
 
 

Data publicarii: 06.03.2014 
 

GAL TRANSCARPATICA anunţă lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru 
Măsura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”, in perioada 06.03.2014-04.04.2014, 

finantate prin Axa IV Leader,  
Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală. 

 
 
I. Data lansării apelului de selectie: 6 martie 2014 

Numărul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M121 – 1 /14 – 04.04.2014 

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 04.04.2014, orele 

14.00. 

III. Fondul disponibil pentru Măsura 121 este de 314.512 euro. 

Valoarea publică maximă a unui proiect nu va depăsi suma de 200.000 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 și prenume ……………………………… 

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

                                                                                                                                                Semnatura………………….. 

                                                                                                                                                Ștampilă 



 
 

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

ștampilată 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 și 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 contestațiilor depuse se va emite 

Raportul Comisiei de contestații, care se va publica pe pagina web www.galtranscarpatica.ro 

VI. Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul împreună cu cererea de 

finantare: 

1. Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic/Memoriu justificativ;  

2. Situaţiile financiare;  

    Pentru demonstrarea activității agricole ca fiind principală, la solicitantii care au desfasurat activitate, 

se depune: 

 Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din activitati agricole 

reprezintă cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului, sau 

‐in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale și intreprinderilor familiale: 

 Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca veniturile din activităţile agricole reprezintă 

cel puţin 50% din total venituri, in cazul in care in formularul 200 s-au bifat mai multe categorii 

de venituri. 

3. Documente solicitate pentru terenul agricol și pentru imobilul (clădirile și/sau terenurile) pe care  sunt 

realizate investitiile; document pentru efectivul de animale detinut;  

4. Certificat de urbanism;  

5. Clasarea notificării/adresa de negație/decizia etapei de încadrare/acord de mediu/aviz 

Natura2000/decizia etapei de evaluare inițială;  

6. Documente care dovedesc capacitatea de co-finantare și identificarea financiară;  

7. Certificate de atestare fiscală;  

8. Avize si autorizații;  
9. Certificat ORC;  

10. Certificat de înregistrare/hotărâre judecătorească/aviz de recunoaștere pentru grupuri de 

producători;  

11. Documente specifice pentru soiuri nobile de vită de vie pentru vin;  

12. Autorizatie de plantare;  

13. Raport asupra utilizării programelor;  

14. Fisă de înregistrare pentru agricultură ecologică;  

15. Document care să ateste apartenența la o formă asociativă; 

16. Copie după diplomă de studii/certificat/Declaratie pe proprie răspundere;  

17. Raport de evaluare a clădirii care se renovează/document care să certifice vechimea clădirilor;  



 
18. Alte documente justificative, după caz. 

19. Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea. 

Solicitantul de finantare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate 

menționate în ghidul solicitantului aferent măsurii 121 elaborat de APDRP, disponibil pe site-ul 

www.apdrp.ro. 

 

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

In procesul de depunere si verificarea conformitatii si eligibilitatii, solicitantul si reprezentantii GAL vor 

utiliza Ghidul solicitantului si versiunea manualului de procedura actuala a masurii 121, coroborat cu 

prevederile Ghidului solicitantului si Manualul de procedura pentru implementarea Masurii 41, in vigoare la 

data lansarii Apelului  de selectie de catre GAL, disponibile pe site-ul  www.apdrp.ro si  www.madr.ro. 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 

‐ să fie persoană fizică sau juridică română cu capital 100 % privat; 

‐ capitalul/ acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau 

integral străin; 

‐ să acţioneze în nume propriu; 

‐ să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

- Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre 

obiectivele specifice; 

- Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport 

cu proiectul. 

- Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate si proiect tehnic pentru 

proiectele care pravad constructii/montaj 

- Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei 

- Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile 

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 original si in copie 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) 

 

Criteriile de selectie aplicate sunt in conformitate cu urmatoarea grila: 

 

 

 

http://www.apdrp.ro/


 
SECTORUL VEGETAL 

Criterii de selectie 

 

Punctaj 

1. Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare 

nou introduse 
N/A 

2. Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele 2 componente: 

sectoare prioritare si energie regenerabila:  
Max. 50 

Exploataţii din sectoarele prioritare 

 

 

 

Max. 45 

(i) legume 40 

(ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii 35 

  (iii) culturi de camp 45 

(iv) pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin (cu exceptia 

restructurarii/ reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de 

masa 

25 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii 

în producerea şi utilizarea energiei regenerabile 
5 

3. Exploatatii agricole de semi -subzistenţă 10 

4. Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii 

pentru care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este 

membru al unei forme asociative, recunoscute conform 

legislaţiei naţionale în vigoare 

5 

5. Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 

SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate 
12 

6. Exploatatii vegetale în sistem ecologic 7 

7. Proiectele care au şi investitii pentru procesarea produselor 

agricole 
5 

8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 

40 de ani, la data depunerii proiectului 
8 

9. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate 3 

TOTAL 100 
 
 

SECTORUL DE CRESTERE A ANIMALELOR 

Criterii de selecție 
 

Punctaj 

1. Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare 

nou introduse 
1 



 
2. Exploataţii din sectoarele prioritare 

Criteriul de selectie 2 cumulat pentru cele 2 componente (sectoare 

prioritare si energie regenerabila) poate primi:  

Max. 50 

Exploatatii din sectoarele prioritare:  Max. 40 

(i) bovine 40 

(ii) ovine si caprine 30 

(iii) porcine 35 

(iv) pasari 30 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în 

producerea şi utilizarea energiei regenerabile 
10 

3. Exploatatii agricole de semi -subzistenţă 10 

4. Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii 

pentru care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este 

membru al unei forme asociative, recunoscute conform 

legislaţiei naţionale în vigoare 

5 

5. Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin 

SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate 
12 

6. Exploatatii de creştere a animalelor în sistem ecologic 7 

7. Proiectele care au şi investitii pentru procesarea produselor 

agricole 
5 

8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 

40 de ani, la data depunerii proiectului 
8 

9. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate 2 

TOTAL 100 
Punctaj minim: 15 puncte 
 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibilă a 

proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare, vor exista 

proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare, selectia acestora se va face în funcție de următoarele criterii:  

1. Proiecte cu reprezentanți legali tineri (până în 40 de ani)  

2. Proiectele cu o perioadă mai mică de implementare  

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 selecție a proiectelor, GAL Transcarpatica va publica pe 

pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediara si va înstiința solicitanții asupra rezultatelor 

procesului de evaluare si selecție.  

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. Contestațiile primite vor fi 

analizate de GAL Transcarpatica iar după încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (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 Selecție GAL 

Transcarpatica întocmeste Raportul de Selecție Finala. 

GAL Transcarpatica poate exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada de primire a 

contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu există 

proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci cand valoarea totală a proiectelor eligibile 

este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție respective, dat fiind ca nu există 

condiții care sa conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție).  

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 solicitanții pot obtine informatii detaliate  

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 121 în cadrul Programului LEADER, la 

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

pentru implementarea Masurii 41, disponbile pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit(www.apdrp.ro) sau MADR www.madr.ro, in vigoare la momentul lansarii Apelului de selectie 

precum si în Apelul de selectie accesibil pe pagina www.galtranscarpatica.ro.  

Varianta electronica (CD) si pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente Masurii 121 vor fi 

disponibile la sediul GAL. 

 

GAL Transcarpatica: 

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

E-mail:  gal.transcarpatica@yahoo.ro 

Web: www.galtranscarpatica.ro  

Telefon: 0723.151.949 

http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.galtranscarpatica.ro/

