
noi, înfiinţarea de plantaţii etc. 

Realizarea de obiective de utilitate socială şi edilitară contribuie esenţial la dezvoltarea 

echilibrată şi sustenabilă a microregiunii „Tara Fagetului”. 

Descrierea intervenţiei - domeniul de acoperire al măsurii  

Tipuri de proiecte şi acţiuni vizate: 

1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă6 la nivel 
de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele 
pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; 

2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din 

domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de 
Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; 

3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de  
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii 
tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării 
controlului calităţii la nivel de fermă etc.; 

4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalaţiilor 
de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu; 

5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, 

maşini, utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente și software 
specializate,identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul 
Justificativ; 

6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, 
necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate 
sau Memoriul Justificativ; 

7. Inlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de 
producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ 

reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și 
înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă; 

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni; 

9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori; 

10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în 
cadrul fermei;  

11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi 
regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 

12.  Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol; 
13.  Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând 

echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 
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14.  Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) 
nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de 
fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 
implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, 

achiziţionarea de patente și licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care 
proiectul nu prevede realizarea construcţiilor); 

15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică; 
16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare. 

 

Beneficiarii: 

Pot aplica orice persoane de pe teritoriul micro-regiunii, aflate in una dintre 

următoarele situaţii: 

 Persoana fizica autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) 
cu modificările și completările ulterioare; 

  Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare); 

  Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, 
cu modificările şi completările ulterioare); 

 Societate pe acţiuni – să (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 
modificarile şi completările ulterioare); 

 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 
1990, cu modificările şi completările ulterioare); 

  Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 
1990, cu modificările şi completările ulterioare); 

  Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 
1990, cu modificarile şi completările ulterioare); 

  Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Grup de producători constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările și 

completările ulterioare , doar cu condiţia ca investițiile realizate să 
deservească interesele propriilor membri; 

 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și 
completările ulterioare), doar cu condiţia ca investițiile realizate să 
deservească interesele propriilor membri. 

      Fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care 
practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului 
de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este 
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situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE1, și care 
este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol. 

Nr. beneficiari pentru perioada 2012-2013:  2 

Finanţare: 

Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 50% 

Spriiinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul măsurii 121 va fi: 

de  50% din totalul cheltuielilor eligibile ; 

Valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depasi valoarea totala din ghidul  

solicitantului pe masura 121 si totodata valoarea echivalenta costului total pe masura  

conform Hotararii AGA nr. 5/06.0802013 si adresei AM – PNDR nr.64382/04.07.2013 

 

 

Nr. de 

proiecte 

prevazute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

masura 

Contributia 

FEADR - 

masura 

Contributia 

publica 

nationala 

Contributia 

privata 

2 113.196 226.392 90556.8 22639.2 113.196 

Condiţiile minime pentru acordarea sprijinului sunt cele prevăzute în Fişa Măsurii - 

(Investiţii prin FEADR – M121 Modernizarea exploataţiilor agricole); link www.apdrp.ro 

Cerinţele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul, 

Criterii generate de selectie, Documentele Justificative depuse de solicitant odată cu 

proiectul sunt conform Ghidului solicitantului si Fisei pentru masura 121 din PNDR, 

www.apdrp.ro. 

Tototdata solicitantul va depune odata cu depunerea intregii documentatii si Declarația 

prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente 

proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se va 

realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea 

plății,  în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 
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ETAPELE SESIUNII DE SELECŢIE A PROIECTELOR:  

1. Verificarea de către angajaţii GAL „ Asociatia Microregionala Tara Fagetului” a 

conformitatii şi eligibilitatii proiectelor; 

2. Evaluarea proiectelor depuse în termenul prevăzut de către Comisia de evaluatori 

neutri şi intocmirea raportului de evaluare de către aceştia; 

3. Selecţia proiectelor efectuată de către Comitetul de selecţie, cu intocmirea raportului 

de selecţie, insoţit de lista proiectelor selectate pentru finanţare, reportate şi 

nefinanţate; 

4. Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii de către Comisia de contestaţii a GAL 

„Asociatia Microregionala Tara Fagetului”; 

5. Intocmirea de către GAL „ Asociatia Microregionala Tara Fagetului”, a raportului de 

evaluare a cererilor de finanţare, a listei cererilor de finanţare aprobate şi 

transmiterea acestora către OJPDRP - Timis; 

6. Notificarea beneficiarilor de finanţare stabilit în urma selecţiei si publicarea pe site. 

7. Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul, de către Centrul Regional pentru 

Plati, Dezvoltare Rurală şi Pescuit - V Vest Timişoara. 

 

NOTA BENE!!! - Durata de execuţie a contractului de finanţare este de 
maximum 3 ani, dar nu mai târziu de 31.12.2015, pentru proiectele care prevăd 
investiţii cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde. 

Prin excepţie, durata de execuţie a contractului de finanţare este de 
maximum 2 ani, pentru proiectele care includ investiţii simple de utilaje, instalaţii, 
echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate şi a altor 
mijloace de transport care nu sunt achiziţionate prin leasing financiar şi/sau 
adaptarea la standarde. 

Grila de evaluare a proiectelor finantate prin Programele propuse 

Reguli de aplicare:  

 Grila are rol privind analiza si departajare a proiectelor – în scopul facilitării deciziei 
Comitetului de selectie; 

 Grila se aplică tuturor proiectelor depuse de beneficiari; 
 
Sistemul de punctare din ghidul solicitantului este urmatorul: 
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SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR 

 

Nr. Criterii de selectie Punctaj
2013 

 
 
 
 
 
1 

Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare 
pentru 
laptele crud: 

‐ se aplică numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și 
bivolite); 

‐ data la care se încheie perioada de grație ‐ 31.12.2014. 
‐ se acordă punctaj numai pentru modernizări/extinderi, respectiv pentru 
solicitanții care au desfășurat activitate anterioară similară celei susținute 
prin proiect iar proiectul cuprinde numai investiții referitoare la 
implementarea standardului în proportie de 100%. 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Exploataţii din sectoarele prioritare 
Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente 
(sectoare prioritare și energie regenerabila) poate primi: 

 
Max 38 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 
mai jos: 

Max 33 

 
(i) bovine 

carne 32 

lapte 33 

 
(ii) ovine și caprine 
 

îngrășare 28 

reproducție 24 

 
 
(ii) ovine și caprine 

reproducție 23 

îngrășare 23 

 
 
iv) pasari 
 

carne 26 

 
ouă 

28 

Proiectele din sectoarele prioritare care 
vor realiza investiţii în producerea și 
utilizarea energiei regenerabile vor 
putea beneficia de un punctajsuplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd 
investiţii în energie regenerabilă se 
acordă în funcţie de ponderea acestor 
investiţii în valoarea totală eligibilă 
a proiectului şi se adaugă la punctajul 
obţinut pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru obținerea 
energiei regenerabile trebuie să 
provină din ferma proprie iar energia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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obținută, inclusiv din alte surse 
regenerabile (solară, eoliană, termală și 
alte surse de același tip), să fie folosită 
exclusiv în cadrul fermei. 
 
 
 

3 Exploataţii agricole de semi‐subzistenţă 
Sunt exploatatiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar 
care 
comercializeaza și o parte din productia realizata. 
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi‐subzistență poate varia 
între 2 şi 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de 
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în 
Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie 
sunt: 
- Persoană fizică; 
- Persoană fizică autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Întreprindere individuală (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) 
cu modificările și completările ulterioare; 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

4 Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 
aplică, 
este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme 
asociative, recunoscute conform legislației naționale în vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la 
cererea 
de finanțare documente prin care să demonstreze că acesta este membru 
al 
uneia din următoarele forme asociative: 
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificările și completările ulterioare; 
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu 
modificările 
și completările ulterioare; 
- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 
îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile și completarile 
ulterioare; 
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații 
profesionale (asociații) din componența unei OIPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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sau 
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor 
reglementări: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările 
şi completările ulterioare 
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, cu 
modificările și completările ulterioare; care aplică în nume propriu. 

5 Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ 
FEADR pentru acelaşi tip de activitate 

   12 

6 Exploataţii de creştere a animalelor în sistem ecologic    12 

7 Proiectele care au și investitii pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din ferma 
proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru procesare în 
cadrul 
fermei, se acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea 
totală 
eligibilă a proiectului. 

    
 
 
 

5 

8 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la 
data 
depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu 
de 
selecţie sunt următoarele: 

‐ persoană fizică autorizată (constituita conform OUG nr. 44/ 2008); 
‐ intreprindere individuală (constituita conform OUG nr. 44/ 2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
‐ asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 
modificările și completările ulterioare; 

‐ persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/intreprindere individuala până la încheierea contractului de 
finanţare (conform doc. 18.1). 

    
 
 
 
 
 
 

15 

9 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
‐ zona montană cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ 
Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la ghidul 
solicitantului; 

‐ alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei 
Unităților 
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ 
Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii 
Naturale 
Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

 
 
 
 
 

3 
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 TOTAL    100 

 
Sistemul de punctare al Asociatiei Microregionale Tara Fagetului este urmatorul: 

.  

Nr. Criteriul Punctaj 

alocat 

1 Integrarea în Strategia de dezvoltare a TERITORIULUI si calitatea proiectului 

 Integrarea proiectului in programul de finantare; Integrarea proiectului pe 
măsurile Programului de finantare – 5 puncte 

 Participarea proiectului la implementarea strategiei – incadrarea pe un 
obiectiv din strategia de dezvoltare – 5 puncte 

 Formularea clară a obiectivelor proiectului – 5 puncte 

 Formularea clară si elgibilitatea activitătilor – 5 puncte 

Total 

20 

puncte 

2 Activitati de conservare – protectia mediului  

 Proiectul include cel putin o activitate de mediu – 5 puncte 

 Proiectul are o pondere importanta a activitatilor care se adreseaza 
conservarii si protectiei mediului  - 10 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea activitătilor 

Total 

10 

puncte 

3 Proiecte aplicate de tineri – beneficiarul proiectului / reprezentantul legal al 

Beneficiarului  / persoana care are decizia la nivel legal este persoana sub 40 ani 

Total 

10 

puncte 

4 Proiecte pentru care Beneficiarii finali / Grupul tintă  este reprezentat de 

tineri  

 Proiecte care propun cel putin o activitate adresată tinerilor – 5 puncte 

  Proiecte prin care se implementează doar activităti pentru tineri – 10 
puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea activitătilor 

Total 

10 

puncte 

5 Proiecte integrate – care aplică măsuri de pe axe diferite din PNDR  

Proiectul include activităti specifice la cel putin două măsuri din PNDR 

Toal 5 

puncte 

6 Proiecte inovatoare 

 Proiecte care propun o actiune inovatoare – 5 puncte 

 Proiecte care sunt în totalitate inovatoare – 10 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în ponderea inovarii la nivelul 
resurselor 

Total 

10 

puncte 

7 Proiecte care folosesc resurse locale si se adaptează specificului zonei 

 Proiecte care folosesc cel putin o resursă locală – 5 puncte 

  Proiecte care folosesc în totalitate resurse locale – 15 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 15 puncte în functie de ponderea resurselor 

Total 

15 

puncte 
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8 Integrarea de activităti legate de producerea energiei regenerabile 

 Proiecte care au cel putin o activitate de producerea energiei regenerabile 
– 1 punct 

  Proiecte care au o pondere de peste 50% a activitatilor si bugetului  
petnru producerea energie regenerabile – 5 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea resurselor 

Total 5 

puncte 

9 Valoarea proiectului 

 Proiecte cu buget de de până la 15.000 eur – 10 puncte 

 Proiecte cu buget între 15000 – 20.000 eur – 5 puncte 

 Proiecte cu buget între 20.000 – 30.000 eur – 2 puncte 

Total 

10 

puncte 

10 Parteneriatul în dezvoltarea proiectului: Proiectul este derulat în parteneriat.  Total 5 

puncte 

Total 100 puncte 

Punctaj minim: 10 de puncte 

Indicatori: 

Indicator de realizare:    Numărul de comune sprijinite: 13  si orasul Faget.  

Volumul total al investiţiilor (Euro): 226.392 

Indicatori de rezultat:   Populaţie rurală care beneficiază de servicii îmbunătatite: 33920 

(populaţia GAL). 

          Data de anunţare a câstigatorilor proiectelor din cadrul sesiunii de licitaţii pentru 
măsura descrisă, efectuată de GAL este: până cel târziu 15 iulie 2013 - sub forma unui 
comunicat de presă si pe site-ul GAL.  

         *Sursele folosite pentru intocmirea acestui material sunt Ghidul Solicitantului Măsura 
121 PNDR www.apdrp.ro şi Planul de Dezvoltare Locala al G.A.L - „Asociatiei 
Microregionale Tara Fagetului” ce se poate vizualiza pe site-ul: www.tarafagetului.ro  

         Toate formularele necesare elaborării proiectului, al căror format este elaborat de către 
Agenţia de Plati Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P) pot fi consultate şi descărcate 
direct de pe pagina de internet a A.P.D.R.P - www.apdrp.ro. 

       Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  Grupului de Acţiune Locală – GAL 
„Asociatia Microregionala Tara Fagetului”  din comuna Dumbrava, localitatea Dumbrava 
nr.157 si/sau la tel: 0256 325 721, e-mail: galtarafagetului@tarafagetului.ro . 
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