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Anunț lansare apel depunere proiecte 

 
 

Data publicării: 9/2012 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:      4 / M221 / 2012 
Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est anunță lansarea, în perioada 01 octombrie 2012 – 31 octombrie 2012, a sesiunii de cereri de proiecte 

pentru Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole ". 
 

 
 
 
 

Depunerea proiectelor pentru măsura 221 se va face la sediul  Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est (com. Răstoaca) 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.galvranceasudest.ro și la sediul GAL. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de 
proiecte aferentă acestei măsuri este: 31 octombrie 2012, 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 Comisiei de Selecție. Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est va notifica în scris și 
prin intermediul paginii de internet www.galvranceasudest.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 221 din cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de 
internet. Vă așteptăm la sediul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est  din com. Răstoaca, jud. Vrancea. Sunați la 0040.784.287.433 sau scrieți-ne la 
adresa Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est, Sat. Răstoaca, com. Răstoaca, jud. Vrancea sau galvnsudest@gmail.com, pentru a afla cum puteți 
obține și dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est. 

 
Definirea beneficiarilor 
 
Sprijinul se acordă fermierilor și deținătorilor de terenuri agricole. Fermierii sunt persoane fizice sau un grup/asociație de persoane fizice sau juridice a 

căror exploatație agricolă se află în România și care practică, în general, activități în domeniul agricol. 
Pentru a fi clasificat ca fermier pentru această măsură, fiecare solicitant de suport trebuie să demonstreze că veniturile din agricultură însumează cel 

puțin 25 % din veniturile totale și că timpul destinat muncii în agricultură reprezintă cel puțin 25% din timpul de munca total efectuat. 
Persoanele juridice vor dovedi ponderea venitului din agricultură cu ajutorul documentelor contabile. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole " sunt de 230.000 de Euro (950.337 Lei). 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 221 este in conformitate cu ghidul solicitantului. 
Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro. 
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În cazul persoanelor fizice, dovada ponderii venitului din agricultură în cadrul venitului total se obține împărțind venitul mediu brut din agricultură pe an, 
calculat la nivelul țării, corespunzător suprafeței totale a terenului agricol deținut de solicitant, la nivelul total rezultat din activitățile agricole i neagricole. Acestea 
din urmă pot fi salarii din activitățile lucrative în alte sectoare ale economiei, dividende din acțiuni, profit net din activitatea societăților comerciale pe bază de 
părți sociale deținute, etc. 

Veniturile din activitățile neagricole vor fi calculate ca medie a ultimilor 2 ani și sunt atestate de  o declarație pe propria răspundere autentificată de 
notarul public. 

 
Criteriile de selecție pentru fermieri și deținători de terenuri: 

 Poziția terenului în funcție de zona geografică (altitudine): se acordă prioritate proiectelor în zona de câmpie, apoi deal și de munte) – maxim 25 
puncte 

o Câmpie – 25 puncte 
o Deal – 20 puncte 
o Munte – 15 puncte 

 Mărimea plantației: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafață mai mare – maxim 25 puncte 
o >50 ha – 25 puncte 
o < 50 ha – 15 puncte 

 Distanța față de pădurile existente: pentru a consolida trupurile de pădure deja existente, se va acorda prioritate terenurilor situate în vecinătatea 
acestora – maxim 15 puncte 

o terenuri din vecinătatea pădurilor existente – 15 puncte 
o terenuri izolate – 5 puncte 

 Gradul de degradare a terenului: se va acorda prioritate împăduririi terenurilor afectate de procesele de degradare, cum ar fi eroziunea și deșertificarea 
– maxim 15 puncte 

o terenuri afectate de eroziune sau deșertificare – 15 puncte 
o terenuri  afectate   de   alte   fenomene  de   degradare  (ex.   salinizare, alcalinizare, compactare, etc.) -  10 puncte 

 Ciclul de producție/vârsta de exploatare a pădurii: se va acorda prioritate pădurilor care au prevăzută o vârstă de exploatare mai mare de 40 de ani – 
maxim 10 puncte 

o vârsta de exploatare a pădurii > 40 ani – 10 puncte 
o vârsta de exploatare a pădurii < 40 ani – 5 puncte 

 Numărul de specii utilizate pentru lucrările de împădurire: se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puțin 2 specii în compoziție – 
maxim 10 puncte 

o cel puțin 2 specii în compoziție – 10 puncte 
o 1 specie – 5 puncte 

Dosarele pentru accesarea Măsurii 221 trebuie să conțină documentele conform  „GHIDUL SOLICITANTULUI" (www.apdrp.ro) . 
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Cerințele de conformitate pentru ca proiectele să fie declarate eligibile sunt postate pe site-ul GAL - ului la fiecare măsură în parte. 
Criteriile de departajare pentru proiectele cu același punctaj sunt următoarele: 

 Zonă defavorizată 

 Dovada proprietății asupra terenului. 
Comisia de selecție este formată din: 

 Reprezentanți autorități publice 2 persoane; 

 Reprezentanți parteneri private 3 persoane. 
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Declarație 
 

 

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

………………….……..............., str. ………………………………………………………….……………...., nr. …..….., bl. ……..., sc. …...., ap. ……..., 

județul ..................................., codul poștal ……...................,  posesor/posesoare al/a  actului de identitate ...... seria …..., nr…..................,  CNP  

.......................................................,    în  calitate  de  solicitant  al finanțării    GAL    Vrancea    Sud - Est, pentru proiectul cu titlul 

…………………………………………………………………………………………………………………......................................................................... 

mă angajez ca: 

 După semnarea Contractului de Finanțare, să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est o copie a acestuia, în termen de 5 zile de la data 

semnării lui. 

 După selectarea proiectului, să raportez către G.A.L. Vrancea Sud - Est 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 Vrancea Sud – Est  copie a Declarației de Eșalonare Plăți (depusă odată cu prima Cerere de Plată). 

 Să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est 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 Vrancea Sud – Est 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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