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MĂSURA 141
“Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”
Pentru accesarea Măsurii 1.4.1, sprijin acordat Fermelor de Semisubzintenţă
pe o perioadă de 5 ani, în valoare de 1500 euro/an. Sprijinul se acordă pe perioada
a 5 ani de zile, în valoare totală de 7500 euro.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141
sunt persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii
Cererii de finanţare), care desfăşoară activităţi economice, în principal activităţ
agricole şi a căror exploataţie agricolă:
- are o dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 UDE;
- este situată pe teritoriul ţării.
- este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol;
- comercializează o parte din producţia agricolă obţinută.
ATENłIE! În situatia în care suprafata declarată în Registrul unic de
identificare este mai mare decât cea din Registrul Agricol, proiectul este
neeligibil.
ATENłIE! Este declarat neeligibil, proiectul care în urma analizei
documentelor atasate rezultă că solicitantul detine teren arabil necultivat în
anul 0, în conditiile în care în anii 1 – 5 din Planul de afaceri beneficiarul nu

îsi cultivă întreaga suprafată arabilă.
ATENłIE! Contractele de folosintă care demonstrează baza de productie
(documentele de intrare) trebuie să fie încheiate pe o perioadă de minim 5 ani.
ATENłIE! Dacă documentele oficiale de cedare din baza de productie
(Contractele de arendare/Contractele de Comodat/Contractele de
Concesiune)sunt încheiate în anul 0 – 2011, se consideră fărâmitarea bazei
de productie în scopul creării de conditii artificiale, în vederea obtinerii unui
avantaj si primirii de sprijin necuvenit. În această situatie proiectul este
declarat neeligibil.
ATENłIE! Cantitătile valorificate, în anul 0, din Planul de afaceri sunt
cele din declaratia pe propria răspundere de comercializare a unei părti
din productie (produse comercializate începând cu 01.07.2010) ce însoteste
certificatul de producător (vezi, anexa 9 la ghid) sau cantitătile comercializate
din factura fiscală/chitante/borderou de achizitii.
Nr.
Documente necesare întocmirii cereri de finanţare:
Crt.
1.
Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului prin care se
angajează să se autorizeze în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/
2008, până la data semnării Contractului de Finanţare
2.
Certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului
Comerţului;
Cazierul judiciar;
Cazierul fiscal eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale
contului afferent;
3.
Plan de afaceri, (întocmit de centrul de consultanţă Sessler Impex)
PRIMĂRIA VA ELIBERA URMATOARELE ACTE :
Extras din Registrul Agricol emis de Primării, paginile care să
4.
dovedească dreptul de proprietate si/sau de folosintă pentru întreaga
bază de productie a gospodăriei, inclusiv membrii exploatatiei, cu
stampila primăriei si mentiunea „Conform cu originalul”.

PF

PFA

PF/PFA
PF/PFA

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele PF/PFA
si taxele locale si alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9
la Ordinul nr. 2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor
formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea
si urmărirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale
bugetelor locale, din care să rezulte suprafata, pe categorii de folosintă
si suprafata anexelor (grajdurilor), pentru care s-a plătit impozit emise în numele solicitantului si/sau al unui membru al familiei pentru
aceeasi exploatatie agricolă;
Contract de închiriere, autentificat la notariat; (în cazul în care una PF/PFA
din părti este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat);
Contract de arendare/tabel centralizator - emis de Primărie, semnat PF/PFA
de persoanele autorizate conform legii, continând sumarul contractelor
de arendare cu suprafetele luate în arendă pe categorii de folosintă,
(unde exista un sigur contract se depune contractul);
8.1. Document eliberat de la Primăria (Adeverinţă) comunei pe raza PF/PFA
căreia este înregistrată stupina şi numărul familiilor de albine - doar
celor care detin stupina;
8.2. Documente prin care să se facă dovada (Adeverinţă) suprafeţei
de teren pe care este amplasat adăpostul pentru animale/vatra stupinei
- doar celor care detin stupina; IUNIE 2011
APIA VA ELIBERA URMATOARELE ACTE:
Extras din Registrul unic de identificare (print-screen), care trebuie PF/PFA
să contină date privind exploatatia agricolă: codul unic de înregistrare
al solicitantului, suprafata utilizată cu structura culturilor, aferent
anului 2011;
ATENłIE! Se permite prezentarea extrasului din Registrul Agricol
numai însotit de adeverintă de la APIA că exploatatia nu este
înregistrată în Registrul unic de identificare
Adeverinţă emisă de APIA, din care rezultă faptul că solicitantul
PF/PFA
măsurii 141 beneficiază de Pachetul de agro-mediu,– doar pentru
beneficiarii platilor de agromediu;
DSVSA SAU MEDICUL VETERINAR (DIN COMUNĂ) VOR
EMITE URMATOARELE ACTE:
Extras din Registrul Exploataţiei emis de DSVSA sau Adeverinţă PF/PFA
eliberată de medicul veterinar de circumscripţie din care să reiasă
înregistrarea animalelor;
Adeverinţă de la ANSVSA, privind starea de sănătate a familiilor de PF/PFA
albine - doar celor care detin stupina;

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Certificat de producător însotit de declaratie pe propria
răspundere de comercializare a unei părti din productie sau alte
documente din care să reiasă valorificarea unei părti din productie,
eliberate conform legislatiei nationale în vigoare (factură fiscală,
chitante, borderou de achizitii); Membrii grupurilor de producători vor
prezenta adeverintă eliberată de grupul de producători din care rezultă
cantitatea comercializată;
Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă
asociativă ca membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii
pentru care aplică;
Copia actului de identitate al solicitantului si/sau al altui membru
al familiei pe numele căruia sunt emise documente atasate Cererii de
finantare
Declaratie pe propria răspundere a solicitantului privind formarea
profesională, prin care acesta se obligă să urmeze, în primii trei ani de
la primirea sprijinului, un curs de formare profesională prin Măsura
111 „Formare profesională, informare si difuzare de cunostinte”
Declaratie pe propria răspundere a solicitantului că nu detine în
proprietate/ folosintă alte terenuri, animale, familii de albine, etc,
în afară celor declarate în Planul de afaceri, si nu a mai depus altă
solicitare pentru obtinerea sprijinului în cadrul măsurii 141.
Calculul numărului de UDE pentru anul trei.

PF

PF/PFA

PF

PF/PFA

PF/PFA

PF/PFA

Criterii de selectie
Punc
1. Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 20 p
aplică, al unei forme asociative recunoscute conform legislatiei nationale în vigoare:
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea nr. 338/2005;
- asociatii profesionale cu profil agricol constituite conform OUG nr. 26/2000;
- grupuri si organizatii de producători în sectorul fructe si legume conform HG nr. 1078/
2008;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004;
- organizatii de îmbunătătiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004;
2. Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăti de Agro - mediu” din cadrul PNDR;
15 p
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul atasează la Cererea
de finantare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăti
de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul si-a asumat, în mod voluntar,
angajamente de agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării
angajamentului.

3. Ferma de semi – subzistentă se află în zonă defavorizată Este situată în:
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unitătilor Administrativ Teritoriale
din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unitătilor
Administrativ Teritoriale
4. Ferma de semi – subzistentă este detinută de fermier cu vârsta sub 40 de ani, la
data depunerii proiectului
Criteriul se aplică pentru solicitantul care la data depunerii proiectului nu are împlinită
vârsta de 40 de ani.
5. Solicitantul realizează o investitie, în special o investitie pentru îndeplinirea
conformitătii cu standardele comunitare:
5.1. investitie pentru îndeplinirea conformitătii cu standardele comunitare
La acest criteriu de selectie, se va acorda punctaj numai dacă solicitantul îsi propune în
Planul de afaceri să realizeze investitii, prin Măsura 121 „Modernizarea exploatatiilor
agricole”, pentru îndeplinirea conformitătii cu standardele comunitare minime pentru
protectia găinilor ouătoare – sistemul de custi îmbunătătite, conform Directivei
Consiliului nr. 1999/74/CE, transpusă prin Ordinul nr. 136/2006. Investitiile propuse prin
proiect trebuie realizate pînă la 31.12.2014
5.2. alt tip de investitie
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul trebuie să prezinte
în Planul de afaceri investitii propuse a se realiza, prin Măsura 121 „Modernizarea
exploatatiilor agricole”, altele decât cele pentru adaptarea la standardele comunitare.
TOTAL

20 p

20 p

25 p

15 p

100

