În baza Hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome
Voivodina pentru anul 2014 („Buletinul oficial al P.A.V”, numărul: 50/2013) şi
Programul de protecţie, amenajare şi folosire a terenurilor agricole din teritoriul
Provinciei Autonome Voivodina în anul 2014 („Buletinul oficial al P.A.V”, nr. 7/2014)

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI
SILVICULTURĂ
publică
CONCURS
pentru acordarea de mijloace irambursabile pentru avansarea folosirii terenului
agricol prin achiziţia noului echipament pentru protecţia culturilor agricole
împotriva calamităţilor naturale şi achiziţia restului de utilaje
în teritoriul P.A. Voivodina

Obiectul concursului
este acordarea de mijloace de impulsionare pentru
1.
Achiziţia plaselor de protecţie anti‐grindină cu stâlpi, pe o suprafaţă de la 0,5
ha până la 10 ha din teritoriul P.A. Voivodina, la nivel de până la 60% din valoarea
totală a echipamentului fără TVA.
Cuantumul mijloacelor de impulsionare pentru sprijin investiţiilor, conform
aplicării concursului nu poate fi mai mare de 800.000,00 dinari pe hectar.
Cuantumul total al mijloacelor care se alocă este de 220.000.000,00 dinari.
2.
Achiziţia box‐paleţilor pentru recoltarea şi depozitarea fructelor de la 100
până la 1000 de paleţi la nivel de 50% din valoarea totală fără TVA. Maxim 100
paleţi/ha culturi de fructe.
Cuantumul mijloacelor de impulsionare conform aplicării concursului nu poate fi
mai mare de 4.000,00 dinari pentru achiziţia unui box‐palet.
Cuantumul total al mijloacelor care se alocă este de 40.000.000,00 dinari.
Beneficiarii mijloacelor de impulsionare:
Drept de participare la concurs au:
‐persoanele fizice – titularii gospodăriilor agricole înregistrate;
‐persoanele juridice – gospodăriile agricole înregistrate
Semnatarii cererilor trebuie să fie din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina.
Documentaţia necesară
1. Formularul anunţului completat citeţ cu semnătura obligatorie a
semnatarului cererii, iar pentru persoanele juridice şi sigiliul semnatarului,
2. fotocopia buletinului sau a cardului de identitate cu cip pentru titularul GAÎ
sau a persoanei autorizate la persoana juridică,

3. extrasul original din Registrul gospodăriilor agricole pentru anul 2014, pe
care îl eliberează Direcţia Trezorăriei (prima pagină a extrasului GAÎ cu
datele de bază şi partea a doua a extrasului cu datele privind suprafeţele şi
producţia);
4. extrasul din cadastrul bunurilor imobile sau cu datele privind proprietatea
pentru toate parcelele cadastrale sub culturi de fructe care prezintă obiectul
anunţului şi care să nu fie mai vechi de 30 zile;
5. contractul autentificat privind arendarea terenului agricol sub culturi de
fructe, cel puţin până în anul 2028 (dacă terenul pe care se instalează
echipamentul, care prezintă obiectul prezentului concurs este luat în
arendă);
6. antecalculul original cu specificarea echipamentului exprimat în dinari, sau
fotocopia calculului cu specificarea echipamentului exprimat în dinari care
să nu fie mai vechi de 01.01.2014 şi adeverinţa de la bancă privind
executarea plăţii. Specificarea echipamentului trebuie să conţină
caracteristicile de bază ale echipamentului prezentate în tabelul a) şi b)
(datele prezentate în anunţ trebuie să fie aceleaşi cu cele din antecalcul,
respectiv calcul)
7. garanţia pentru echipamentul livrat 5 ani,
8. declaraţia de la vamă pentru echipamentul din import,
9. adeverinţa privind achitarea compensaţiilor pentru desecare/irigare
10. dovadă privind îndeplinirea obligaţiilor pentru arendarea terenului agricol
de stat
11. declaraţia semnatarului cererii precum că nu beneficiază de mijloace de
impulsionare, în baza altui temei pentru aceeaşi destinaţie.
Documentaţia suplimentară obligatorie pentru persoanele juridice
1. fotocopia adeverinţei privind codul de identificare fiscală;
2. extras de la Agenţia pentru registre economice;
3. cont cu destinaţii fixe deschis la Direcţia Trezoreriei;
4. adeverinţa Direcţiei Fiscale că semnatarul cererii şi‐a achitat obligaţiile
fiscale şi alte taxe publice pentru 2014.
Documentaţia necesară pentru punctajul persoanelor juridice:
1. Raportul ARE de bonitate pentru persoanele juridice înregistrate înainte de
2012 (BON – 3). Pentru întreprinderile nou înfiinţate – Bilanţul situaţiei şi
succesului
2. pentru cooperativele agricole extras din Registrul gospodăriilor agricole pe
care‐l eliberează Direcţia Trezoreriei (prima pagină a extrasului GAÎ cu datele
elementare şi pagina a doua a extrasului cu datele privind suprafeţele şi
producţia) cu cel puţin 10 cooperatişti.
Documentaţia de concurs se prezintă în două exemplare (original şi fotocopie).
Comisia îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente pe lângă cele amintite.
Menţiuni speciale:

Beneficiarul mijloacelor are obligaţia de a remite, cu prilejul semnării contractului cu
Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură privind
folosirea mijloacelor, cambie cu declaraţie de cambie, iar pentru persoana juridică,
cambie înregistrată cu declaraţie de cambie.
Cheltuielile acceptabile şi neacceptabile
Cheltuielile acceptabile conform prezentului concurs sunt cheltuielile de
achiziţionare a echipamentului pentru protecţia culturilor agricole împotriva
calamităţilor naturale şi achiziţia restului de utilaje în teritoriul P.A. Voivodina,
care prezintă obiectul prezentului concurs exprimate fără TVA. În Tabel a) sunt
prezentate componentele echipamentului care este obiectul prezentului concurs.

Tipul
echipamentului

Elementele sistemului de protecţie anti‐grindină

Plasa anti‐grindină cu stâlpi

Piloanele

‐ din lemn şi
‐ din beton

Ancore
Cablul de oţel
Cleme din oţel galvanizat
Sârmă din oţel acoperită cu aluminiu
Capace pentru piloanele din beton
Capace pentru piloanele din lemn
First 1
Capace PE
Inel 90mm acoperit cu aluminiu
Spanner
Cuie acoperite cu aluminiu
Plasă de grindină‐UV stabilă
Plachete de tip piepten PE
Plachete pentru conectarea plasei
Plachete Universal
Cârlige‐S
Cuie acoperite cu aluminiu
Lanţ pentru fixarea plasei
Inel acoperit cu aluminiu
Cuie acoperite cu aluminiu
Plate antiderapante (pentru piloanele din beton)

Caracteristici box‐paleţi:
Tabelul b)
‐ capacitate
500 kg
‐ material
PE‐HD, UV‐stabilă
‐ temperatura
min ‐40 C◦, max +50 C◦
MENŢIUNE: Garanţia pentru echipamentul livrat 5 ani

Alocarea mijloacelor de impulsionare
‐ Îndeplinirea condiţiilor pentru alocarea mijloacelor de impulsionare le stabileşte
comisia pe care o înfiinţează secretarul provincial pentru agricultură, economia
apelor şi silvicultură.
‐ Hotărârea se adoptă în baza criteriilor stabilite în Regulamentul privind acordarea
de mijloace irambursabile pentru avansarea folosirii terenului agricol prin achiziţia
noului echipament pentru protecţia culturilor agricole împotriva calamităţilor
naturale.
‐ În caz de nevoie îşi rezervă dreptul de a solicita semnatarului cererii documentaţie
suplimentară.
‐ Documentaţia de concurs nu se restituie.
‐ Semnatarul anunţului poate prezenta un singur anunţ.
‐ Anunţurile sosite după termenul stabilit nu vor fi luate în dezbatere.
‐ Mijloacele de impulsionare se vor repartiza conform anunţurilor sosite, până la
cheltuirea mijloacelor prevăzute pentru această destinaţie.
‐ Hotărârea definitivă privind repartizarea mijloacelor o emite secretarul provincial
pentru agricultură, economia apelor şi silvicultură.
Termenul pentru încheierea investiţiei
Termenul pentru încheierea investiţiei (instalarea sistemului cumpărat al plasei
anti‐grindină cu stâlpi) şi achiziţiei restului de utilaje (box‐paleţi din plastic) este până
pe 15.11.2014
Plata mijloacelor
Persoana autorizată va ieşi la faţa locului, după remiterea următoarei
documentaţii, în două exemplare, de către beneficiarul mijloacelor:
1. raportul narativ (scurt, în scris) privind activitatea efectuată;
2. originalul sau fotocopia facturii;
3. originalul sau fotocopia dovezii de livrare;
4. originalul sau fotocopia extrasului de la bancă privind plata facturii;
5. fotocopia garanţiei
Secretariatul va face plata mijloacelor după stabilirea îndeplinirii obligaţiilor
contractuale.

Modul de prezentare a anunţului
Concursul este deschis până pe data de 30.09.2014 inclusiv
Anunţurile cu documentaţia necesară se remit PRIN POŞTĂ, PE ADRESA:
Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură,
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad,
cu menţiunea ”CONCURS PENTRU ACORDAREA DE MIJLOACE IRAMBURSABILE
PENTRU AVANSAREA FOLOSIRII TERENULUI AGRICOL PRIN ACHIZIŢIA NOULUI
ECHIPAMENT PENTRU PROTECŢIA CULTURILOR AGRICOLE ÎMPOTRIVA
CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI ACHIZIŢIA RESTULUI DE UTILAJE 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 telefonul 021/456‐267
Textul concursului şi formularul anunţului îl puteţi prelua
www.psp.vojvodina.gov.rs

de

pe

