
 
 

GAL TRANSCARPATICA 

Completare la ghidul solicitantului pentru 

Măsura 122 — „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii‖ 

Sesiunea apelului de selecţie cu numărul de referinţă 

M122 – 2/13 – 12.07.2013 

 
 

Se finanţează prin Axa LEADER, Măsura 41 – Implementarea Planului de Dezvoltare Locală pentru zona BRAN-

MOIECIU-FUNDATA GAL ―TRANSCARPATICA‖, Sub-măsura 411– Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi 

forestier. 

1. Data lansării apelului de selecţie: 03 iunie 2013 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 12 iulie 2013 

3. Proiectele se depun la sediul GAL TRANSCARPATICA – Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr.2, 

judetul Braşov, în intervalul orar: 10:00- 14:00. 

4. Depunerea dosarului Cererii de Finanţare 

Dosarul cererii de finanţare se depune la sediul GAL în 3 exemplare (1 original şi 2 copii conform cu originalul). De 

asemenea, la fiecare dosar va fi ataşată o copie electronică cu respectarea menţiunilor din ghidul solicitantului secţiunea 

Depunerea dosarului Cererii de Finanţare. 

5. Suma totală nerambursabilă alocată pentru Măsura 122 prin Planul de Dezvoltare Locală pentru zona 

BRAN-MOIECIU-FUNDATA GAL “TRANSCARPATICA” este de 17.700 euro. 

 

Estimarea 

costului total pe măsură 

Contribuţia 

FEADR –măsură 

Contribuţia publică 

naţională 
Contribuţia 

privată 

29.500 € 14.160 € 3.540 € 11.800 € 

  

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

conformitate cu Ghidului Solicitantului pentru Măsura 122–Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii  

(www.apdrp.ro ) cu următoarea precizare: 

Proiectele care prevăd construcţii şi/sau montaj vor fi însotite de studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic. 

Toate proiectele vor fi însotite de adresă de la APIA din care să reiasă Codul unic de înregistrare APIA (Cod RO).  

Beneficiarii se vor angaja să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de 

APDRP către Beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu 

privire la confirmarea plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii. Declaraţia va fi anexată la 

dosarul cerer i i  de  f inan ţare ,  în  or ig inal ,  conform modelului  disponibi l  pe s ite -ul  

www.galtranscarpatica.ro, la secţiunea Apeluri de proiecte/măsura 122. 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de valabilitate al acestora 

fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 7. Criteriile de selectie ale proiectului aplicate de Comitetul de Selecţie al GAL  TRANSCARPATICA 

Nr. 

Crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1.  După tipurile de păduri în care sunt prevăzute investitii- 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 

 

http://www.apdrp.ro/
http://www.galatbn.ro/


 

 

Punctaj minim: 15 puncte 

 

8.     Selecţia proiectelor depuse la GAL TRANSCARPATICA 

 Procesul de selecţie a proiectelor va parcurge următoarele etape: 

 publicarea raportului intermediar de selecţie care cuprinde proiecte eligibile selectate, proiectele  eligibile 

neselectate, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim, proiecte neeligibile şi proiecte retrase, 

 primirea si soluţionarea contestaţiilor, 

 publicarea raportului de soluţionare a contestaţiilor, 

 publicarea raportului final de selecţie, modificat ca urmare a soluţionării contestaţiilor  

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului 

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 

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 



 
final de selecţie de către managerul general al GAL TRANSCARPATICA, în termen de maxim 90 de zile lucrătoare de la 

data închiderii sesiunii de selecţie. 

 

GAL TRANSCARPATICA va notifica în scris solicitanţii asupra rezultatelor selecţiei. Raportul final de selecţie va fi 

publicat pe site-ul www.galtranscarpatica.ro, la sediul GAL. 

 

Proiectele selectate vor fi depuse de GAL TRANSCARPATICA la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 

şi Pescuit Braşov (OJPRDP). 

OJPDRP Braşov verifică eligibilitatea iar în urma acestei verificări, solicitanţii cu proiecte selectate de GAL şi 

considerate eligibile de reprezentanţii Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) sunt invitaţi să 

încheie contractele de finanţare cu APDRP. 

  9.         Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 

Sediul GAL: Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr.2 

Email: gal.transcarpatica@yahoo.ro 

Telefon: 0723.151.949 

 

http://www.galatbn.ro/
mailto:gal.transcarpatica@yahoo.ro

