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Data publicării: 30.04.2013 
 

 

APEL DE SELECȚIE 
 

GAL Someș Transilvan anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura 41.121  „Modernizarea exploataţiilor agricole” 

 în perioada 30.04.2013 –03.06.2013 
 

NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL SESIUNII CERERII DE PROIECTE:   Măsura 41.121/4 – 30.04.2013 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:     30.04.2013 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:     03.06.2013 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:  Biroul GAL Someș Transilvan, din Localitatea 

Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 446 în 

intervalul orar 09:00-14:00  

FONDUL DISPONIBIL PENTRU ACEASTĂ SESIUNE: Fondurile disponibile pentru Măsura 41.121 în 

această sesiune sunt de 111 173 €. 

SUMA MAXIMĂ nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanțarea unui proiect și intensitatea sprijinului: Valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce 

poate fi acordată unui proiect este de 22 235 €. 

       Valoarea totală maxima a unui proiect poate fi  

       de 400 000 €. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil 40%, care se va putea majora cu: 

 10% - pentru investițiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de finanțare; 

 10% - pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap 

natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000  (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, 

art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii); 
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 10% - pentru investițiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de operaţiuni: 

„îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor 

reziduale în exploatații agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică 

exclusiv la partea din proiect destinată investițiilor în aceste două tipuri de operațiuni; 

 
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 41.121  este de 5.000 de Euro – această sumă 
reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 
 
MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului 
selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat mai jos (se depune dupa selectarea proiectului):  
 

DECLARAȚIE 

Subsemnatul ........................................................................................, domiciliat în ..........................................., 

posesor al BI/CI/PASS seria ................. nr .....................eliberat la data ................... de .................................., 

CNP ................................................, in calitate de Reprezentant Legal al .............................................. proiectul 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................., 

declar pe propria raspundere, ca voi raporta către GALSomeș Transilvan toate plăţile aferente proiectului 

selectat ce vor fi efectuate de APDRP. 

Raportarea voi face după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plăţii, în maxim 5 zile 

lucrătoare de la data efectuării plăţii.  

 

Reprezentant Legal  

Numele și prenumele ................................................. .....................  

 

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

Semnătura/ștampila ............................................. 
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DATA ȘI MODUL de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de 

Selecție) 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Someș Transilvan va publica pe pagina proprie 
de web, îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliului județean cât și la sediile unităților administrativ-teritoiale ale 
localitaților membre în GAL.  
Raportul de Selecție Intermediar și va notifica solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 
Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL Someș Transilvan. Contestațiile 
primite vor fi analizate de GAL Someș Transilvan în baza unei proceduri interne proprii (Regulament de funcționare 
Comisie de selecție si Comitet de Contestații GAL Someș Transilvania) 
După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în termen de 5 zile Comitetul de Selecție 

GAL Someș Transilvan va întocmi un Raport de selecție final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate și eligibile selectate și se va publica pe pagina www.galsomestransilvan.ro . 

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate 

cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, 

aferente măsurii respective: 

 

1.  
1.1 Studiu de fezabilitate pentru proiectele cu lucrari de constructii si/sau montaj  

sau 
1.2 Memoriul justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj 

Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj, ce urmează a fi depuse spre finanțare 

prin Măsura 41 121, sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare, Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic. 

 
2. Situatiile financiare (bilant – formularul 10, contul de profit si pierderi – formularul 20, formularele 30 si 40 

însotite de confirmarea de depunere cu sumele de control) precedente anului depunerii proiectului înregistrate 
la Administratia Financiara sau depuse la Registrul Comertului în care rezultatul operational (rezultatul de 
exploatare din bilant) sa fie pozitiv (inclusiv 0). 
Exceptie fac solicitantii care nu au înregistrat venituri din exploatare. 
sau 
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale: 
Declaratie speciala privind veniturile realizatein anul precedent depunerii proiectului înregistrata la 
Administratia Financiara (formularul 200) in care rezultatul brut obtinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0) 
sau 
Declaratia de inactivitate înregistrata la Administratia Financiara, în cazul solicitantilor care nu au desfasurat 
activitate anterior depunerii proiectului 
sau 
Situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierderi, formularele 10, 20, 30 si 40) prin care dovedesc ca nu au 
înregistrat venituri din exploatare. 

http://www.galsomestransilvan.ro/
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Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamitati naturale (inundatii, seceta excesiva etc.) se 
vor prezenta: 
- Situatiile financiare (bilant - formularul 10, cont de profit si pierderi - formularul 20, formularele 30 si 40) din 

unul din ultimii trei ani precedenti anului depunerii proiectului însotite de confirmarea de depunere cu 
sumele de control, în care productia nu a fost calamitata iar rezultatul operational (rezultatul de exploatare 
din bilant) sa fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara sau depuse la Registrul 
Comertului. 
In cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale: 

- Declaratie speciala privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiara (formularul 200), în care 
rezultatul brut obtinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0) 

- Pentru anii calamitati solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatare si evaluare a 
pagubelor) emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situatii de urgenta). 

Pentru demonstrarea activitatii agricole ca fiind principala se depune: 
2.1. Document însusit de un expert contabil din care sa rezulte ca veniturile din activitati agricole reprezinta cel putin 

50% din veniturile de exploatare ale solicitantului, sau  
- in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale: 
Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% 
din total venituri, în cazul în care în formularul 200 s-au bifat mai multe categorii de venituri. 

3.  
3.1. Documente solicitate pentru terenul agricol: 

a) Copie dupa actul de proprietate al terenului si/sau tabel centralizator emis de Primarie semnat de 
persoanele autorizate conform legii continând sumarul contractelor de arendare cu suprafetele luate în 
arenda pe categorii de folosinta, perioada de arendare si/sau contractul de concesiune si/sau orice alt 
document care sa certifice dreptul de folosinta al terenului 
și 

b) Copie din Registrul Agricol emis de Primarii care sa certifice dreptul de proprietate si/sau de 
folosinta(arenda/concesionare) al terenului pentru baza de productie, cu stampila primariei si mentiunea 
„Conform cu originalul”. 

3.2. Documente solicitate pentru imobilul (clădiri şi/sau terenuri) pe care sunt/vor fi realizate 
investitiile: 
a) Actul de proprietate asupra cladirii 

b) Documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document 

încheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de închiriere, contract de 

comodat pentru terenul pe care este amplasata cladirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a 

proiectului. 

Contractul de concesiune va fi însotit de adresa emisa de concedent si trebuie sa contina: 
- situatia privind respectarea clauzelor contractuale si daca este în graficul de realizare a investitiilor 

prevazute în contract si alte clauze; 
- suprafata concesionata la zi (daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea 

sau diminuarea, si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces) pentru terenul 
pe care este amplasata cladirea. 

3.3.  Document eliberat de catre ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte efectivul de animale detinut 
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in proprietate: 
Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA/circumscriptia veterinara (adeverinta eliberata de 
medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte: efectivul de animale-detinut in proprietate, al pasarilor 
si al familiilor de albine si data primei inscrieri a solicitantului in Registrul Exploatatiei. 

 Copie din Registrul Agricol, conforma cu originalul, eliberata de la Primaria comunei pe raza careia îsi 
desfasoara activitatea ferma zootehnica. 

4. Certificat de urbanism/autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii (noi, extinderi, 
modernizari) 

5. Clasarea Notificarii/Adresa de negatie 
sau 
Decizia etapei de incadrare in care se specifica faptul ca proiectul nu se supune procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului si procedurii de evaluare adecvata 
sau 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 insotit de studiu de impact/studiu de evaluare adecvata, daca este cazul 
sau 
Decizia etapei de evaluare initiala-document care sa ateste ca solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea 
acordului de mediu 

6.  
6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai 

multe dintre ele emise de institutii financiar bancare): 
a) extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare înainte de data depunerii Cererii 

de Finantare, în cazul cofinantarii prin surse proprii (autofinantare)sau prin certificate de depozit nominative 

si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni fata de data închiderii licitatiei de proiecte: 

b) extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare înainte de data depunerii Cererii 

de Finantare, în cazul existentei unor surse de cofinantare de tipul: granturi, sponsorizari, donatii, însotit de 

un document care sa ateste sursa respectiva, emis de organizatia care a acordat-o; 

c) extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, în cazul cofinantarii 

prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data închiderii licitatiei de proiecte; 

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucratoare fata de data depunerii Cererii de Finantare si 

Contractul de credit vizat de banca, în cazul cofinantarii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fata de 

data lansarii licitatiei de proiecte, deschis la o banca; 

e) Scrisoare de confort angajanta (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel putin 120 zile. 

6.2. Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, 
adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP) 

7. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor 
Publice si de primariile pe raza carora îsi au sediul social si puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul 
este proprietar asupra imobilelor) si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este 
cazul) 

8.  
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8.1. Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si 
siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei în conformitate cu proiectul ferma va fi în concordanta cu 
legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor 
sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa mentioneze ”in urma verificarii documentatiei prezentate se certifica faptul 
ca proiectul nu face obiectul notificarii/notificarii pentru siguranta alimentelor/autorizarii/inregistrarii" 

8.2. Avizul sanitar privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica 
sau 
Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena. 

9. Pentru unitatile care se modernizeaza si se supun autorizarii/avizarii conform legislatiei in vigoare: 
9.1. Autorizaţie sanitara / Notificare de constatare a conformităţii cu legislatia sanitara emise cu cel mult un an 

inaintea depunerii Cererii de Finantare 
9.2.  Autorizatie sanitara veterinara/Dovada Înregistrarii sanitare-veterinare si pentru siguranta alimentelor a unitatii 

/ Notificare de constatare a conformitatii cu legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor emise 
cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de Finantare 

9.3. Nota de constatare privind conditiile de mediu, emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare 
10.  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica: codul CAEN conform activitatii 

pentru care solicita finantare, existenta 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 

11. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare 
sau 
Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu (in cazul 
Societatilor agricole) insotita de Statutul Societatii agricole si, daca este cazul,  
Aviz de recunoastere  pentru grupurile de producatori emis de MADR 

12. Pentru soiuri nobile de vita de vie pentru vin: 
Declaratia de sortiment viticol eliberata de DAJ 
Declaratie de defrisare a vitei de vie si cerere pentru eliminarea parcelei defrisate din Registrul plantatiilor 
viticole vizata de Inspectia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol 
Cerere de autorizare a replantarii vitei de vie si de inscriere in Registrul plantatiilor viticole vizata de Inspectia 
de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol. 

13. Autorizatia de plantare pentru proiectele care vizeaza înfiintarea sau reabilitarea plantatiilor pomicole si de 
arbusti fructiferi si vita de vie pentru masa, eliberata de catre Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala 

14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă intocmit de solicitant (va cuprinde obiective, 
tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), pentru 
solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002 - pentru 
aceleasi tipuri de investitii. 

15.  
15.1. Fisa de inregistrare a producatorilor in agricultura ecologica aprobata de DAJ insotita de Contractul cu un 

organism de inspectie si certificare aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; 
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15.2. Document emis de catre grupul de producatori/societatea cooperativa/cooperativa agricola/organizatie de 
îmbunatatiri funciare/ Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) din care sa reiasa 
ca solicitantul este membru al acesteia însotit de documentul de înfiintare al acestora (act constitutiv si statut). 
Documentul privind calitatea de membru: 

- pentru societati agricole in baza lg.36/1991-declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii 
consiliului de administratie; 

- pentru societati cooperative in baza lg.1/2005- cerere de înscriere aprobata de adunarea generala; 
- pentru cooperativele agricole în baza lg.566/2004- cerere de aderare avizata de consiliul de 

administratie si aprobata de adunarea generala, 
- pentru organizatii de îmbunatatiri funciare în baza lg.138/2004-adeziunea la statut si la hotarârile 

adunarilor generale adoptate pâna la acea data, precum si dovada platii contributiei de înscriere si a 
cotizatiei pe anul în curs. 

- pentru Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de 
consiliul director, din care sa reiasa ca solicitantul este membru al acesteia însotit de statutul 
organizatiei. 

16.   
16.1. Copie dupa diploma de studii/certificat care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care 

solicita finantarea pentru responsabilul legal / beneficiar (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care 
va prezenta document care sa certifice pozitia in societate - carte de munca, actionar) 

16.2. Declaratie pe propria raspundere in care sa se mentioneze ca responsabilul legal de proiect/beneficiarul (poate 
fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate - 
carte de munca, actionar) va/vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea 
ultimei plati a ajutorului. 

17.   
17.1. Raport de evaluare a cladirii care se renoveaza intocmit de un evaluator autorizat 
17.2. Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza (autorizatie de construire sau alt document 

oficial) 
18. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz): 

18.1. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza in PFA/întreprindere individuala in termen de 30 de zile de la 
primirea Notificarii privind selectarea Cererii de Finantare. 

18.2. Aviz de gospodarirea apelor în cazul investitiilor privind irigatiile/ notificarea de începere a executiei 
sau 
Contract multianual de furnizare apa pentru irigatii-ANIF sau alt furnizor 

 

19.  Documente care demonstrează îndeplinirea criteriilor de selecție specifice GAL 
19.1. Declarație/angajament privind crearea de locuri de muncă 

 

20. Beneficiarul va anexa un rezumat în care va detalia modul în care proiectul se încadrează în strategie și 

criteriile de selecție specifice pe care le îndeplinește. 
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21. DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului 

selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat mai jos (se depune dupa selectarea 

proiectului) 

 

!Lista documentelor justificative necesare se găsește pe site-ul www.galsomestransilvan.ro. De asemenea, vă rugăm 

să consultați și site-ul www.apdrp.ro pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsura 121 cât și anexele 
aferente acestui ghid. 
 

Cerințe de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

 Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre 
obiectivele specifice; 
În cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ se va descrie conformitatea obiectivelor investiţiei 
urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii. 

 Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei şi să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale 
a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei; 

 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 + proiect tehnic 
ATENȚIE! În situaţia în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ informaţii copiate identic 
din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare sau 
neeligibilitatea în cazul în care nu se dovedeşte o particularizare la specificul proiectului. 

 Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei 
Potenţialul beneficiar este obligat să identifice sursa de cofinanţare pentru susţinerea executării investiţiei și să 
aibă în vedere pregătirea documentelor necesare în acest caz. 

 Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile 
conform legislaţiei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar și de mediu, necesare realizării 
investiţiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiții, potenţialii beneficiari trebuie să obţină acordul 
de mediu în conformitate cu legislaţia naţională. În anumite situaţii menţionate în legislaţie, acordul de mediu 
este însoţit obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR. 

 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE aplicată de Comitetul de Selecție al GAL (descrierea criteriilor de selecţie şi punctajul acordat 

pentru fiecare criteriu). 

Procedura de selecţie este afişată pe site-ul www.galsomestransilvan.ro, la sectiunea ”PROCEDURI” şi la sediul GAL .  

Comitetul de selectie al proiectelor este format din membrii titulari în număr total de 13 persoane (4 persoane din 

sectorul civil/ ONG , 6 persoane din sectorul public și 3 persoane din sectorul privat, totodată sunt prevăzuți 13 membrii 

supleanți, care respectă numărul de persoane din domeniile civil/public si privat. 

http://www.galsomestransilvan.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.galsomestransilvan.ro/
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Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fișa 

Măsurii și în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să 

atingă punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform criteriilor de selecție locale. 

 

Criterii de selecție măsura 121 - SECTORUL VEGETAL Punctaj 

1.  
Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse. 
NU SE PUNCTEAZA PENTRU SECTORUL VEGETAL 

0 

2.  

Criteriul de selecție nr. 2 cumulat pentru toate cele trei component (sectoare prioritare, sisteme de 
irigatii și energie regenerabilă) poate primi: 

Maxim 
22 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Maxim 
15 

(i) legume; 15 

(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii; 15 

(iii) culturi de câmp; 15 

(iv) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu exceptia restructurarii/ reconversiei 
plantatiilor de viţă de vie) și struguri de masa; 

10 

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au investiții în sisteme de irigaţii, vor 
primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecţie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigaţii se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut 
pentru sectoare prioritare. 

5 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea energiei 
regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut 
pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să provină din ferma proprie iar 
energia obținută să fie folosită în ferma. 
 

2 

3.  

Exploatatii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează și o 
parte din producția realizată. 
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia între 2 și 8 UDE. Calculul 

10 



 

                              
10 

 

aferent UDE, se va prezenta în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt 
prezentate în Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt: 
- Persoana fizică 
- Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 
- Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 

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 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de finanțare documente 
prin care să demonstreze ca acesta este: 
 membru al uneia din următoarele forme asociative: 
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu modificari şi completări 
ulterioare/ grup de producători în sectorul legume și fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 
privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor 
de producători în sectorul fructe și legume; 
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificări şi completări ulterioare; 
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările 
ulterioare, 
- organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 
îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări ulterioare. 
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul 
poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA  sau 

Solicitantuleste constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare sau 
- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificări şi completări ulterioare, 
care aplică în nume propriu. 

20 

5.  
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ 
FEADR pentru acelaşi tip de activitate 

5 

6.  

Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Solicitanții trebuie să ataşeze la Cererea de finanțare documente prin care demonstrează ca exploatația 
este înregistrată în sistemul de producție ecologică (perioada de conversie/certificată). De asemenea, 
trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situația în care se găseşte. 
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în funcţie de ponderea 
suprafeţei/ suprafața totală. 

2 

7.  

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ că cel putin 50% 
din materia prima procesată provine din ferma proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul fermei, se acordă în 
funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

10 

8.  
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt urmatoarele: 

10 
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- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificări şi completări 
ulterioare); 
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu modificările și completările 
ulterioare; 
- asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere limitată înfiinţate în 
conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/întreprindere 
individuală până la încheierea contractului de finanțare (conform doc. 18.1). 

9.  

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din zona 
montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul Solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale 
din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista localităților din Zonele Defavorizate de 
Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

1 

Criterii de selecție specifice GAL 

1.  Exploatații agricole deținute de fermieri femeie  
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate. 

9 

2.  Se adresează unor probleme de mediu 
Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui să specifice în documentație 
investițiile sau acțiunile prevăzute pentru adresarea unor probleme de mediu. Punctajul va fi 
acordat in functie de relevanta actiunilor propuse .  
Pentru proiectele care au prevazut in bugetul total investitiei/proiectului cel putin 10% actiunea 
de mediu, se va acorda puncatjul maxim.  

In cazul unui procent mai mic se va acorda punctajul procentual.  

5 

3.  Proiectul creează locuri de muncă  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu, solicitantul va prevede în memoriul justificativ sau 

Studiul de fezabilitate, angajarea cel puțin a unei persoane cu carte de muncă pentru fiecare 25 

000 de euro finanțare obținută. Munca prestată trebuie să fie de cel puțin 8 ore pe zi. La dosarul 
de aplicație se va atașa o declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la crearea 
locului/locurilor de muncă menționate în documentație. 

5 

4.  Proiecte depuse de grupuri de producători forme asociative 
Acest criteriu se punctează dacă sunt prezentate documente justificative 

1 

 TOTAL 100 

 PUNCTAJ MINIM 35 

 

 

Criterii de selecție măsura 121 – SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Punctaj  
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1.  
Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse 

0 

2.  

Criteriul de selecțienr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare prioritare și energie 
regenerabila) poate primi: 

Maxim 
25 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Maxim 
15 

(i) Bovine 
- carne 10 

- lapte 15 

(ii) ovine și caprine 
- îngrășare 10 

- reproducție 10 

(iii) porcine, din care: 
- reproducție 10 

- îngrășare 15 

(iv) păsări, din care: 
- carne 15 

- ouă 15 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea energiei 
regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiții în valoarea totală 
eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile trebuie să provină din ferma proprie iar 
energia obtinută să fie folosită în ferma. 

10 

3.  

Exploataţii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează și o 
parte din producția realizată. 
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistenta poate varia între 2 şi 8 UDE. Calculul 
aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt 
prezentate în Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt: 
- Persoana fizică; 
- Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008; 
- Întreprindere individuală (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008). 

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 legislației naționale în 

20 
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vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la cererea de finanțare documente 
prin care să demonstreze ca acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative: 
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări de 
Legea nr. 338/ 2005; 
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunatățirilor funciare nr. 138/2004, 
modificată și completată cu Legea nr. 233/2005. 
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul 
poate fi membru al unei organizații rofesionale (asociații) din componența unei OIPA. 
sau 
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare 
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, care aplică în nume propriu. 

5.  
Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate 
 

5 

6.  

Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanțare documente prin care demonstrează ca 
exploatația este înregistrată în sistemul de 
producţie ecologică (perioadă de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de 
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situaţia în care se găseşte. 
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în funcţie de numărul 
de animale crescute în sistem ecologic/numărul total de animale a exploataţiei. 

2 

7.  

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că cel puţin 50% 
din materia primă procesată provine din ferma 
proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul fermei, se acordă în 
funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

10 

8.  

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt 
următoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/ 2008); 
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/ 2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere limitată înfiinţate în 
conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/întreprindere 
individuală până la încheierea contractului de finanțare (conform doc. 18.1). 

10 

9.  Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 1 
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- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din zona 
montană defavorizată, prezentată 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 / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice 
prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

Criterii de selecție specifice GAL 

1.  
Exploatații agricole deținute de fermieri femeie  

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate. 
5 

2.  

Se adresează unor probleme de mediu 
Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui să specifice în documentație 
investițiile sau acțiunile prevăzute pentru adresarea unor probleme de mediu. Punctajul va fi 
acordat in functie de relevanta actiunilor propuse .  
Pentru proiectele care au prevazut in bugetul total investitiei/proiectului cel putin 10% 
actiunea de mediu, se va acorda puncatjul maxim.  
In cazul unui procent mai mic se va acorda punctajul procentual. 

5 

3.  

Proiectul creează locuri de muncă  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu, solicitantul va prevede în memoriul justificativ sau 
Studiul de fezabilitate, angajarea cel puțin a unei persoane cu carte de muncă pentru fiecare 
25 000 de euro finanțare obținută. Munca prestată trebuie să fie de cel puțin 8 ore pe zi. La 
dosarul de aplicație se va atașa o declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la 
crearea locului/locurilor de muncă menționate în documentație. 

5 

4.  
Proiecte depuse de grupuri de producători forme asociative 

Acest criteriu se punctează dacă sunt prezentate documente justificative 
2 

 TOTAL 100 

 PUNCTAJ MINIM 35 

 

 
Criterii de selecție măsura 121 -  STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR 

Punctaj  

1.  

Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse 
Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai pentru implementarea urmatoarelor standarde : 
1. protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole care se aplică numai pentru zonele 
nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi – 
Localităţi conform Ord.MM/MADR nr.1552/743/2008 Intreaga exploatatie trebuie să 
se regaseasca în localitățile din Anexa nr.12. 
Data la care se încheie perioada de grație pentru acest standard este 14.10.2013. 
2. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai pentru ferme existente de bovine 
(vaci de lapte și bivolițe); 
Data la care se încheie perioada de grație este 31.12.2014. 

5 
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2. 

Criteriul de selecțienr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare prioritare și energie 
regenerabila) poate primi: 

Maxim 
25 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Maxim 
15 

(i) Bovine 
- carne 10 

- lapte  15 

(ii) ovine și caprine 
- îngrășare 10 

- reproducție 10 

(iii) porcine, din care: 
- reproducție 10 

- îngrășare 15 

(iv) păsări, din care: 
- carne 15 

- ouă 15 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea energiei 
regenerabile vor putea beneficia de 
un punctaj suplimentar. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în energie regenerabilă se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul obţinut 
pentru sectoare prioritare. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabilă trebuie să provină din ferma proprie iar 
energie obtinuta să fie folosită în fermă. 

10 

3.  

Exploataţii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează și o 
parte din producția realizată. 
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistenta poate varia între 2 şi 8 UDE. Calculul 
aferent UDE, se va prezenta în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt 
prezentate în Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt: 
- Persoana fizică; 
- Persoana fizica autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008; 
- Întreprindere individuală (înfiintaţă în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008). 

5 

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 legislației naționale în 
vigoare 

20 
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Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la cererea de finanțare documente 
prin care să demonstreze ca acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative:: 
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări de 
Legea nr. 338/ 2005; 
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunatățirilor funciare nr. 138/2004, 
modificată și completată cu Legea nr. 233/2005. 
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul 
poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPAsau 
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare 
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, care aplică în nume propriu. 

5. 
Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate 

5 

6. 

Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanțare documente prin care demonstrează ca exploatația 
este înregistrată în sistemul de 
producţie ecologică (perioadă de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de 
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situaţia în care se găseşte. 
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în funcţie de numărul 
de animale crescute în sistem ecologic/numărul total de animale a exploataţiei. 

2 

7. 

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că cel puţin 50% 
din materia primă procesată provine din ferma 
proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru procesare în cadrul fermei, se acordă în 
funcţie de ponderea acestor investiții în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

10 

8. 

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt următoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/ 2008); 
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/ 2008), cu 
modificările și completările ulterioare; 
- asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere limitată înfiinţate în 
conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/întreprindere 
individuală până la încheierea contractului de finanțare (conform doc. 18.1). 

10 

9. 

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților Administrativ Teritoriale din zona 
montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul Solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale 
din România incluse în Zonele 

1 
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Semnificativ Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice 
prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

Criterii de selecție specifice GAL  

1.  
Exploatații agricole deținute de fermieri femeie  

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate. 
5 

2.  

Se adresează unor probleme de mediu 
Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui să specifice în documentație 
investițiile sau acțiunile prevăzute pentru adresarea unor probleme de mediu. Punctajul va fi 
acordat in functie de relevanta actiunilor propuse .  
Pentru proiectele care au prevazut in bugetul total investitiei/proiectului cel putin 10% actiunea 
de mediu, se va acorda puncatjul maxim.  

In cazul unui procent mai mic se va acorda punctajul procentual. 

5 

3.  

Proiectul creează locuri de muncă  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu, solicitantul va prevede în memoriul justificativ sau 

Studiul de fezabilitate, angajarea cel puțin a unei persoane cu carte de muncă pentru fiecare 25 
000 de euro finanțare obținută. Munca prestată trebuie să fie de cel puțin 8 ore pe zi. La dosarul 

de aplicație se va atașa o declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la crearea 
locului/locurilor de muncă menționate în documentație. 

5 

4.  
Proiecte depuse de grupuri de producători forme asociative 

Acest criteriu se punctează dacă sunt prezentate documente justificative 

2 

 TOTAL 100 

 PUNCTAJ MINIM 35 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de 

Selecție) 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Someș Transilvan va publica pe pagina 

proprie de web Raportul de Selecție Intermediar și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de 

evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL 

Someș Transilvan. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Someș Transilvan în baza unei proceduri interne 

proprii (Regulament de functionare Comisie de selectie si Comitet de Contestatii GAL Somes Transilvania) 

După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în termen de 5 zile Comitetul de 

Selecție GAL Someș Transilvan va întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibilie neselectate și eligibile selectate.  

Anuntarea rezultatelor 

 Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face 
după aprobarea Raportului de Selecţie de catre Comitetul de selecţie , primirea contestatiilor si solutionarea 
acestora, elaborarea si publicarea Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor prin intermediul 
paginii de internet www.galsomestransilvan.ro. 
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 Anunţarea rezultatelor finale se va realiza prin intermediul paginii de internet www.galsomestransilvan.ro. 

pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai 

târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

GAL Somes Transilvan 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr.446, Bontida, Jud. Cluj 

Tel: +4 0264 262 003  

E-mail: contact@galsomestransilvan.ro 

 

mailto:contact@galsomestransilvan.ro

