
 
                         

           

 
 

 
varianta detaliată 

 
 

 
APEL DE SELECȚIE 

 
Asociația Grupul de Acțiune Locală  Țara Beiușului anunță public lansarea sesiunii de 

cerere de proiecte LEADER pentru măsura 2/ 2B “Sprijin pentru exploatațiile agricole” 
 
 
Data lansării apelului: 23 IULIE 2018 
 
Data limită pentru depunerea proiectelor: 24 AUGUST 2018, ora 16.00 
 
Punctajul minim – 20 de puncte 
 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Locul depunerii: Sediul GAL Țara Beiușului – sat Remetea, Comuna Remetea, nr. 334, Județul 
Bihor, de luni până vineri (intervalul orar 800-1600). 
 
 
Măsura de finanțare deschisă: 
MĂSURII 2/ 2B “Sprijin pentru exploatațiile agricole” 
Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M2/2B) - 01/18  
 
 
Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 228.000,00 EURO 
 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  
 Rata sprijunului va fi în sumă fixă maximă de  38.000 euro/ tânăr fermier. 

 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) respectă cuantumul maxim â
 prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL. 
 Intensitatea sprijinului: rata sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile. 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune 

editabilă): 



 
                         

           

 
 

Pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare aferentă Măsurii M2/2B, 

prezentată în anexa la Apelul de Selecţie și publicată pe site-ul www.galtarabeiusului.ro 

secțiunea http://galtarabeiusului.ro/m22b/ . 

 

 

Documentele justificative necesare la depunerea proiectului: 

1.Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei  

 

2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă: 

 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol:  

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

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

hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic 

autentificat de notar şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform 

legislaţiei în vigoare autentificate la notar), 

 

şi/sau  

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

sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de Finanțare), cu suprafeţele 

luate în arendă pe categorii de folosinţă  

 

şi/sau  

-Contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de Finanțare însoţit de adresa emisă de 

concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de 

realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

 

şi/sau 

-Contractul de comodat/ contractul de închiriere/documentul potrivit căruia suprafața de teren a 

fost dată temporar în administrare/folosinţă  

 

http://www.galtarabeiusului.ro/
http://galtarabeiusului.ro/m22b/


 
                         

           

 
 
-Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei în 

vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/comodat valabile la momentul 

depunerii Cererii de Finanțare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 

mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 

 

 

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, contractele 

care conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra terenurilor agricole, pentru exploataţii 

pomicole, să aibă o valabilitate de minimum 15 ani (excepție: pepinierele, culturile de căpșun, 

zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani), începând cu anul depunerii Cererii 

de Finanțare.  

 

-Document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectatiune  

 

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în 

numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii de Finanțare. 

 

În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și a terenurilor pe 

care se vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă 

dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și 

monitorizare a proiectelor. 

 

În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt 

următoarele: 

 

b) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 

completările ulterioare:  

 documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, 

uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 

donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);  

 

c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 

completările ulterioare:  



 
                         

           

 
 
 documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, 

uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 

donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);  

 documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, 

comodat, locaţiune. 

 

În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, 

conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie 

să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept. 

 

În cazul terenurilor asupra carora nu se intervine prin proiect și în cazul clădirilor deja existente, sunt 

acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea dedicată documentelor acceptate 

pentru construcții, după cum urmează: 

 documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit 

prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act 

administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de creanţă asupra 

construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. 

 

De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește 

închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform Codului Civil – 

Legea 287/2009, cu modificările şi completările ulterioare). 

 

Solicitanții care prevăd în Planul de Afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, 

cumpărarea terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, nu sunt 

obligați să atașeze la depunerea Cererii de Finanțare documente care să ateste 

proprietatea/dreptul de folosință pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd.  

 

Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru 

construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv propuse a fi realizate prin Planul de Afaceri, cât şi 

pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrărilor, 

conform Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare. 

 

d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:  

 



 
                         

           

 
 
-extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA/Circumscripţia Veterinară (adeverinţă 

eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea 

depuneri cereri de finanțare din care să rezulte: efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al 

familiilor de albine şi 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); 

 Situaţiile în care este necesară prezentarea formularului de mişcare ANSVSA/ DSVSA sunt prevăzute 

în legislaţia naţională, iar în cele ce urmează, reluăm un extras sintetizat al prevederilor legislative, 

pentru o mai bună înţelegere a aplicabilităţii acestora:  

Solicitantul constituit în conformitate cu OUG 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv PFA, II sau IF care preia o exploataţie agricolă de la propria persoană fizică înregistrată la 

DSVSA, nu depune formular de mişcare pentru transferul animalelor de pe persoană fizică pe PFA, II 

sau IF, transferul efectuându-se prin schimbarea formei de organizare a proprietarului în baza de 

date de la DSVSA. 

 

Exploatația zootehnică preluată de PFA, II sau IF își va păstra codul de exploatație „RO” alocat 

persoanei fizice, iar în Baza Națională de Date se va modifica doar forma de organizare din Persoană 

fizică înregistrată cu CNP în PFA, II sau IF înregistrată la Registrul Comerțului. 

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 2010 pentru implementarea procesului de identificare 

şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor , art. 1 (10) „mişcarea animalelor - 

creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o exploataţie, din oricare motiv, inclusiv 

naşterea sau moartea unui animal” coroborat cu art. 5 (1) punctul f „fiecare mişcare a animalelor se 

desfăşoară numai cu formularele/documentele de mişcare şi este înregistrată în SNIIA” precum şi cu 

art. 11 (4) „Fiecare proprietar de exploataţie, proprietar de animale sau deţinător al acestora are 

obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a 

animalelor; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea 

formularului de mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4”.  

 

- paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine. 

 

e) - Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată în anul 

depunerii Cererii de Finanțare care să confirme dreptul de folosinţă 

(proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) 

înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul". 

 



 
                         

           

 
 
- Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie din Registrul agricol emis de Primării actualizat cu 

cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de Finanțare care să confirme dreptul de folosinţă 

(proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) 

înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul". În 

situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune 

copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de primărie 

privind situaţia curentă. 

 

3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul 

platformei/Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma 

comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are capacitatea de preluare a gunoiului de grajd din 

exploatația solicitantului. 

 

4. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și , „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care 

solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară:  

a) Pentru societăţi comerciale:  

-Bilanţul (cod 10);  

-Contul de profit şi pierderi (cod 20);  

-Datele informative (cod 30);  

-Situaţia activelor imobilizate (cod 40);  

 

Si/sau 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară (cod S1046), în cazul solicitanţilor 

care de la constituire, nu au desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare de un an fiscal. 

 

b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:  

-Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200)  

Si/sau  

-Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 221 - 

cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanților care în anii “n” și “n-1” sunt autorizaţi conform OUG. 

44/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

sau 



 
                         

           

 
 

-Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 

fizice, Formularul 212 

 

 

În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de Finanțare, nu este cazul 

depunerii niciunuia din documentele mai sus menționate. 

 

5. Certificat care atesta lipsa datoriilor restante fiscale si socilale emis de Directia Generala a 

Finantelor Publice, iar in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune 

Certificatul emis de Primaria pe raza carora isi au sediul social si punctele de lucru; 

 

6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 

majoritar/administrator); 

 

7. Certificat constatator eliberat de catre ONRC cu maxim 30 zile inaintea depunerii proiectului. 

Certificatul constatator prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde cel putin următoarele informaţii: 

denumirea (firma); numărul de înregistrare în registrul comerţului; codul unic de înregistrare; starea 

firmei; forma juridică; sediul social/profesional si punctele de lucru; durata de funcţionare; obiectul 

de activitate - domeniul şi activitatea principală; capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi 

valoarea părţilor sociale; asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui 

asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere (pentru societăţile cu 

răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv); administratorii/Membrii Consiliului 

de administraţie şi Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere şi Membrii 

Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare şi durata mandatului cu puterile conferite; 

cenzorii/auditorii financiari; sediile secundare; activităţi şi sedii autorizate; indicatorii din situaţiile 

financiare anuale; alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale. 

 

8. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca 

tânărul fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu GAL si AFIR și că 

exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile 

referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective; 

 

9. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre 

următoarele condiții:  

 



 
                         

           

 
 
9.1. Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară: 

 diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol  

sau  

 diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 

 

9.2 Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în domeniul 

agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, 

conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului; 

 

9.3. a) Competenţe în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară dobândite prin participarea la 

programe de inițiere/ instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii 

recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de 

calificare profesională (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat 

cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 

2016):competențele în domeniile menționate vor fi dovedite prin prezentarea certificatului/ 

diplomei/ atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora se acceptă şi 

certificatele de calificare eliberate de ANCA.  

In cazul în care, la depunerea Cererii de finanțare nu este emis documentul de absolvire a cursului, 

va fi acceptată adeverința de absolvire a cursului sub condiţia prezentării certificatului/ diplomei/ 

atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora în original pentru 

acordarea celei de-a doua tranşe de plată; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil. 

 

 

sau  

 

b) recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute 

pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei 

profesionale; 

 

 

9.4. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de 

maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai 

mult de ultima tranşă de plată.  

 



 
                         

           

 
 
9.5. În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea Cererii de Finanțare şi 

nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor 

respective, însoţită de situaţia şcolară disponibilă, sub condiţia prezentării diplomei în original pentru 

acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil. 

 

 

I. În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/superioare, aceştia prezintă diploma/ document 

doveditor (inclusiv adeverinţă de absolvire şi/sau suplimentul descriptiv al certificatelor de formare 

profesională atestate ANC care cuprind această informaţie) de absolvire a minim 8 clase. 

 

II. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie privind formarea profesională care conferă un nivel 

de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va prezenta actul doveditor (certificat 

de calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul 

Educaţiei Naţionale) sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, prin care se 

certifică competențele profesionale de minim Nivel 1 de calificare (Nivelul I de calificare presupune 

360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs 

pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016) în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar 

sau economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului. 

 

10. Cazierul judiciar in original (fara inscrieri privind sanctiunile economico-financiare), al 

reprezentantului legal, valabil la data depunerii proiectului la GAL 

 

11. In cazul studentilor, adeverinta de la institutia de invatamant din care sa reiasa: anul de studiu, 

forma de invatamant (cu frecventa/la zi sau fara frecventa etc), specializarea si UAT-ul in care este 

situate unitatea de invatamnat frecventata; 

 

 

12. Documentul de la banca din care sa rezulte urmatoarele: denumirea solicitantului, a unitatii 

bancare, adresa, codul IBAN; 

 

13. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a 

materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor); 

 



 
                         

           

 
 
14. Declaratii  

- Declaratia pe propria raspundere privind asumarea rezilierii contratului de finantare (Anexa 14)  

- Declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL (Anexa 15) 

- Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 16)   

- Declaratie privind inregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR (Anexa 17)  

- Declaratie privind conditiile artificiale (Anexa 18)  

- Declaratie inregistrare in Registrul debitorilor (Anexa 19)  

- Declaratie pe propria raspundere privind proiectele derulate de catre solicitant (Anexa 20)  

- Declaratie privind H.G 226/ 2015 (Anexa 21) 

- Declaratie privind crearea de locuri de munca (Anexa 27) 

 

15. Alte documente justificative (după caz). Se vor atasa documentele, declaratiile etc emise de 

catre APIA. 

 

ATENŢIE! 

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 

Cerințe de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 
formularului „Fişă de verificare a conformităţii pentru Masura 2/2B” .  
Detaliile referitoare la realizarea conformității proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a 
conformității, sunt disponibile în anexa 22 – Fişa de verificare a conformităţii proiectului 
pentru Masura 2/2B. 

 
 

 
 

Cerințe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 
Detaliile referitoare la verificarea eligibilitățiii proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a 
eligibilității, sunt disponibile în anexa 23 – Fişa de eligibilitate a proiectului (Condiții de 
eligibilitate) pentru Masura 2/2B. 
 

Cerinte minime de eligibilitate: 



 
                         

           

 
 

 

1. Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili ai masurii 

(PFA/II/IF/SRL in sectorul agricol); 

2. Solicitantul are vârsta pâna în 40 ani; 

3. Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (ferma de familie) cu dimensiunea economică  de 

minimum 8.000€ SO (valoare producţie standard asa cum este definita de art. 5 din 

Reg.1241/2008); 

4. Solicitantul prezintă un plan de afaceri prin care va trebui sa demonstreze ca se crează 

valoarea adaugata prin investitiile propuse/se realizeaza un lant scurt de 

comercializare/investitiile solicitate imbraca forma unui proiect integrat ; 

5. Solicitantul deține competențe profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele 

condiții: studii de specialiate în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; cumpetente în 

domeniul agricol dobândite prin participarea la cursuri de formare profesionala (inclusiv cele 

de calificare profesionala in domeniul agricol); 

 Daca nu detine aceste competente, prezinta angajamentul de a dobândi 

competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de 

luni de la data incheierii contractului de finantare cu AFIR. 

6. In planul de afaceri se va preciza faptul ca se va comercializa producția proprie în procent de 

minimum 10 % din valoarea primei tranșe de plată. Acest aspect va fi verificat în momentul 

finalizării implementării planului de afaceri, solicitantul facind dovada astfel a creşterii 

performanţelor economice ale exploatației. 

7. Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatatii care are punctul de lucru pe 

teritoriul GAL; 

8. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu 

legislația în vigoare menționată în cap. 8.1din PNDR; 

 

 

Suplimentar față de criteriile de eligibilitate specifice Fișei Măsurii 2/2B, solicitantul 

trebuie să îndeplinească condițiile generale de eligibilitate aplicabile Măsurilor finanțate 

prin Programul Național de Dezvoltare Rurală(PNDR), în conformitate cu legislația 

europeană și legislația națională în vigoare.  

 

Se verifică dacă: 

 

 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR?  

 



 
                         

           

 
 

 Solicitantul are contract de finanțare aflat în implementare și finanțat pentru măsura 

112 „Instalarea tinerilor fermieri”/411.112 “Instalarea tinerilor fermieri” din LEADER, 

din PNDR 2007-2013 şi/sau pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri” din PNDR 2014-2020; 

 

 Exploataţia/parte din exploataţia care solicită sprijin a mai beneficiat de sprijin prin 

intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”/ 411.112 “Instalarea tinerilor 

fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-2013 şi/sau prin intermediul submăsurii 6.1 

„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din PNDR 2014-2020 

 

 Solicitantul are decizie de finanțare pentru proiect aflat în implementare și finanțat 

prin intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 

semisubzistenta”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” din 

LEADER, din PNDR 2007-2013, și/sau prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru 

dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014-2020 

 

 Exploatația/parte din exploataţia pentru care s-a solicitat sprijin aparține unui proiect 

aflat în implementare și finanțat prin intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor 

agricole de semisubzistenta ”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de 

semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, și/sau prin intermediul 

submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014-2020 

 

 Solicitantul are în derulare un proiect pe submăsura 4.1 "Investiţii în exploataţii 

agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole” 4.2 ”Investiții pentru 

procesarea/marketingul produselor agricole”, 4.2a ”Investiții în 

procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” din PNDR 2014-2020; 

 

 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie 

raspundere secțiunea (F) din CF 

 

 În cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri beneficiază de sprijin 

 

 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de 

maximum cinci ani. 



 
                         

           

 
 

 

 

 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

 
Selecţia proiectelor în cadrul GAL Țara Beiușului, va fi realizată de către Comitetul de 
Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de 
Soluționare a Contestațiilor. 
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea 
de finanțare, a documentelor atașate acesteia și a anexelor la ghid solicitantului aferent 
Măsurii 2/2B. 
Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de 
verificare a criteriilor de selecție. 
Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 
„Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de soluționare a contestațiilor” 
respectiv „Regulamentului de organizare ăi funcționare a comitatului de selecție ” al 
Asociației GAL Țara Beiușului,  afişat pe site-ul www.galtarabeiusului.ro  şi la sediul GAL. 
Procedura de evaluare şi selecţie este detaliatã în secţiune distinctã în Ghidul Solicitantului 
pentru măsura M2/2B;. 
 
 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, pe care trebuie sa le 

îndeplinească solicitantul: 

 
Pentru măsura M2/2B “Sprijin pentru exploatațiile agrigole” pragul minim este de 20 de 

puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

Verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe baza 
formularului anexa 25– Fişa de verificare a criteriilor de selectie pentru Masura 2/2B. 

 

Pentru măsura M2/2B “Sprijin pentru exploatațiile agrigole” pragul minim este de 20 de 

puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

 

 

Nr. 

Crt 
Criterii de selecție M2/2B Punctaj 

http://www.galtarabeiusului.ro/


 
                         

           

 
 

CS 

1. 

 

 

 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol 

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul 

agricol 40 puncte 

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 30 puncte 

3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior 

nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin 

studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar 

sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, 

conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de 

calificare profesională. 

20 puncte 

 

Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de licenţă/master/doctor, iar 

absolvirea studiilor postliceale sau liceale se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat.  

Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea punctajului se va prezenta, pe lângă 

documentul care certifică absolvirea celor 8 clase, un act doveditor (diplomă, certificat de 

calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul 

Educaţiei Naționale) prin care se certifică competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de 

calificare profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare profesională 

are o durată de minim 360 ore, Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 

ore, pentru certificatele eliberate până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru cele eliberate 

ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.Pentru acordarea de punctaj la criteriul 3 de 

selecţie, sunt acceptate şi certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA. 

CS 

2. 

Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral 

2. Solicitantul preia integral cel putin două exploatații agricole 30 Puncte 

3. Solicitantul preia integral o exploatație agricolă 
20 Puncte 

Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea exploataţiilor se 

realizează unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, aşa cum apar înregistrate la APIA şi/ sau la 

ANSVSA şi în Registrul agricol.  

Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA 

şi/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul 

Agricol.  

Nu este obligatorie preluarea curții și a anexelor gospodăriei cedentului.  

! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: extras din Registrul unic de 

identificare de la APIA şi/sau Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție 

Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte 



 
                         

           

 
 

 

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi 

pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe 

toată perioada Contractului de finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului). 

 

Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 

 

CRITERII DE DEPARTAJARE 

și după momentul preluării exploatației/exploatațiilor agricole. 

CS 

3.  

Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și 

caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, pomicultură și 

producția de seminţe) 

a. Sectorul zootehnic:  

1. Bovine  30 puncte 

2. Apicultură 25 puncte 

3. Ovine și caprine   20 puncte 

b. Sectorul vegetal: 

Legumicultura, inclusiv producţia de material săditor 30 puncte 

Pomicultură 25 puncte 

Producția de seminţe 20 puncte 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea culturilor sau speciilor de 

animale în cadrul calculului SO care trebuie să fie dominantă în total SO exploataţie.  

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/zootehnic 

(aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO 

a grupei de cultură/animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, 

nu cu total SO al exploataţiei. 

Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada de monitorizare a 

proiectului, grupa mare de cultură/animale pentru care a primit punctaj.  

TOTAL 100  



 
                         

           

 
 

 

Prioritate Descriere Indeplinire 

1 Proiecte care dețin cele mai multe exploatații agricole preluate 

integral 

La proiecte cu același punctaj vor avea prioritate proiectele cu cele mai 

multe exploatații agricole preluate integral 

 

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

2 Regula “primul venit, primul servit” 

Cel care va înregistra primul proiectul și va fi declarat, de către GAL, 

eligibil, va avea intâietate. 

 

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

 

 

 

Punctajul minim pentru această masură este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care nici un 

proiect nu poate intra la finanțare. 

 

Daca în urma evaluării, proiectul este sub punctajul minim aferent aceste măsuri va fi respins și nu va 

mai intra în procesul de selecție.  

 

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 

punctajul total acordat.  

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: 

Evaluarea proiectelor va respecta Procedura de evaluare și selecție publicată pe site-ul GAL 

Țara Beiușului www.galtarabeiusului.ro  în care este descris procesul de evaluare în vederea 

selecției proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor, în conformitate cu 

prevederile art. 34 alin. (3) lit.(b) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013. 

La nivelul GAL va funcționa un Comitet de Selecție a proiectelor și o Comisie de Soluționare 

a Contestațiilor a căror componență este stabilită prin SDL și aprobată de la GAL Țara 

Beiușului. 

 Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL vor respecta principiul de 

verificare “ 4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care 

completează şi un angajat care verifică. Toate fişele de verificare vor fi semnate numai de 

către angajaţii GAL, chiar dacă pentru efectuarea verificărilor aceştia au beneficiat de 

consultanţă sau suport tehnic extern.  

http://www.galtarabeiusului.ro/


 
                         

           

 
 

 

– Verificarea conformităţii se efectuează in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 

depunerea Cererii de finanţare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și 

acestea sunt solicitate de expertul GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a 

conformității va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la data inregistrarii proiectului. 

– Termenul de verificare a eligibilităţii şi selecţiei este de maximum 50 de zile pentru 

evaluare şi completarea Fișelor de verificare. 

– Pentru solicitarea de informații suplimentare care necesită clarificări pentru 

verificarea eligibilității solicitantul trebuie să trimită prin poştă informaţiile cerute în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data primirii fişei sau să le predea experţilor tehnici (evaluatori). 

 

După încheierea etapelor de verificare a conformității, eligibilității și criteriilor de 

selecție, a tuturor proiectelor depuse în cadrul apelului/sesiunii de proiecte, evaluatorii GAL 

vor intocmi un Raport de Evaluare,care va conține urmatoarele informatii: 

- denumirea măsurii; 

- numărul și data avizării apelului de selecție; 

- perioada apelului de selecție; 

- bugetul alocat apelului de selecție; 

- numele/denumirea solicitanților; 

- titlul proiectului; 

- punctajul proiectului; 

- numărul total de proiecte depuse si valoarea totala eligibila a acestora; 

- numarul de proiecte retrase; 

- numărul de proiecte neconforme; 

- numărul de proiecte neeligibile; 

- numărul de proiecte eligibile si valoarea totală eligibilă a acestora. 

Raportul  de Selecție  a cererilor  de  finanțare  va fi publicat  pe pagina de internet 

www.galtarabeiusului.ro , în termen de 3 zile lucrătoare de la întrunirea și aprobarea 

Raportului de Selecţie, GAL Țara Beiușului, va notifica solicitanţii asupra rezultatelor 

procesului de evaluare şi selecţie. 

 

Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării: 

 

http://www.galtarabeiusului.ro/


 
                         

           

 
 

– După încheierea procesului de evaluare şi selecţie Comitetul  de Selecţie va emite un 

Raport de Selecţie Intermediar/Final, în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu 

de selecţie.  

– Raportul de Selecţie Intermediar/Final va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai 

Comitetului de Selecţie care au participat la evaluare, de catre reprezentantul CDRJ 

care participă ca observator la procesul de selecţie, va fi avizat de către 

reprezentantul legal sau altă persoană desemnată de Consiliul Director al asociației şi 

va avea ştampila GAL Țara Beiușului. 

– GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin 

publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar/Final şi 

prin afişarea la sediul GAL. Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de 

primire din partea solicitanților.  

– Notificările transmise solicitanţilor trebuie să conţină motivele pentru care proiectele 

nu au fost selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost 

îndeplinite sau punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie – precum şi 

perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor.  

– Beneficiarii care au fost notificaţi de faptul că proiectele lor au fost declarate 

neeligibile ori nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL. Contestațiile 

primite vor fi analizate de Comisia de Soluționare a Contestațiilor, în baza unei 

proceduri proprii interne aprobate de Adunarea Generală a GAL Țara Beiușului și 

postată pe pagina de internet.  

– După încheierea acestui proces, Comitetul de Selecție va întocmi Raportul de selecție 

Final, rezultat în urma soluționării contestațiilor,  publicat pe pagina web și afișat la 

sediul GAL.  

 

– GAL Țara Beiușului va publica Raportul de Selecţie final pe pagina de web proprie - 

www.galtarabeiusului.ro , cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării Raportului 

de Selecţie. 

– În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecţie, GAL Țara 

Beiușului, va notifica solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie, 

cu excepţia solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca urmare a aprobării raportului 

de selecţie intermediar.  

http://www.galtarabeiusului.ro/


 
                         

           

 
 

– Dacă nu există proiecte neeligibile, sau eligibile și neselectate și atunci când valoarea 

totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului 

de selecție respectiv, deoarece nu există condiții care sa conducă la contestarea 

rezultatului procesului de evaluare și selecție, GAL Țara Beiușului va exclude din flux 

etapa de raport intermediar și perioada de primire a contestațiilor și va elabora 

direct Raport de Selecție Final.  

 

– Cererile de finanţare neeligibile/neselectate vor fi păstrate în sistem încă max. 60 de 

zile, urmând ca originalele acestora să fie returnate solicitanţilor, GAL Țara Beiușului 

asigurându-se că deţine o copie letrica si un CD ale cererilor de finanţare respective, 

pentru eventuale verificări ulterioare. 

– În max. 15 zile lucratoare, de la publicarea Raportului final de selecție, cererile de 

finanțare selectate, care corespund obiectivelor din SDL, se vor depune la AFIR în 

vederea verificării de conformitate și eligibilitate.  

 

Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor  

 

 Comitetul de Selecție reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind 

selectarea proiectelor depuse prin intermediul Măsurilor de finanțare cuprinse în 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Țara Beiușului, în conformitate cu prevederile 

Capitolului XI  - Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL,  din 

Strategia de Dezvoltare Locală aprobată de MADR. 

 Comisia de Soluționare a Contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu 

responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate în legătură cu rezultatele 

procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse pentru finanţare prin intermediul 

Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Beiușului. 

 Comitetul de Selecţie şi Comisia de Soluționare a Contestaţiilor sunt organizate şi 

funcţionează în conformitate cu prevederile regulamentelor de organizare şi 

funcţionare.  

 Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor se 

desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a 

GAL Țara Beiușului. 

 Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea 

activităţilor de control şi monitorizare, la întrunirile Comitetului de Selecție a Proiectelor 

va participa şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel 

judeţean/regional din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţeană. 



 
                         

           

 
 

 Secretariatul ședințelor Comitetului de Selecție a Proiectelor este asigurat de grupul 

de lucru constituit la nivelul GAL Țara Beiușului, prin manager și personalul tehnic 

(experți tehnici/evaluatori proiecte). 

 Grupul de lucru întocmește toate documentele  suport ale întrunirilor Comitetului de 

Selecție și le pune la dispoziția membrilor acestuia pentru analiză, evaluare și aprobare: 

fișele de verificare a conformității/eligibilității/selecției/vizitei pe teren a proiectelor 

supuse aprobării Comitetului de Selecție, Raportul de selecție intermediar și/sau final, 

Declarațiile privind evitarea conflictului de interese pentru membrii Comitetului de 

selecție și experții evaluatori ș.a. documente, după caz. 

 

 Selecția proiectelor se face aplicând: 

 a. regula dublului cvorum, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în 

 momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% dintre parteneri, din care peste 51% 

să  fie din mediul privat și societatea civilă. 

 b. precizările din PNDR ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar 

organizațiile din mediul urban (daca va fi cazul) să reprezinte mai puțin de 25%. 

 

 Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie.  

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, pentru toate măsurile finanțate prin SDL GAL 

Țara Beiușului departajarea acestora se face în funcţie de:  

- valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare, în limita 

valorii totale a apelului de selecţie.  

- regula “primul venit, primul servit”. 

 

După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, 

secretariatul Comitetului de Selecţie întocmeşte Procesul verbal al ședinței/întrunirii, 

care este semnată de preşedinte, membrii și reprezentantul CDRJ.  

 

 Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul final de selecție. Acesta va fi 

semnat și aprobat de către toți membrii Comitetului de Selecție prezenți la întrunire, 

specificându-se apartenența la mediul privat, societate civila sau public și avizat de către 

reprezentantul legal al GAL Țara Beiușului în relația contractuală cu AFIR, în vederea publicării 

pe site-ul GAL Țara Beiușului: www.galtarabeiusuluiro  

 

Componenţa Comitetului de Selecție aprobat prin SDL GAL Țara Beiușului 

 

  Tabel cu componența Comitetului de Selecție: 

http://www.galtarabeiusuluiro/


 
                         

           

 
 

 

PARTENERI PUBLICI  0% 

   

PARTENERI PRIVATII  - 85.71 %  

PARTENER FUNCTIA IN CS TIP/OBSERVATII 

SC EXPLOALIS SRL PRESEDINTELE 
COMITETULUI DE 
SELECTIE 

CAEN: 0220 – Exploatarea forestiera; 

SC OCTAVET SRL MEMBRU CAEN: 7500 – Activitati veterinare; 

PFA BELEAG MIRCEA 
FLORIN 

MEMBRU CAEN: 0150 - Activitati in ferme mixte (cultura 

vegetala combinata cu cresterea animalelor); 

PFA TRIPON ANCA MEMBRU CAEN: 0150 - Activitati in ferme mixte (cultura 
vegetala combinata cu cresterea animalelor); 

SC UTATRANS SRL MEMBRU CAEN: 4941 – Transporturi rutiere de marfuri; 

SC CLAUDIU TRANS SRL MEMBRU CAEN: 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, 
al articolelor de iluminat si al articolelor de 
uznic, in magazine specializate. 

SOCIETATE CIVILA- 14.29 % 

PARTENER FUNCTIA IN CS TIP/OBSERVATII 

ASOCIATIA URBARIALA 
SANMARTIN DE BEIUS 

MEMBRU Scopul asociatiei este administrarea si 
exploatarea terenurilor forestiere si a 
pasunilor urbariale– NU ARE COD CAEN; 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5 %) -0% 

PARTENER FUNCTIA IN CS TIP/OBSERVATII 

 

 

 Tabel cu membrii supleanti: 
 

 

Membrii Comitetului de 
Selectie 

Membrii supleanti Cod CAEN –Activitati membrii supleanti 

SC EXPLOALIS SRL 
(presedinte) 

PFA CABAU FLOARE  Cod CAEN: 5610–Restaurante; 

SC OCTAVET SRL ILE VIOREL 

CONSTRUCT SRL  

Cod CAEN: 4399 – Alte lucrari speciale de 

constructii; 

PFA BELEAG MIRCEA 
FLORIN 

PFA VAIDA MARIANA Cod CAEN: 0150 - Activitati in ferme mixte 

(cultura vegetala combinata cu cresterea 

animalelor); 

PFA TRIPON ANCA II MARGE CORNELIA 

ANGELA- MAIA  

Cod CAEN: 0220 – Exploatarea forestiera; 

SC UTATRANS SRL SC TRIPONOS SRL  Cod CAEN: 4120 - Lucrari de constructie a 

cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 



 
                         

           

 
 
SC CLAUDIU TRANS SRL ASOCIATIA URBARIALA 

FENERISANA 

Scopul asociatiei este administrarea si 

exploatarea terenurilor forestiere si a 

pasunilor urbariale – NU ARE COD CAEN; 

ASOCIATIA URBARIALA 
SANMARTIN DE BEIUS 

ASOCIATIA URBARIALA 

PETRANI 

Scopul asociatiei este administrarea si 

exploatarea terenurilor forestiere si a 

pasunilor urbariale – NU ARE COD CAEN; 

 

Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 

depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor 

 În baza Raportul de Selecţie Intermediar, în ziua publicării pe site-ul GAL Țara Beiușului, 

Asociația notifică aplicanţii cu privire la rezultatul evaluării/selectării proiectului şi la 

modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanți nemulţumiţi de rezultatul 

evaluării/selectării proiectului. 

 Contestațiile pot fi depuse în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificării,  la 

sediul GAL Țara Beiușului din sat Remetea, Comuna Remetea, Nr. 334, Jud. Bihor, 

personal/posta/curier, unde se înregistrează și de unde vor fi direcționate spre soluționare catre 

Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul GAL Țara Beiușului. 

Atentie!  Daca contestațiile sunt trimise prin poștă sau curier, data expedierii va fi cel târziu a 5-

a zi lucrătoare de la primirea notificării. 

 Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări 

care contestă elemente legate de eligibilitatea/ criteriile de selecție a proiectului depus 

(valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat 

pentru proiectul depus, componenta financiară dominantă, punctajul obţinut). 

 Decizia privind rezultatul unei contestații se ia aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv 

pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% 

din membrii Comitetului de Soluționare a Contestațiilor, din care peste 51% să fie din mediul 

privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25% (daca e 

cazul). 

 După întocmirea și publicarea raportului de contestaţie pe site-ul www.galtarabeiusului.ro, 

cel târziu în ziua următoare aprobării lui se notifică solicitanţii asupra rezultatului contestației, 

în scris, prin email cu confirmare de primire.  

 

Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor 

 

 Raportul de contestaţii este întocmit de secretarul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, 

semnat de președinte și de membrii și avizat de reprezentantul legal al GAL Țara Beiușului în 

relația contractuală cu AFIR.  În urma instrumentării contestaţiilor, Comisia de Contestaţii poate 



 
                         

           

 
 

adopta următoarele soluţii: admis sau respins. Daca soluția propusa în urma 

reevaluării/reselectarii proiectului contestat diferă de cea din Raportul de Selecție, soluţia finală 

este cea dată de Comisia de Contestaţii. 

 Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 10 zile calendaristice de 

la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit cu înca maxim 5 zile 

lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţii depuse pe două 

sau pe mai multe măsuri sau dacă numărul de contestaţii depuse pe o măsura este mare.  

 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ  Țara Beiușului 

Sediu: com. Remetea, sat Remetea, nr. 334, jud. Bihor 

Tel: 0740 668 683 

email: gal.tarabeiusului@yahoo.com  

Site:    www.galtarabeiusului.ro  . 

 

ANEXE:  

 Anexa 1 – Cererea de finanțare M2  

 Anexa 2 –  Plan de afaceri 

 Anexa 3 – Contract de finantare  

 Anexa 4 – Fisa masurii  

 Anexa 5 – Studiu potential agricol 

 Anexa 6 – Cod si calculator de bune practici 

 Anexa 7 – OUG nr. 3/ 2015 aprobarea schemelor de plati in perioada 2015-2020 

 Anexa  8– Areale aferente Subprogramului thematic pomicol 

 Anexa 9 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ 

 Anexa 10 – Lista raselor autohtone indigene 

 Anexa 11 – Intructiuni privind evitatrea conditiilor artificiale 

 Anexa 12 – Coeficienti productie standard 2013  

 Anexa 13 – Lista UAT – zone cu constrangeri semnificative si normale 

 Anexa 14 – Model declarație privind asumarea rezilierii contractului de finantare 

 Anexa 15 – Model declarație privind angajamentul de raportare catre GAL 

 Anexa 16 – Declaratie privind prelucrarea datelor 

 Anexa 17 – Model declaratie privind inregistrarea proiectelor in cadrul altei masuri din PNDR 

 Anexa 18 – Declaratie privind conditiile artificiale 

 Anexa 19 – Model declaratie privind inregistrarea in registrul debitorilor 

 Anexa 20 – Model declaratie pe propria raspundere privind proiectele derulate de catre 

solicitant 

 Anexa 21 - Declaratie privind H.G 226/ 2015 

 Anexa 22 – Fisa de conformitate 

mailto:gal.tarabeiusului@yahoo.com
http://www.galtarabeiusului.ro/


 
                         

           

 
 

 Anexa 23 – Fisa de verificare pe teren 

 Anexa 24 – Fisa de eligibilitate 

 Anexa 25 – Fisa de verificare a criteriilor de selectie 

 Anexa 26 – Cuantificarea locurilor de muncă 

 Anexa 27 – Model declaratie privind crearea de locuri de munca  

 

 

 

 


