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GAL TRANSCARPATICA 

Completare la Ghidul solicitantului pentru 

Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole 

Sesiunea apelului de selecţie cu numărul de referinţă 

M121 – 1/14 – 04.04.2014 

Se finanţează prin Axa LEADER, Măsura 41 – Implementarea Planului de Dezvoltare 

Locală al GAL TRANSCARPATICA, zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA, 

Sub-măsura 411– Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 

1. Data lansării apelului de selecţie: 6 martie 2014 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 4 aprilie 2014 

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

Grajdului nr.2, 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 121 prin Planul de Dezvoltare Locală 

GAL Transcarpatica este de 314.512 €. 
 

Valoarea publică maximă a unui proiect nu va depăsi suma de 200.000 euro. 

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

proiectului sunt în conformitate cu Ghidului Solicitantului pentru măsura 121 Modernizarea 

exploataţiilor agricole cu următoarea precizare: 

Proiectele care prevăd construcţii şi/sau montaj vor fi însoțite de studiul de 

fezabilitate şi proiectul tehnic. 

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 

 

Criteriile de selectie aplicate sunt in conformitate cu urmatoarea grila: 

 

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 
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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 selectie 
 

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 
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(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. 

8. Selectia proiectelor depuse la GAL TRANSCARPATICA 

Procesul de selectie a proiectelor va parcurge următoarele etape: 

- publicarea raportului intermediar de selecție care cuprinde proiecte eligibile selectate, proiectele 

eligibile neselectate, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim, proiecte neeligibile si 

proiecte retrase; 

- primirea si soluționarea contestațiilor; 

- publicarea raportului de soluționare a contestațiilor; 

- publicarea raportului final de selecție, modificat ca urmare a soluționării contestatiilor  

Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după 

aprobarea Raportului final de selecție de către managerul general al GAL Transcarpatica, în 

termen de maxim 90 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de selecție. 

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 
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selecție respective, dat fiind ca nu există condiții care sa conduca la contestarea rezultatului 

procesului de evaluare și selecție).  

 

GAL Transcarpatica va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. Raportul final de 

selecție va fi publicat pe site-ul www.galtranscarpatica.ro la sediul GAL. 

 

Proiectele selectate de GAL Transcarpatica vor fi depuse la Oficiul Judetean de Plati pentru 

Dezvoltare Rurală si Pescuit Brasov (OJPRDP). 

OJPDRP Brasov verifică conformitatea si eligibilitatea şi, în urma acestei verificări, solicitanţii cu 

proiecte selectate de GAL şi considerate eligibile de reprezentanţii Agenția de Plati pentru Dezvoltare 

Rurală si 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.galtranscarpatica.ro/
mailto:gal.transcarpatica@yahoo.ro

