În baza Hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul P.A. Voivodina pentru anul 2014
(„Buletinul oficial al P.A.V. numărul: 50/13) şi Programul de protecţie, amenajare şi
folosire a terenurilor agricole din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina în anul
2014 („Buletinul oficial al P.A.V. numărul 7/14).

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI
SILVICULTURĂ
publică
CONCURS
pentru acordarea mijloacelor de impulsionare pentru achiziţia echipamentului
pentru producţia vegetală în spaţiul protejat în anul 2014
1. Obiectul concursului
este acordarea mijloacelor de impulsionare pentru achiziţia echipamentului
pentru producţia vegetală în spaţiul protejat, în valoare de 50% din cuantumul
total al investiţiei fără TVA.
2. Cuantumul total al mijloacelor care se repartizează conform concursului
Cuantumul total al mijloacelor care se repartizează este 60.000.000,00 dinari
3. Beneficiarii mijloacelor de impulsionare
Drept de folosire a mijloacelor de impulsionare au
Persoanele fizice titularii gospodăriilor agricole înregistrate din teritoriul P.A.
Voivodina. Spaţiul protejat pentru care se concurează trebuie să fie amplasat
în teritoriul P.A. Voivodina.
Destinaţia şi nivelul impulsionării
Impulsionarea este destinată achiziţionării echipamentului, şi anume:
1. construcţia obiectivelor în spaţiul protejat, acoperit cu material plastic
(aluminiu, oţel galvanizat, oţel şi plastic);
2. folie de lungă durată cu mai multe straturi pentru acoperirea obiectivelor
spaţiului protejat;
3. folie de umbrire şi prevenire a pierderii de căldură;
4. plasă de umbrire a obiectivului;
5. sistem de irigare prin picurare;
6. instrumente de măsurare a nivelului CO2, temperaturii substratului şi
aerului, precum şi a umidităţii
7. sisteme de încălzire.

Cuantumul maxim al impulsionării pentru achiziţia echipamentului pentru
producţia vegetală în spaţiul protejat, la punctele 1‐6 este 550 dinari/m² şi nu
poate fi mai mare de 1.000.000,00 dinari pe anunţ.
Cuantumul maxim al impulsionării pentru sistemele de încălzire la punctul 7
este 1000 dinari/kw şi nu poate fi mai mare de 500.000,00 dinari pe anunţ.
Comisia îşi rezervă dreptul ca suma impulsionării pentru sistemele de încălzire
să îl acomodeze suprafeţei serei.
Cuantumul total al impulsionării pe un anunţ poate fi maxim 1.500.000,00
dinari.
4. Documentaţia necesară care se prezintă la concurs
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

formularul anunţului completat citeţ cu semnătura obligatorie a
semnatarului cererii,
fotocopia buletinului de identitate al semnatarului cererii,
extrasul original din Registrul gospodăriilor agricole pentru anul 2014, pe
care îl eliberează Direcţia Trezorăriei (prima pagină a extrasului GAÎ cu
datele de bază, dacă s‐a modificat contul la bancă, modificarea trebuie să fie
anunţată la Direcţia Trezoreriei şi pagina a doua a extrasului cu datele
privind suprafeţele şi producţia),
antecalculul original cu specificarea echipamentului exprimat în dinari, sau
originalul calculului cu specificarea obligată a echipamentului exprimat în
dinari şi adeverinţă de la bancă privind plata sau orginalul contului numerar
cu bonul fiscal, dovadă de livrare,
adeverinţă privind plata compensaţilor de desecare/irigare
dovadă privind achitarea obligaţiilor de arendare a terenului agricol de stat
originalul foii de proprietate care să nu fie mai vechi de 30 zile pentru
terenul în care se amplasează spaţiul protejat, iar dacă terenul în care se
amplasează spaţiul protejat este în arendă, contractul autentificat privind
arendarea terenului pe cel puţin 5 ani.
5. Menţiuni speciale

Beneficiarul mijloacelor este obligat să prezinte cambia cu declarația de cambie
(care se remite cu prilejul semnării Contractului cu Secretariatul Provincial
pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură privind folosirea mijloacelor).
6. Alocarea mijloacelor de impulsionare
‐
‐

Impulsionarea se alocă sub aspectul mijloacelor irambursabile în urma
cumpărării şi instalării echipamentului.
Beneficiarii care încheie contractul în baza antecalculului, termenul de
realizare a investiţiei este 60 de zile de la data semnării contractului.

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

Îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea mijloacelor de impulsionare o
stabileşte comisia pe care o înfiinţează secretarul provincial pentru
agricultură, economia apelor şi silvicultură.
Hotărârea se adoptă în baza criteriilor stabilite prin Regulamentul privind
acordarea mijloacelor de impulsionare pentru achiziţionarea echipamentului
pentru producţia vegetală în spaţiul protejat în anul 2014.
În caz de nevoie, Secretariatul îşi rezervă dreptul de a solicita de la
semnatarul anunţului documentaţie suplimentară.
Semnatarul anunţului poate prezenta un singur anunţ.
Mijloacele de impulsionare se vor acorda conform anunţurilor sosite până la
cheltuirea mijloacelor prevăzute pentru aceste destinaţii.
Documentaţia pentru concurs nu se restituie.
Anunţurile sosite după termenul stabilit nu vor fi luate în dezbatere.

Concursul este deschis până pe data de 31.10.2014 sau până la cheltuirea
mijloacelor prevăzute pentru aceste destinaţii.
Anunţurile cu documentaţia solicitată se remit prin POŞTĂ PE ADRESA:
Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
cu menţiunea „CONCURS PENTRU ACORDAREA MIJLOACELOR PENTRU ACHIZIŢIA
ECHIPAMENTULUI PENTRU PRODUCŢIA VEGETALĂ ÎN SPAŢIUL PROTEJAT ÎN ANUL
2014” sau personal la Registratura organelor provinciale ale administraţiei în edificiul
Guvernului P.A.V., în fiecare zi lucrătoare între orele 9 şi 14.
Informații suplimentare se pot primi la telefoanele 021/487‐44‐24, 487‐44‐13.
Textul concursului şi formularul anunţului îl puteţi prelua de pe
www.psp.vojvodina.gov.rs

