
 
 

Data publicarii: 21.10.2013 

 

GAL TRANSCARPATICA anunţă lansarea celei de-a doua sesiuni de cereri de proiecte 

pentru Măsura 122. „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii” 

in perioada 21.10.2013-22.11.2013, finantate prin Axa IV Leader, 

Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală. 

 

I. Data lansării apelului de selectie: 21 octombrie 2013 

Numărul de referintă al sesiunii de cereri de proiecte: M122 – 2/13 – 22.11.2013 

 

II. Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele, data limită de depunere a 

proiectelor:   

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Transcarpatica din comuna Bran, Valea Grajdului 

nr. 2, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este 

22.11.2013, orele 14.00. 

 

III. Fondurile disponibile pentru Măsura 122 sunt de 17.700 de euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată unui proiect este de 17.700 de euro. 

IV. Model de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL 

Transcarpatica toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre 

beneficiar. Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului 

cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE REFERITOARE LA 

RAPORTAREA CATRE GAL TRANSCARPATICA A TUTUROR PLATILOR AFERENTE 

PROIECTULUI 
Solicitantul (nume, prenume/denumire) ............................................................, numar de inregistrare (CUI) 

………………….., numar de inmatriculare ………………………………. , prin reprezentat legal (nume, prenume) 

domiciliat în ………………………………………, posesor al BI/CI/PASS seria ……………. nr. ………………eliberat 

la data ………… de ………….., CNP ………………………………., cunoscând prevederile Codului Penal privind 

falsul in declaratii, ma angajez sa raportez catre GAL Transcarpatica toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi 

efectuate de APDRP catre beneficiar.  

Declar ca raportarea se va realiza dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea 

platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 

Reprezentant Legal 

Nume si prenume ……………………………… 

Data.......................................  

Semnatura…………………..                                                                                                                                      

Stampilă 

* În cazul în care prezenta declaratie va fi redactată pe două sau mai multe pagini/file fiecare pagină va fi semnată si 

stampilată de reprezentantul legal 

 

V. Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie  

Procesul de selectie a proiectelor se va derula după cum urmează: notificarea solicitantilor privind 

rezultatul selectiei, publicarea raportului de selectie, primirea si solutionarea contestatiilor, 

publicarea raportului de solutionare a contestatiilor, publicarea raportului final de selectie, modificat 

ca urmare a solutionării contestatiilor.  



 
GAL Transcarpatica îi va notifica în scris în termen de 3 zile şi prin intermediul paginii web pe toţi 

solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL 

Transcarpatica. Contestatiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL 

Transcarpatica, în termen de 5 zile de la data primirii notificării. După verificarea contestatiilor 

depuse se va emite Raportul Comisiei de contestatii, care se va publica pe pagina web 

www.galtranscarpatica.ro. 

 

VI. Documente necesare:  

Lista documentelor justificative necesare se găseste pe site-ul www.galtranscarpatica.ro. De 

asemenea, vă rugăm să consultati si site-ul www.apdrp.ro pentru ultima versiune a Ghidului 

Solicitantului pentru măsura 122 cat si anexele aferente acestui ghid. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în 

conformitate cu cerintele fisei măsurii din PNDR si cu Ghidului solicitantului în vigoare la 

momentul lansării apelului de selectie, aferente măsurii 122: 

 

1.Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic/Memoriu justificativ vizat pentru conformitate de către şeful 

ocolului silvic care administrează sau asigură serviciile silvice pentru fondul forestier al 

solicitantului / Proiectul de împădurire, vizat pentru conformitate cu prevederile amenajamentului 

silvic de către Seful ocolului silvic; 

2. Documentele care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier care face obiectul 

investitiei;  

3. Certificatul de urbanism/ Autorizatia de construire  

4. Acceptul scris al tuturor proprietarilor fondului forestier implicati în proiect;  

5. Angajamentul pentru schimbarea categoriei de folosintă a terenului;  

6. Documente eliberate de autoritatea de mediu:  

6.1. Clasarea notificării /  

6.2. Decizia etapei de evaluare initială/  

6.3. Decizia etapei de încadrare /  

6.4. Acord de mediu/ Aviz Natura 2000;  

7.1. Pentru solicitantii publici Hotărârea Consiliului Local/ Consiliilor Locale privind instrumentarea 

proiectului;  

7.2 Pentru solicitantii privati:  

7.2.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale 

proiectului;  

7.2.2. Pentru persoane juridice: Act/ hotărâre a organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ 

deţinătoare de păduri privind instrumentarea proiectului;  

7.2.3. Pentru persoanele fizice: Declaratie pe proprie răspundere;  

8. Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului 

aferent proiectului FEADR;  

9.1. Pentru solicitantii publici:  

9.1.1. Certificatul de înregistrare fiscală;  

9.1.2. Actul de înfiintare si statutul ADI;  

9.2. Pentru solicitanţii persoane juridice de drept privat:  

9.2.1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/  

9.2.2. Certificat de înregistrare fiscală şi Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei 

juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/ 2000;  



 
9.2.3 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor/ Certificat de înregistrare în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor, pentru asociaţii.  

10.1. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale şi graficul de reeşalonare (dacă este 

cazul) a datoriilor către bugetul consolidat.  

10.2. Pentru solicitantii persoane fizice se solicita doar certificate care sa ateste lipsa datoriilor la 

bugetele locale. 

11. Contract de administrare/contract servicii silvice în vigoare, incheiat cu ocolul silvic autorizat in 

conditiile legii. 

12. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila întocmit de solicitant (va 

cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada 

derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila începând 

cu anul 2006 pentru aceleasi tipuri de investitii. 

13. Declaratie sef ocol silvic privind valorificarea investitiei în fondul forestier al beneficiarului 

conform contractului de administrare/servicii silvice. 

 

VII. Cerinţele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:  

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate 

menţionate în Fisa Măsurii si în Ghidului Solicitantului aferent măsurii. 

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

Suprafaţa minimă avută în vedere pentru acestă măsură este de 0,5 ha şi este inclusă în 

amenajamentul silvic al solicitantului sau într-un amenajament silvic elaborat la o scară mai mare, în 

concordanţă cu legislaţia naţională în vigoare. 

Solicitantul trebuie să aibă amenajament silvic în vigoare pentru suprafeţele de pădure care fac 

obiectul proiectului. 

Proiectul trebuie să respecte specificaţiile din amenajamentul silvic şi să demonstreze utilitatea 

tehnico-economică şi funcţională prin studiul de fezabilitate, memorial justificativ şi/ sau proiectul 

de împădurire. 

Proiectul trebuie să aibă acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice şi/ sau 

juridice) care va fi depus odată cu cererea de finanţare. 

Durata de realizare a unui proiect nu poate depăşi 3 ani de la data încheierii contractului de 

finantare (2 ani în cazul proiectelor fără construcţii şi montaj) şi 5 ani în cazul proiectelor privind 

îmbunătăţirea structurii pădurilor, proiecte de împădurire. 

Solicitantul trebuie să aiba contract de administrare/ servicii silvice cu un ocol silvic autorizat, în 

conditiile legii. 

Proiectele pentru producerea de puieti forestieri (pepiniere silvice) trebuie să fie amplasate în 

fondul forestier al solicitantului. Producţia realizată după finalizarea investiţiei (puieţi forestieri) 

trebuie să fie utilizată majoritar în fondul forestier propriu. 

Solicitantul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile/ autorizatiile (dacă este cazul) necesare 

investiţiei. 

IMPORTANT! Memoriul Justificativ/ Studiul de fezabilitate/ Proiectul de împădurire 

trebuie să fie vizat/ e pentru conformitate cu prevederile amenajamentului silvic de către Seful 

ocolului silvic care administrează sau asigură serviciile silvice pentru fondul forestier al 

solicitantului. 

Documentaţiile tehnico-economice trebuie să fie însotite de anexe cu extrase din amenajament, să 

justifice necesitatea investiţiei prin corelarea capacitătilor fizice ale investiţiei solicitate cu 

prevederile din planurile specifice din amenajamentul silvic. 



 
Efectuarea conformităţii consta în verificarea Cererii de Finanţare daca:  

- este corect completata; 

- este prezentata atât în format tipărit, cât si în format electronic; 

- documentele justificative solicitate sunt prezente în trei exemplare: un original si doua copii 

verificându-se valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant. 

 

VIII. Procedura de selectie aplicată de Comitetul de Selectie al GAL (descrierea criteriilor de 

selecţie şi punctajul  acordat pentru fiecare criteriu) 

Nr. 

Crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

 

1. 
După tipurile de păduri în care sunt prevăzute investiții- proiecte de îmbunătăţire 

a structurii arboretelor: In funcţie de tipul investiţiei, dacă proiectul prevede 

refacerea arboreturilor slab productive, se acordă 10 puncte. Dacă proiectul 

prevede substituirea arboreturilor derivate, se acordă 5 puncte. 

Max. 23 

1.1 - proiecte de refacere a arboretelor slab productive; 23 

1.2 - proiecte de substituire a arboretelor derivate; 20 

 

2. 
După tipul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboreturilor (din pădure): 

Dacă echipamentele şi maşinile solicitate prin memoriul jusificativ sunt specific 

numai lucrărilor de efectuat în arboreturi tinere (conform prevederilor din 

Planul lucrărilor de ingrijire şi conducere a arboreturilor din amenajamentul 

silvic, numai pentru tipurile de lucrări necesare până la efectuarea răriturilor: 

ingrijirea culturilor tinere, degajări, curățiri), se acordă 25 puncte 

Dacă în memoriul justificativ sunt prevăzute si justificate echipamente şi maşini 

care se referă si la lucrări de igienă si rărituri (conform planurilor din 

amenajamentul silvic), se acordă 10 puncte. 

Max. 25 

2.1 proiecte de achiziţionare de echipamente şi masini pentru realizarea lucrărilor de îngrijire şi 

conducere în arboreturi tinere; 

25 

2.2 proiecte de achiziţionare de echipamente şi masini de tăiere pentru realizarea 

operațiilor necesare până la vârsta exploatabilității (ex: răriturile pre-comerciale); 

15 

 

3. 
3.1 După structura proprietății asupra pădurii pentru care se întocmeşte proiectul: 

Se acorda punctaj în funcție de statutul juridic al solicitantului 

Max. 31 

- proiecte realizate de asociaţii de proprietari de pădure; 31 

- proiecte individuale 11 

3.2 După mărimea suprafeţei de pădure pentru care se  întocmeşte proiectul*: 

*Suprafața de pădure pentru care se întocmşte proiectul este cea justificată în 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ/ Proiectul de Împădurire şi în 

planurile de amenajament şi nu poate depăşi suprafața totală aflată în proprietate. 

Daca proiectul include mai multe tipuri de investitii, punctajul la acest criteriu 

se acordă pentru suprafaţa cumulată, aferentă tuturor investiţiilor 

solicitate. 

Max. 20 

- proiecte pentru suprafeţele mari de pădure  

Peste 1000,01 ha 20 



 

Punctaj minim: 15 puncte 

 

Procesul de Selectie se va face la sfârsitul sesiunii de primire a proiectelor. Se va face publicarea 

Raportului al Comitetului de Selectie pe pagina web www.galtranscarpatica.ro. 

 

IX. Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea solicitantilor, 

publicarea Raportului  de Selectie)  

După încheierea primei etape de verificare si selectie a proiectelor, GAL Transcarpatica va publica 

pe pagina proprie de web Raportul de Selectie Intermediara si va înstiinta solicitantii asupra 

rezultatelor procesului de evaluare si selectie.  

Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestatii la sediul GAL 

Transcarpatica in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile 

lucratoare de la data publicarii Raportului de Selectie Intermediara pe site-ul Gal Transcarpatica. 

Contestatiile primite vor fi analizate de GAL Transcarpatica iar după încheierea procesului de 

solutionare a contestatiilor (dacă este cazul), se publica pe site-ul Gal Transcarpatica, Raportul de 

Contestatii.  

In termen de 10 zile de la data publicarii Raportului de Contestatii, Comitetul de Selectie GAL 

Transcarpatica întocmeste Raportul de Selectie Finala. 

Proiectele selectate vor fi depuse la OJPDRP Brasov de catre un angajat al GAL impreuna cu 

solicitantul sau de catre un angajat al Gal imputernicit de solicitant prin procura notariala. 

 

X. Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate  

Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 122 în cadrul Programului LEADER, la 

nivelul GAL Transcarpatica sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” si în Apelul de 

selectie accesibil pe pagina www.galtranscarpatica.ro si la sediul GAL. 

 

GAL Transcarpatica: 

Adresa: Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr. 2  

E-mail:  gal.transcarpatica@yahoo.ro 

Web: www.galtranscarpatica.ro  

Telefon: 0723/151949 

 

 

Între 100,01 – 1000,00 ha 15 

 Până la 100,00 ha 10 

 Criterii de selectie locale 

 
 

     4. Solicitantii care au ca reprezentanti legali tineri – sub 40 de ani 

 
1 

 TOTAL 100 


