DOCUMENTE JUSTIFICATIVE aferente
cererii de finanțare depuse pentru
MĂSURA 112 „Instalarea tinerilor fermieri”
din PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ elaborat
de ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
„EURO-CRIŞANA” şi selectat spre finanţare prin
PNDR-Axa IV LEADER
Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de Finanțare aferente Măsurii
112 ”Instalarea tinerilor fermieri” din Planul de Dezvoltare Locală elaborat de Asociația
G.A.L. Euro-Crișana și selectat spre finanțare prin PNDR-Axa IV LEADER, sunt:
1. Documente de proprietate/folosința pentru exploatația
agricolă:
a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
- document care atestă dreptul de proprietate
asupra terenului agricol conform legislației în vigoare (contract de vânzare-cumpărare
/ act de donație / certificat de moștenitor – acte autentificate de notar, hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă cu punere în posesie, și alte acte care
demonstrează terților dreptul de proprietate conform legislației în vigoare);
și/ sau
- tabel centralizator - emis de Primărie, semnat
de persoanele autorizate conform legii, conținând datele contractelor de arendare (cu o
valabilitate de minim 5 ani, la data depunerii Cererii de Finanțare) cu suprafețele luate
în arendă pe categorii de folosință și perioada de arendare;
și/ sau
- contract de concesionare, cu o valabilitate de
cel puțin 5 ani la data depunerii Cererii de Finanțare. Contractul de concesiune va fi
însoțit de adresa emisă de concedent care conține situația privind respectarea clauzelor
contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract și alte
clauze.
- documente pentru terenul ce constituie vatra
stupinei – acte de proprietate conform legislației în vigoare, sau contract de concesiune/
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contract de arendă/ închiriere/ contract de comodat. Suprafața de teren eligibilă pentru
vatra stupinei este de minim 5 mp/stup și 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.
b) Documente solicitate pentru clădiri:
- actul de proprietate;
- alte documente care demonstrează dreptul
de folosință asupra clădirii.
În cazul în care proiectul vizează și modernizarea clădirilor aceastea se vor
face în baza Legii nr. 50/ 1991 (modificată și completată).
În cazul realizării de investiții, documentele de proprietate la punctul b) sunt
obligatorii.
c) Documente solicitate pentru animale, păsări și
familii de albine:
- extras din Registrul Exploatației emis de
ANSVSA/ DSVSA/ circumscripția veterinară (adeverința eliberată de medicul
veterinar de circumscripție) din care să rezulte: efectivul de animale deținut, al păsărilor
și al familiilor de albine și data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatației,
însoțit de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele
sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);
Solicitanții care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achiziții
de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri și mătci (facturi, ordine de plată,
chitanțe, proces- verbal de predare primire).
d) Copie din Registrul agricol emis de Primării care
să confirme dreptul de proprietate și/ sau de folosință (arendă/concesionare) al
terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de producție, cu
ștampila primăriei și mențiunea „Conform cu originalul”.
2. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza
conform O.G. nr. 44/ 2008 în P.F.A. sau Î.I. în termen de 30 de zile lucrătoare de la
primirea Notificării privind selectarea Cererii de Finanțare, cu specificarea codului
CAEN pentru care se autorizează, urmând ca până la acea dată să prezinte următoarele
documente:
- document de la bancă cu datele de identificare
ale băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul
IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu APDRP);
- certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerțului care specifică faptul că solicitantul este autorizat conform
O.G. nr. 44/2008 în P.F.A. sau Î.I., codul CAEN conform activității pentru care solicită
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finanțare, existența punctului de lucru (dacă este cazul) și că nu se află în proces de
lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau
faliment, conform Legii nr. 85/2006 (republicată);
- certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerțului conform legislației în vigoare;
3. Pentru solicitanții autorizați conform O.G. nr. 44/2008
sau S.R.L. cu asociat și administrator unic, document de la bancă cu datele de
identificare ale băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa
băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu APDRP).
4. Pentru solicitanții autorizați conform O.G. nr. 44/2008
sau S.R.L.: certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale și sociale emise
de Direcția Generală a Finanțelor Publice și de primăriile pe raza cărora își au sediul
social și punctele de lucru și graficul de reeșalonare a datoriilor catre bugetul consolidat
(dacă este cazul).
5. Pentru solicitanții neautorizați, persoane fizice:
Certificate care să ateste lipsa datoriilor către bugetul local de la primăriile pe raza
cărora își au domiciliul.
6. Cazierul judiciar, fără înscrieri care privesc sancțiuni
economico-financiare, al solicitantului.
7. Copia actului de identitate pentru solicitant și al soției/
soțului, pentru toți solicitanții care sunt căsătoriți, după caz.
8. Pentru solicitanții autorizați conform O.G. nr. 44/2008
sau S.R.L. cu asociat și administrator unic, Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerțului care specifică faptul că solicitantul este asociat și
administrator unic, solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa
exploatației agricole, codul CAEN conform activității pentru care solicită finanțare, și
că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicată),
reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr. 85/2006 (republicată).
9. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerțului conform legislației în vigoare.
10. Copie după diploma de studii:
- absolvent de liceu/ școala profesională/ școala de
arte și meserii în domeniul agricol, veterinar și economic cu profil agricol/ absolvent a
zece clase cu profil agricol, zootehnic și veterinar însoțită de „Certificat de
calificare profesională (competențe)”;
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- absolvent de liceu/școala profesională/ școala de
arte și meserii (altul decât cel cu profil agricol), care prezintă un certificat de calificare
sau un certificat de absolvire a unui curs de formare, de minimum 150 ore, în
domeniul agricol, veterinar și economic cu profil agricol;
- adeverință pentru absolvenții liceului sau a
școlii profesionale/ școala de arte și meserii din promoția 2013 (cu obligativitatea
prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finanțare), care prezintă
un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare, de
minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol.
Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o instituție recunoscută
de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Solicitanții care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire în
domeniul agricol, veterinar și economic cu profil agricol vor prezenta o adeverință că
urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar și economic cu profil
agricol, de minimum 150 ore, însoțită de declarația pe propria răspundere că vor
depune până la semnarea Contractului de Finanțare cu A.P.D.R.P. certificatul de
calificare aferent sau, din motive obiecte independente de voința solicitantului, o
adeverință de absolvire a cursului aferent calificării.
11. Document (carte de muncă sau adeverință de la locul de
muncă) care atestă faptul că solicitantul a desfășurat activități în domeniul agricol mai
mult de 50% din timpul de lucru cu cel puțin 12 luni, înaintea instalării sale pe cont
propriu.
sau
12. Declarația pe propria răspundere a solicitantului că
este membru al unei familii de fermier și ca a lucrat mai mult de 50% din timpul său de
lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei de fermier) cu cel puțin 12 luni
înaintea instalării sale pe cont propriu, însoțită de declarația conducătorului exploatației
agricole unde a lucrat solicitantul, conform declarațiilor anexate pe site la adresa
www.apdrp.ro.
13. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației.
14. Declarația pe propria răspundere a solicitantului
privind exploatația agricolă că nu a mai accesat Măsurile 112 și 141 și/sau soțul/soția
și nu deține în proprietate/ folosință alte terenuri, animale, păsări și familii de albine, în
afara celor declarate în Planul de afaceri.
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15. Document care atestă că solicitantul este înregistrat
într-o forma asociativă, ca membru (înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, în
domeniul proiectului) emis de către:
- grupuri de producători recunoscute în
conformitate cu O.G. nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu modificările și
completările ulterioare (document care atestă calitatea de membru al grupului de
producători declarație scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de
administrație);
- grupuri și organizații de producători în
sectorul fructe și legume recunoscute conform H.G. nr. 1078/2008 privind acordarea
de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizațiilor de
producători în sectorul fructe și legume (document care atestă calitatea de membru al
grupului de producători, declarație scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului
de administrație);
- societate cooperativă agricolă, consituită
conform Legii nr.1/2005 (adeverința eliberată de cooperativa agricolă însoțită de copia
după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în a cărui
rază teritorială își are sediul, cererea de înscriere aprobată de adunarea generală);
- cooperative agricole constituite conform
Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare (cerere de aderare avizată
de consiliul de administrație și aprobată de adunarea generală, și declararea expresă a
recunoașterii actului constitutiv, adeverința privind calitatea de membru eliberată de
cooperativă, actul constitutiv și statutul cooperativei, certificatul de înregistrare și
certificatul constatator O.R.C. al cooperativei);
- organizații de îmbunătățiri funciare
constituite conform Legii nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare
(adeziunea la statut și la hotărârile adunărilor generale adoptate pâna la acea dată,
precum și dovada plății contribuției de înscriere și a cotizației pe anul în curs).
- Organizația Interprofesională pentru
Produsele Agroalimentare (OIPA): document care demonstrează calitatea de membru
al asociației în care este membru solicitantul; adeverința emisă de OIPA care
demonstrează calitatea de membru a solicitantului în asociație și a asociației în OIPA,
document avizat de consiliul director însoțit de statutul organizației.
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Acest document se atașeaza numai pentru dovedirea criteriului de selecție
„Solicitantul este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislației
naționale în vigoare”.
16. Angajament de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani.
Lista pachetelor existente:
- Pajiști cu Înaltă Valoare Naturală;
- Practici Agricole Tradiționale;
- Pajiști Importante Pentru Păsări – pachet pilot;
- Culturi verzi;
- Agricultura ecologică;
- Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);
- Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru
gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis).
Acest document se atașează numai pentru dovedirea criteriului de selecție.
17. Declarația pe propria răspundere a solicitantului
privind raportarea către Asociația G.A.L. Euro-Crișana a tuturor plăților aferente
proiectului selectat, efectuate de APDRP către beneficiar.
18. Angajamentul solicitantului prin care acesta se obligă
să prezinte rezultatele proiectului său pentru cei interesați.
Acest document se atașează numai pentru dovedirea criteriului de selecție.
Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR si APDRP:
- Cererea de Finanare – Anexa 1;
- Planul de afaceri – Anexa 2;
- Contractul de finanare – Anexa 3;
- Formulare de plată cuprind: (Declarația de eșalonare a depunerii
dosarelor cererilor de plată, Cererea de plată, Declarația de cheltuieli, Raportul de
execuție, Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei și Declarația pe
propria răspundere a beneficiarului) – Anexa 4;
- Fișa Măsurii 112 – Anexa 5;
- Declarații pe propria răspundere – Anexa 6;
- Zone defavorizate conform PNDR – Anexa 7;
- Catalogul oficial al soiurilor de plante din România – Anexa 8;
- Regulamentul CE 1444/2002 – Anexa 9.
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Lista Formularelor disponibile pe site-ul Asociației G.A.L. ”Euro-Crișana”:
- Fișa Măsurii 112 – extras din Planul de Dezvoltare Locală
elaborat de Asociația G.A.L. Euro-Crișana și selectată spre finanțare prin PNDR – Axa
IV LEADER;
- Criteriile de selecție aferente Măsurii 112 ”Instalarea tinerilor
fermieri” din Planul de Dezvoltare Locală elaborat de Asociația G.A.L. Euro-Crișana și
selectată spre finanțare prin PNDR – Axa IV LEADER;
- Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind
raportarea către Asociația G.A.L. Euro-Crișana a tuturor plăților aferente proiectului
selectat, efectuate de APDRP către beneficiar;
- Angajamentul solicitantului prin care acesta se obligă să prezinte
rezultatele proiectului său pentru cei interesați.
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