
 

 

Data publicării: 19.02.2015 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TRANSCARPATICA anunţă lansarea primei sesiuni de cereri de 

proiecte, anul 2015, pentru Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri, în perioada 19.02.2015-04.03.2015 

I. Data lansării apelului de selectie: 19.02.2015 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  M41 – 01/15 – 04.03.2015 

 

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 04.03.2015, orele 14.00. 

III. Fondul disponibil pentru Masura 112 in această sesiune sunt de 32.000 Euro.   

Ajutorul public nerambursabil pentru un proiect este de maxim 32.000 euro. Valoarea maxima a unui 

proiect este de 32.000 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 AFIR catre beneficiar. Raportarea se va realiza, dupa 

primirea de la CRFIR 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 AFIR catre beneficiar.  



 

 

Declar ca raportarea se va realiza dupa primirea de la CRFIR 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 contestațiilor, 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 consultați si site-ul www.apdrp.ro pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsura 

112 cît si anexele aferente acestui ghid. 

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

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

lansării apelului de selecție, aferente măsurii respective:  

Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de Finantare pentru întocmirea proiectului:  

1. Documente de proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricola: 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

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


 

 

- document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei în vigoare 

(contract de vânzare-cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabila cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar şi 

alte acte care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform legislaţiei în vigoare); 

si/ sau 

- tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul 

contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani, la data depunerii Cererii de Finanţare) cu 

suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţa si perioada de arendare. 

si/ sau 

- contract de concesionare, cu o valabilitate de cel putin 5 ani la data depunerii Cererii de Finanţare. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisa de concedent care conţine situaţia privind respectarea 

clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract si alte clauze. 

- documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau 

contract de concesiune/contract de arenda/ închiriere/contract de comodat. Suprafaţa de teren eligibila pentru 

vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 

b) Documente solicitate pentru clădiri: 

- actul de proprietate 

- alte documente care demonstreaza dreptul de folosinţa asupra clădirii. 

- În cazul în care proiectul vizează şi modernizarea clădirilor acestea se vor face în baza Legii 50/ 1991, 

modificata si completata. 

În cazul realizării de investiţii, documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. 

c) Documente solicitate pentru animale, pasari şi familii de albine: 

- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţia veterinara (adeverinţa 

eliberata de medicul veterinar de circumscripţie) din care sa rezulte: efectivul de animale deţinut, al 

păsărilor si al familiilor de albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit 

de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA 

nr. 40/2010); 

- solicitanţii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achiziţii de familii de albine, roiuri 

la pachet, roiuri pe faguri si matci (facturi, ordine de plata, chitanţe, proces verbal de predare primire); 



 

 

d) Copie din Registrul agricol emis de Primarii care sa confirme dreptul de proprietate si/ sau de folosinţă 

(arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de producţie, cu 

ştampila primăriei si menţiunea „Conform cu originalul”. 

2. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA sau II în termen de 30 de 

zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de Finanţare, cu specificarea codului CAEN 

pentru care se autorizează, urmând ca până la acea data sa prezinte următoarele documente: 

- document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR 

(denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR); 

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifica faptul ca solicitantul este 

autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau II, codul CAEN conform activităţii pentru care solicita 

finanţare, existenţa punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, 

divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata; 

- certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare; 

3. Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, document de 

la banca cu datele de identificare ale băncii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa 

băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 

4.1 Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor 

restante fiscale si sociale emise de Direcţia Generala a Finanţelor Publice si de primariile pe raza cărora îşi au 

sediul social si punctele de lucru si graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este 

cazul). 

sau 

4.2 Pentru solicitanţii neautorizaţi, persoane fizice: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor către bugetul 

local de la primăriile pe raza cărora îşi au domiciliul. 

5. Cazierul judiciar, fără înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare, al solicitantului. 

6. Copia actului de identitate pentru solicitant si al soţiei/ soţului, pentru toţi solicitanţii care sunt casatoriţi, 

după caz. 

7.1 Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, Certificat 

constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifica faptul ca solicitantul este asociat 

si administrator unic, solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploataţiei 



 

 

agricole, codul CAEN conform activităţii pentru care solicita finanţare, si ca nu se afla în proces de 

lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 

85/2006 republicata. 

7.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare. 

8. Copie după diploma de studii: 

- absolvent de liceu/ şcoala profesionala/ şcoala de arte si meserii în domeniul agricol, veterinar si economic 

cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol, zootehnic si veterinar însoţita de „Certificat de 

calificare profesionala (competenţe)”; 

- absolvent de liceu/şcoala profesionala/ şcoala de arte si meserii (altul decât cel cu profil agricol), care 

prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare, de minimum 150 

ore, în domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol. 

- adeverinţa pentru absolvenţii liceului sau a şcolii profesionale/ şcoala de arte şi meserii din promoţia 2012 (cu 

obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finanţare), care prezintă un 

certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare, de minimum 150 ore, în domeniul 

agricol, veterinar si economic cu profil agricol. Solicitanţii care nu au certificate de calificare sau un certificat 

de absolvire în domeniul agricol veterinar si economic cu profil agricol vor prezenta: 

- adeverinţa ca urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar si economic cu profil agricol, de 

minimum 150 ore, însoţita de declaraţia pe propria răspundere ca vor aduce certificatele până la semnarea 

Contractului de Finanţare cu Agenţia. 

9.1 Document (carte de munca sau adeverinţa de la locul de muncă) care atesta faptul ca solicitantul a 

desfăşurat activităţi în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel puţin 12 luni, înaintea 

instalării sale pe cont propriu. 

sau 

9.2 Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei familii de fermier si ca a lucrat 

mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel 

puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu, însoţită de declaraţia conducătorului exploataţiei 

agricole unde a lucrat solicitantul, conform declaratiilor anexate pe site la adresa www.apdrp.ro. 

10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei. 

11. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind exploatatia agricola ca nu a mai accesat 

http://www.apdrp.ro/


 

 

Masurile 112 si 141 si/sau soţul/soţia si nu deţine în proprietate/ folosinţa alte terenuri, animale, păsări si 

familii de albine, în afara celor declarate în Planul de afaceri. 

12.1 Document care atesta ca solicitantul este inregistrat intr-o forma asociativa, ca membru, înainte de 

lansarea sesiunii pentru care aplica, în domeniul proiectului emis de către: 

- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea 

si funcţionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu 

modificările si completarile ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de producatori 

declaraţie scrisa aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administraţie); 

- grupuri si organizaţii de producători în sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului 

nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute 

preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume (document care atesta calitatea de 

membru al grupului de producători, declaraţie scrisă aprobata de fondatori sau membrii consiliului de 

administraţie); 

- societate cooperativa agricola, constituita conform legii nr.1/2005 (adeverinţa eliberata de cooperativa 

agricola însotita de copia după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lânga tribunalul în 

a cărui raza teritoriala îşi are sediul, cererea de înscriere aprobata de adunarea generala); 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările si completările ulterioare (cerere 

de aderare avizata de consiliul de administraţie si aprobata de adunarea generala, si declararea expresa a 

recunoaşterii actului constitutiv, adeverinţa privind calitatea de membru eliberată de cooperativa, actul 

constitutiv şi statutul cooperativei, certificatul de înregistrare şi certificatul constatator ORC al cooperativei); 

- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificările si 

completarile ulterioare (adeziunea la statut si la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea data, 

precum si dovada plăţii contribuţiei de înscriere si a cotizaţiei pe anul în curs). 

- Organizaţia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): 

- document care demonstrează calitatea de membru al asociaţiei în care este membru solicitantul: adeverinţa 

emisa de OIPA care demonstrează calitatea de membru a solicitantului în asociaţie şi a asociaţiei în OIPA, 

document avizat de consiliul director însoţit de statutul organizaţiei. 

Acest document se atasează numai pentru dovedirea criteriului de selecţie „Solicitantul este membru al 

unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare”. 



 

 

12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani. 

Lista pachetelor existente: 

1. Pajisti cu Înalta Valoare Naturala. 

2. Practici Agricole Tradiţionale. 

3. Pajisti Importante Pentru Pasari – pachet pilot. 

4. Culturi verzi. 

5. Agricultura ecologica 

6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 

7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu (Branta ruficollis). 

Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selecţie. 

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, in Ghidul solicitantului si Manualul de procedura pentru implementarea masurii 41, disponibile 

pe Site-ul AFIR. 

Categorii de solicitanti care pot obtine finantare nerambursabila: 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii în vârsta 

de pâna la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare), persoane fizice sau juridice care 

practica în principal activitaţi agricole si a caror exploataţie agricola: 

- are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE; 

- este situata pe teritoriul ţării; 

- este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol. 

De asemenea, beneficiarul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 se instaleaza pentru prima data in calitate de sef al exploatatiei; 

 deţine sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe 

care urmează să o desfăşoare; 

 prezintă un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole;  

 este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul 

fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. 

 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112 sunt:  

- persoana fizica; 

- persoana fizica inregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţa a  

Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare: 

- individual si independent, ca persoana fizica autorizata; 



 

 

- ca intreprinzător titular al unei intreprinderi individuale; 

- asociat si administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitata – SRL, înfiinţata în baza Legii 31/1990 

republicata, cu modificările si completările ulterioare. 

 

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) 

           

           Criteriile de selectie aplicate sunt in conformitate cu urmatoarea grila: 

Nr. 

Crt. 

 

Criterii de selectie 
Punctaj GAL 

  1. Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta; Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, 

solicitantul completeaza sectiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de 

Finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia agricola detinuta are o dimensiune economica cuprinsa 

între 6 si 8 UDE. 

20 

  2. Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o zona defavorizata. Pentru a se 

acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se verifica daca întreaga exploatatie agricola este situata în: 

- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona 

montana defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul Solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unita ilor Administrativ Teritoriale din 

România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de 

Conditii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

15 

     3. Solicitantul are în proprietate exploatatia Agricola. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, 

solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca, detine în 

proprietate întreaga exploatatie: 

- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar, 

conform legislatiei în vigoare; 

- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din exploatatie; 

- extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte: efectivul de animale 

detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, 

însotit de formular de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 

Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

 

 

 

 

30 

     4. 
Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei în vigoare*) 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare documente 

prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu conditia ca 

solicitantul sa 

faca parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului: 

- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr. 37/2005 privind 

recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si 

silvice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotarârii Guvernului 

nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si 

organizatiilor de producatori în sectorul fructe si legume;  

- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005; 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare — OIPA. 

Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, judetean si national.  

Se va acorda punctaj numai daca sunt atasate documentele descrise în Cap. 4.1. Documente necesare 

întocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1. 

 

 

20 



 

 

     5. Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare 

documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 „Plati de Agro–mediu” din cadrul PNDR, 

prin care solicitantul si-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o perioada de 

cinci ani de la data semnarii angajamentului. Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de 

agro-mediu: 

1. Pajisti cu înalta valoare naturala 

2. Practici agricole tradi ionale 

3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 

4. Culturi  verzi  

5. Agricultura ecologica 

6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

7.    Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu (Branta ruficolis). 

             

 

 

               12 

 Criterii de selectie locale  

6. Tinerii fermieri au domiciliul pe teritoriul GAL Transcarpatica 2 

7. Ferma este amplasata pe teritoriul GAL Transcarpatica 1 

 TOTAL 100 

               IMPORTANT! Pentru Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu exista punctaj minim. 

 

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

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

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

publicarea Raportului  de Selecție)  

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 contestații 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 solutionare 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 Selectie GAL Transcarpatica întocmeste Raportul de Selectie Finala. Proiectele 

selectate vor fi depuse la OJFIR 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 obține informatii detaliate  
 

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

Transcarpatica sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” si în Apelul de selectie accesibil pe 

pagina www.galtranscarpatica.ro. Varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit se gasesc 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 
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