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Completare la Ghidul solicitantului pentru 

Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri 

Sesiunea apelului de selecţie cu numărul de referinţă 

M41 – 01/15 – 04.03.2015 
 

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: 19.02.2015 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 04.03.2015 

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 112 prin Planul de Dezvoltare Locală 

GAL Transcarpatica este 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.  

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

proiectului sunt în conformitate cu Ghidului Solicitantului pentru măsura 112 Instalarea tinerilor 

fermieri. 

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. 

Se va aplica urmatoarea grila de selectie: 

Nr. 

Crt. 

 

Criterii de selectie GAL TRANSCARPATICA 

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. 
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   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 Unitatilor 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). 
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    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. 
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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: 

- Pajisti cu înalta valoare naturala 

- Practici agricole tradi ionale 

- Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 

- Culturi verzi 

- Agricultura ecologica 

- Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

- Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu (Branta ruficolis). 
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6.  Solicitantul are domiciliul pe teritoriul GAL Transcarpatica 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se ataseaza copie dupa documentul de identitate 

al solicitantului, care sa demonstreze ca are acesta are domiciliul în cadrul teritoriului GAL. 

2 

7.  Ferma este amplasata pe teritoriul GAL Transcarpatica 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se verifica daca exploatatia 

agricola este situata în cadrul teritoriului GAL. 

1 

 TOTAL 100 

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 solutionării contestatiilor - lista 

proiectelor selectate pentru finantare, proiecte eligibile fără finantare, proiecte care nu au 

îndeplinit punctajul minim, proiecte neeligibile si proiecte 

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 va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor selectiei. Raportul final de 

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

 

Proiectele selectate de GAL Transcarpatica vor fi depuse la OJFIR Brasov. 

OJFIR Brasov verifică eligibilitatea şi în urma acestei verificări, solicitanţii cu proiecte selectate de 

GAL şi considerate eligibile de reprezentanţii Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), sunt 

invitaţi să încheie contractele de finanţare cu AFIR. 

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

