
 

                               
 

 

 

Data publicării: 24.12.2014 
 

APEL DE SELECȚIE 
Asociația GAL Someș Transilvan anunţă lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte 

pentru 

Măsura 41.112  „Instalarea tinerilor fermieri” 

 în perioada  

24.12.2014 – 12.01.2015 
 

NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL SESIUNII CERERII DE PROIECTE:   Măsura 41.112 – 6/24.12.2014 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:     24.12.2014 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:     12.01.2015 

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 și vineri 09:00-12:00  

FONDUL DISPONIBIL PENTRU ACEASTĂ SESIUNE: 48 000 € 

 

SUMA MAXIMĂ nerambursabilă care poate fi acordată  

pentru finanțarea unui proiect și intensitatea sprijinului:  40 000 € 

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de:    100% 

 

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 după 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 ............................................. 

 

DOCUMENTE NECESARE: 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. 

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: 

 

Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de Finanțare pentru întocmirea proiectului 
sunt: 
1. Documente de proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă: 
a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

- 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 

http://www.galsomestransilvan.ro/
http://www.apdrp.ro/


 

                               
 

 

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 pu_in 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 demonstrează 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, păsări 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 ÎI 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 băncii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, 
adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP); 
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifica faptul ca solicitantul este autorizat 
conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI, 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 APDRP). 
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 primăriile 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 absolvire4 

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 declaraţiilor anexate pe site la adresa www.apdrp.ro. 
10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei. 
11. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind exploataţia agricolă ca nu a mai accesat 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 înregistrat într-o forma asociativa, ca membru, înainte de lansarea 
sesiunii pentru care aplica, în domeniul proiectului emis de către:   
- grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea si 
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările si 
completările ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de producători declaraţie scrisă 
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 producători 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, constituită conform legii nr.1/2005 (adeverinţa eliberata de cooperativa agricola 
însoţita de copia după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 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); 
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificările si completările 
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 ataşează 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.). 

http://www.apdrp.ro/


 

                               
 

 

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. 

13. Documente care demonstrează îndeplinirea criteriilor de selecție specifice GAL 

13.1. Angajament cu privire la crearea locului de muncă 

14. 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. 

CERINȚELE DE CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE  

Pentru proiectele ce se încadrează într-una dintre măsurile lansate prin PNDR, se va folosi Ghidul Solicitantului aferent 
măsurii, disponibil pe site-ul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – www.apdrp.ro sau pe site-ul M.A.D.R. 
- www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL; 

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 UDE1; 
- este situata pe teritoriul ţării; 
- este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol. 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, sunt: 
- persoana fizica; 
- persoana fizica înregistrata 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 întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 
- asociat si administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitata – SRL, înfiinţata în baza Legii 31/1990 
republicata, cu modificările si completările ulterioare. 
 

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

- are vârsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data în exploatația agricola ca si conducător (sef) al 
acesteia; 

- deține sau se angajează sa dobândească competențe si calificări profesionale în raport cu activitatea pe care 
urmeaza sa o desfasoare; 

- prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației agricole; 
- este membru al unei familii de fermier si a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu 

neaparat în ferma familiei) cu cel puțin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu. 



 

                               
 

 

- Se angajeaza sa urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin Masura 
111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunoștințe” în cel puțin unul din domeniile: managementul 
exploatației agricole, contabilitatea fermei, protecția mediului, agricultura ecologica, altele. 
Nota: Tânarul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fara examen de bacalaureat. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL (descrierea criteriilor de selecţie şi punctajul acordat 

pentru fiecare criteriu.) 

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 

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

Procesul de Selecție se va face la sfârșitul sesiunii de primire a proiectelor. Se va face publicarea Raportului al 

Comitetului de Selecție pe pagina web www.galsomestransilvan.ro.  

GAL Someș Transilvan 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 “Someș Transilvan”. Contestațiile 

privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Someș Transilvan 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.galsomestransilvan.ro. 
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Criterii de selecție măsura 41.112 Punctaj  

1.                    

Solicitantul deține o ferma de semi-subzistență 

20 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul completează 
secțiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finanțare, 
din care va trebui sa rezulte ca exploatația agricola deținuta are o dimensiune 
economica cuprinsa între 6 si 8 UDE. 

2.                    

Solicitantul deține o exploatație agricola (cu profil vegetal/animal) într-
o zona defavorizata. 

1 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, se verifica daca întreaga 
exploatație agricola este situata în: 

- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitaților Administrativ Teritoriale 
din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul Solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitaților 
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei 
localitaț Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

3.                    

Solicitantul are în proprietate exploatația agricola 

15 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul ataseaza la Cererea 
de Finanțare documente prin care sa demonstreze ca, deține în proprietate întreaga 
exploata_ie: 

- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate 
de notar, conform legislației în vigoare; 

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

- extras din Registrul Exploata_iei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte: efectivul 
de animale de_inut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei înscrieri a 
solicitantului în Registrul Exploata_iei, înso_it de formular de mi_care ANSVSA/DSVSA 
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 



 

                               
 

 

4.                    

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform 
legislației în vigoare*) 1 

10 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul ataseaza la Cererea 
de Finanțare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din 
urmatoarele forme asociative, cu condiția ca solicitantul sa faca parte dintr-o asociație 
în domeniul proiectului: 

- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanța Guvernului nr. 
37/2005 privind recunoasterea si funcționarea grupurilor de producatori, pentru 
comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- grupuri si organizații de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute conform 
Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de 
producatori recunoscute preliminar și organizațiilor de producatori în sectorul fructe și 
legume; 

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

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

- organiza_ii de îmbunata_iri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- membrii ai unei asocia_ii care este membra în Organiza_ii Interprofesionale pentru 
Produsele Agroalimentare – OIPA. 

Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, jude_ean si na_ional. 

*Se va acorda punctaj numai daca sunt ata_ate documentele descrise în Cap. 

4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finan_are, punctul 12.1. 

5.                    

Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu 

1 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul ataseaza la Cererea 
de Finanțare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 
„Plați 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 

                                                           
1 Solicitantul trebuie sa fie înregistrat într-o formă asociativă ca membru, înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică. 



 

                               
 

 

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 

 CRITERII SPECIFICE GAL  

1.         Beneficiarul este femeie 15 

2.         

Se adresează unor probleme de mediu 

13 Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui să specifice în 
documentație investițiile sau acțiunile prevăzute pentru adresarea unor probleme de 
mediu. 

3.         

Proiectul creează locuri de muncă  

10 

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. 

4.         

Proiect care include acţiuni de inovativitate 

10 

Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui să specifice în 
documentație caracterul inovativ al proiectului. 

În accepția conducerii GAL Someș Transilvan aplicantul îndeplinește acest criteriu, dacă 
introduce o soluție sau o acțiune nouă, o idee nouă, o metodă nouă sau un dispozitiv 
nou în procesul de producție, cel puțin la nivelul comunei unde își desfășoară cu 
preponderență activitatea. Caracterul inovativ al proiectului va fi dovedit prin Studiul 
de fezabilitate sau memorial justificativ. 

5.         Producatori de legume si fructe 5 

  TOTAL 100 

  PUNCTAJ MINIM 35 

 

 

 



 

                               
 

 

Departajarea proiectelor cu același punctaj: 

 

Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 112 selecţia se face în ordine descrescătoare a punctajului de selecţie, iar 

pentru proiectele cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în 

euro, în ordine crescătoare. În cazul în care și valoarea eligibilă a proiectelor este egală, departajarea se va face în 

următoarea ordine: 

 Proiecte care se adresează unor probleme de  mediu  

 Proiecte depuse de către femei  

 

În cazul în care și în urma departajării pe baza criteriilor stabilite mai sus există proiecte aflate la egalitate, departajarea 

acestora, se face în funcție de urmatoarele prioritați: 

 solicitantul are în proprietate exploatația agricola; 

 solicitantul este membru al unei forme asociative; 

 solicitantul deține o ferma de semi-subzistență. 
În cazul proiectelor cu acelasi punctaj si aceleasi prioritați, departajarea se va face în funcție de criteriul de departajare 
preponderent, stabilit pe baza numarului mai mare de unități de dimensiune economica (UDE) calculat prin cumularea 
elementelor componente în cadrul fiecarui criteriu de departajare, în urmatoarea ordine:  

1. numar de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducție/ pasari, numar UDE cumulate; 
2.  numar de porcine la îngrasat/ ovine si caprine, numar UDE cumulate; 
3.  Suprafața legume numar UDE cumulate; 
4. Suprafața pepiniere si plantații de pomi si de arbusti fructiferi, capsunarii, numar UDE cumulate; 
5. Suprafața pepiniere si plantații de vița de vie pentru vin cu excepția restructurarii/reconversiei plantațiilor de 

vița de vie si struguri de masa, numar UDE cumulate; 
6. Suprafața culturi de câmp numar UDE cumulate; 
7. Suprafața culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt si regenerare pe cale vegetativa, în scopul 

producerii de energie regenerabila, cumulate. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculeaza numarul de 
UDE. 

 

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 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 în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate.  

 Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după 
aprobarea Raportului de Selecţie de către Comitetul de selecţie , primirea contestațiilor si soluționarea acestora, 
elaborarea si publicarea Raportului Comisiei de Soluționare a Contestațiilor prin intermediul paginii de internet 
www.galsomestransilvan.ro. 

 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 

Asociația GAL Someș Transilvan 

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

Tel: +4 0264 262 003  

E-mail: contact@galsomestransilvan.ro 

 

Program de lucru GAL Somes Transilvan: luni-vineri 08:00 – 16:00 

 

mailto:contact@galsomestransilvan.ro

