
    
 

1 
 

 Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Somes-Codru 

Adresa: Comuna Valea Vinului, Str. Principala, Nr. 62 

Cod postal – 447345,  jud. Satu Mare, Tel: 0261-876765 

e-mail: galmsomescodru@gmail.com, www.galsomescodru.ro 

 

Apel de selecţie pentru Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri” 

 

Data lansării apelului de selecţie:02.04.2015 

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 41.112 – 10/02.04.2015-15.04.2015 

Data limită de depunere a proiectelor: 15.04.2015 ora 12:00. 

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: sediul GAL Microregiunea Somes  

Codru din  comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62, jud. Satu Mare, de luni până 

vineri, in intervalul orar  09:00-14:00. 

Fondul total disponibil este de 92.000 Euro pentru acest apel de selecţie.  

Valoarea minima eligibila a unui proiect va fi de 12.000 Euro. 

Valoarea maxima eligibila  a unui proiect 40.000 Euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din 

cadrul Măsuri 41.112 este de 40.000 Euro.  

 Declaratia beneficiarului privind raportarea catre GAL: 

- beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL Microregiune Somes Codru toate platile 

aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR catre beneficiar.  

- Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRFIR a Notificarii beneficiarului cu privire la 

confirmarea platii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 

 

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selecţie a proiectelor:  

 

- Publicarea Raportului intermediar de Selectie se va face cel tarziu până la data de 

16.04.2015, pe site-ul www.galsomescodru.ro . 

- Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie efectuat de catre expertii 

GAL se va face prin notificarea solicitantilor si prin publicarea Raportului intermediar 

de Selectie pe site-ul GAL.  

- Contestatiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL 

a Raportului intermediar de Selectie.  

- Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Solutionare a Contestaţiilor 

înfiinţată la nivelul GAL. 

http://www.galtaraoasului.ro/
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- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 24.04.2015 si va 

conţine denumirea solicitantului şi a proiectelor ce vor fi depuse la OJFIR. 

 

 Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu cererea de 

finantare: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire document 

1. 1. Documented proprietate/folosinta pentru exploatatia agricola: 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

● document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform  legislatiei 

în vigoare (contract de vanzare-cumparare autentificat de notar, act de donatie 

autentificat de notar, hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila cu punere în 

posesie, certificat de mostenitor unic autentificat de notar si alte acte care demonstreaza 

tertilor dreptul de proprietate conform legislatiei în vigoare) si/sau 

● tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform  legii, 

continând sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani, la data 

depunerii Cererii de Finantare) cu suprafetele luate în arenda pe categorii de folosinta si 

perioada de arendare 

si/sau 

● contract de concesionare, cu o valabilitate de cel putin 5 ani la data depunerii Cererii 

de Finantare. Contractul de concesiune va fi însotit de adresa emisa de concedent care 

contine situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de 

realizare a investitiilor prevazute în contract si alte clauze 

● documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform 

legislatiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arenda/ închiriere/ contract 

de comodat. Suprafata de teren eligibila pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 

50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 

b) Documente solicitate pentru cladiri: 

● actul de proprietate 

● alte documente care demonstreaza dreptul de folosinta asupra cladirii 

● In cazul în care proiectul vizeaza si modernizarea cladirilor aceastea se vor face în baza 

Legii 50/1991, modificata si completata. În cazul realizarii de investitii, documentele de 

proprietate la punctul b) sunt obligatorii. 

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

● 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, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei înscrieri a 

solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de formular de miscare ANSVSA/DSVSA 

(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

● solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de 

familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci (facturi, ordine de plata, 
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chitante, proces- verbal de predare primire) 

d) Copie din Registrul agricol emis de Primarii care sa confirme dreptul de proprietate 

si/ sau de folosinta (arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor 

înregistrate pentru baza de productie, cu stampila primariei si mentiunea "Conform cu 

originalul" 

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

in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea Notificarii privind selectarea cererii de 

finantare, cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizeaza, urmand ca pana la 

acea data sa prezinte urmatoarele documente: 

- Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent 

proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se 

deruleaza operatiunile cu AFIR). 

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca 

solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI, codul CAEN conform 

activitatii pentru care solicita finantare , existenta punctului de lucru (daca este cazul) si 

ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare ( Legea 31/1990, republicata), 

reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata 

- Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform 

legislatiei in vigoare 

3. 3 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si 

administrator unic, document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului 

in care se deruleaza operatiunile cu AFIR). 

4. 4.1. Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care sa 

ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor 

Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si punctele de lucru si graficul 

de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul) 

4.2 Pentru solicitantii neautorizati, persoane fizice: Certificate care sa ateste lipsa 

datoriilor catre bugetul local de la primariile pe raza carora îsi au domiciliul. 

5. 5. Cazierul judiciar, fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare, al 

solicitantului proiectului. 

6. 6. Copia actului de identitate  pentru solicitant si al sotiei/sotului, pentru toti solicitantii 

care sunt casatoriti, dupa caz. 

7. 7.1 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si 

administrator unic, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care 

specifica faptul ca solicitantul este asociat si administrator unic, solicitantul are sediul 

social sau punctul de lucru deschis la adresa exploatatiei agricole, codul CAEN conform 

activitatii pentru care solicita finantare, 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 inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform 

legislatiei in vigoare. 
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8. 8.Copie după diploma de studii: 

● absolvent de liceu/ scoala profesionala/ scoala de arte si meserii în domeniul agricol, 

veterinar si economic cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol, zootehnic 

si veterinar însotita de "Certificat de calificare profesionala (competente)" 

Sau 

● absolvent de liceu/scoala profesionala/ scoala de arte si meserii (altul decât cel cu 

profil agricol), care prezinta 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 

● adeverinta pentru absolventii liceului sau ai scolii profesionale/ scoala de arte si 

meserii din promotia 2014 (cu obligativitatea prezentarii diplomei de studii pâna la 

semnarea contractului de finantare), care prezinta 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 

Solicitantii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire* în domeniul 

agricol veterinar si economic cu profil agricol vor prezenta: 

● Adeverinta ca urmeaza cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar si economic 

cu profil agricol, de minimum 150 ore, însotita de declaratia pe propria raspundere ca vor 

aduce certificatele pâna la semnarea Contractului de Finantare cu Agentia *Certificatele 

de calificare/ absolvire vor fi emise de catre o institutie recunoscuta de Ministerul 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. 

9. 9.1 Document (carte de munca sau adeverinta de la locul de munca) care atesta faptul 

ca solicitantul a desfasurat activitati in domeniul agricol mai mult de 50% din timpul 

de lucru in ultimele 12 luni, inaintea instalarii sale pe cont propriu. 

sau 

9.2 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei familii de 

fermier, şi că a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu 

neaparat în ferma familiei de fermier) cel puţin 12 luni înaintea  instalării sale pe cont 

propriu, însotita de declaratia conducatorului exploatatiei agricole unde a lucrat 

solicitantul. 

10. 10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei. 

 

11. 

11. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind exploatatia agricola ca 

nu a mai accesat Masurile 112 si 141 si/sau sotul/sotia, si nu detine în  

proprietate/folosinta alte terenuri, animale, pasari si familii de albine, în afara celor 

declarate în Planul de afaceri. 

12. 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 

catre:  

- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 

privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea 

produselor agricole si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare (document care 

atesta calitatea de membru al grupului de producatori declaratie scrisa aprobata de 
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fondatori sau membrii consiliului de administratie); 

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

Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de 

producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori în sectorul fructe si 

legume (document care atesta calitatea de membru al grupului de producatori, declaratie 

scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie); 

- societate cooperativa agricola, consituita conform legii nr.1/2005 (adeverinta eliberata 

de cooperativa agricola însotita de copia dupa înregistrarea la Oficiul Registrului 

Comertului de pe lânga tribunalul în a carui raza teritoriala îsi are sediul, cererea de 

înscriere aprobata de adunarea generala); 

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

completarile ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administratie si aprobata 

de adunarea generala, si declararea expresa a recunoasterii actului constitutiv, adeverin?a 

privind calitatea de membru eliberata de cooperativa, actul constitutiv si statutul 

cooperativei, certificatul de înregistrare si certificatul constatator ORC al cooperativei); 

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

modificarile si completarile ulterioare (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). 

- Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): document care 

demonstreaza calitatea de membru al asociatiei în care este membru solicitantul: 

adeverinta emisa de OIPA care demonstreaza calitatea de membru a solicitantului în 

asociatie si a asociatiei în OIPA, document avizat de consiliul director însotit de statutul 

organizatiei. 

Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie „Solicitantul 

este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale 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 Traditionale. 

3. Pajisti Importante Pentru Pasari – pachet pilot. 

4. Culturi verzi. 

5. Agricultura ecologica 

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

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

ruficollis). Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie. 

13. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz) 

14. Documente justificative pentru punctarea criteriilor de selectie locale 

- Anexa privind inovativitatea proiectului/actiunilor din cadrul proiectului 

- Anexa privind abordarea actiunilor de protectia a mediului 
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ATENTIE!!! 

Pentru intocmirea proiectelor se vor avea in vedere, de asemenea, cerintele de 

conformitate si eligibilitate, documentele justificative ale Ghidului Solicitantului din 

PNDR pentru aceasta masura, valabil la momentul lansarii apelului de selectie de catre 

GAL Microregiunea Somes-Codru, disponibil in format electronic pe site-ul 

www.apdrp.ro si www.galsomescodru.ro  

 

Cerinte de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul 

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 41.112 sunt 

fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniti la data depunerii Cererii de Finantare), 

 persoane fizice sau juridice care practica în principal activitati agricole si a caror exploatatie 

agricola: 

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

o este situata pe teritoriul Microregiunii Microregiune Somes Codru; 

o este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol; 

 dețin sau se angajează să dobândească competențe și calificări profesionale în raport cu 

activitatea pe care urmează să o desfășoare; 

 prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației; 

 sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru 

în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puțin 12 luni înaintea 

instalării sale pe cont propriu. 

 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 41.112, 

sunt: 

 persoana fizica; 

 persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonantei 

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

- individual si independent, ca persoana fizica autorizata; 

- ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale; 

 asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata – SRL, 

înfiintata în baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

IMPORTANT! Persoanele fizice vor fi acceptate ca potentiali beneficiari daca se angajeaza 

sa se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform OG 

44/2008, în termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea Cererii 

de Finantare. Angajamentul se ataseaza Cererii de Finantare si va preciza ca în termen de 30 de 

zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare 

la Oficiul Registrului Comertului. În caz de neprezentare în termen a acestor documente 

contractul de finantare nu se va încheia. 

 

ATENTIE! În cazul societatilor comerciale cu raspundere limitata, la calculul UDE-lor, 

PATRIMONIUL SOCIETATII NU SE VA CONFUNDA CU PATRIMONIUL 

http://www.apdrp.ro/
http://www.galsomescodru.ro/
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ASOCIATULUI ADMINISTRATOR UNIC, întrucât potrivit Legii nr. 31/1990 privind 

societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare DOAR 

BUNURILE CONSTITUITE CA APORT ÎN SOCIETATE DEVIN PROPRIETATEA 

ACESTEIA. 

 

Finantarea în cadrul Masurii 41.112 derulata prin PNDR este restrictionata pentru urmatoarele 

categorii de beneficiari: 

- beneficiarii înregistrati în lista AFIR a debitorilor pentru Programul SAPARD si pentru 

FEADR, pâna la achitarea integrala a datoriei fata de AFIR, inclusiv a majorarilor de întârziere; 

- beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru FEADR, din initiativa AFIR, din 

cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an; 

- beneficiarii, precum si sotii/sotiile acestora care au aplicat si au obtinut sprijin pe Masura 141 

„Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta” nu pot beneficia de sprijin pe aceasta masura. 

- beneficiarii care se afla în situatii litigioase cu AFIR, pâna la finalizarea litigiului. 

 

Acțiuni pentru atingerea obiectivelor: 

 Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, 

mașini, utilaje, instalații, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate; 

 Achiziționarea de animale și după caz a cotei de producție; 

 plantarea și replantarea plantelor perene; 

 achiziționarea de teren pentru activități agricole. 

 Procedura de selecţie aplicata de comitetul de selectie al GAL este disponibila pe 

pagina de internet a GAL www.galsomescodru.ro   

 

Criterii de selectie: 

 

Nr. 

Crt. 
Criterii de selectie 

Punctaj 

 

1.  Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta 

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

completeaza sectiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a 

fermei” a Cererii de Finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia 

agricola detinuta are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE. 

15 

2.  Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o 

zona defavorizata. 

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

întreaga exploatatie agricola este situata în: 

- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ 

Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul 

Solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei 

Unitatilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 

N/A 

http://www.galsomescodru.ro/
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Semnificativ Defavorizate/ Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de 

Conditii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

3.  Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola 

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

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

proprietate întreaga exploatatie: 

- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol 

autentificate de notar, conform legislatiei în vigoare; 

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

exploatatie; 

- extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa 

rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine 

si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de 

formular de mitcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 

veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010) 

10 

4.  Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform 

legislatiei în vigoare*) 

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

la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este 

membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu conditia ca 

solicitantul sa faca parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului: 

- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului 

nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, 

pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume 

recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea 

de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar ti 

organizatiilor de producatori în sectorul fructe ti legume; 

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

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

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

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii Interprofesionale 

pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 

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

national. 

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

4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1 

20 

5.  Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza 
15 
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la Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta a 

accesat Masura 214 „Plati de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care 

solicitantul si-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru 

o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. 

Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: 

1. Pajisti cu înalta valoare naturala 

2. Practici agricole traditionale 

3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 

4. Culturi verzi 

5. Agricultura ecologica 

6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu 

(Branta ruficolis) 

 Criterii de selectie locale  

6.  Solicitantul promoveaza actiuni inovative (introducerea de noi tehnologii 

sau noi activitati) 
20 

7.  Proiecte care promoveaza masuri de protectia mediului altele decat cele de 

la pct 5. 
20 

 TOTAL 100 

 

În cazul proiectelor cu acelasi punctaj si aceleasi prioritati, departajarea se va face în functie de 

criteriul de departajare preponderent, stabilit pe baza numarului mai mare de unitati 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 reproductie/ pasari, numar UDE cumulate; 

2. numar de porcine la îngrasat/ ovine si caprine, numar UDE cumulate; 

3. suprafata legume numar UDE cumulate; 

4. suprafata pepiniere si plantatii de pomi si de arbusti fructiferi, capsunarii, numar UDE 

cumulate; 

5. suprafata pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin cu exceptia 

restructurarii/reconversiei plantatiilor de vita de vie si struguri de masa, numar UDE cumulate; 

6. suprafata culturi de câmp numar UDE cumulate; 

7. suprafata culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale 

vegetativa, în scopul producerii de energie regenerabila, cumulate. Pentru acest criteriu 

de departajare nu se calculeaza numarul de UDE. 

 

Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de finantare impreuna cu toate anexele competate, 

in 3 exemplare (suport de hartie cat si in format electronic -CD) dupa cum urmeaza: un 

original și 2 copii. 
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 Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se 

va face după aprobarea Raportului final de Selecţie de către Comitetul de selectie, adica cel 

tarziu la data de 24.04.2015. GAL Microregiune Somes Codru va notifica în scris si prin 

intermediul paginii de internet www.galsomescodru.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul 

evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către acestia. De asemenea, lista proiectelor depuse, 

eligibile, selectate sau neselectate la finantare va fi disponibila si la sediul GAL din comuna 

Valea Vinului, sat Valea Vinului, nr. 62, jud. Satu Mare.  

Informaţii detaliate privind accesarea si derularea Măsurii 41.112 sunt cuprinse în 

„Ghidul Solicitantului” disponibil pe site-ul www.apdrp.ro si www.galsomescodru.ro.  

 

 

Vă asteptăm la sediul GAL pentru informatii suplimentare si lamuriri! 

 

Date de contact: 

Asociatia GAL Microregiune Somes Codru 

Comuna Valea Vinului,sat Valea Vinului, nr. 62, jud. Satu Mare 

Tel/fax: 0261/876765 

E-mail: galmsomescodru@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:galmsomescodru@gmail.com
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ANEXA  

 

DECLARATIE PRIVIND RAPORTAREA CATRE GAL 

 

Date de identificare a beneficiarului 

Numele prenumele /Denumirea solicitantului: 

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

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

Statutul juridic............................................................................................................................... 

Date personale(reprezentant legal) 

Nume:........................................................................................................................................... 

Prenume....................................................................................................................................... 

Functia reprezentantului legal:.................................................................................................... 

Adresa (domiciliul sau sediul social):.......................................................................................... 

Cod postal.................................Telefon....................................Fax.............................................. 

E-mail............................................................................................................................................ 

        Beneficiarul   declara  pe  propria  raspundere  ca  se angajeaza  sa raporteze catre 

GAL Microregiunea  Somes  Codru  toate platile aferente proiectului selectat ,ce vor fi 

efectuate  de  AFIR catre  beneficiar .   

       Raportarea  se va realiza , dupa  primirea de la CRFIR  a  Notificarii  beneficiarului  

cu privire la  confirmarea  platii ,in maxim 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 

Numele...................................................... 

Functia...................................................... 

Semnatura autorizata si stampila solicitantului..................................................................... 

Data semnarii.............................................................. 
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ANEXA PENTRU PREZENTAREA CARACTERULUI  

INOVATIV AL PROIECTULUI 

 

1) Va rugam sa specificati in ce categorie de inovatie se incadreaza investitia si/sau 

activitatile din cadrul proiectului dumneavoastra: 

 

a) Inovatie de produs 

b) Inovatie de proces 

c) Inovatie de marketing 

d) Inovatie organizationala. 

 

2) Va rugam sa descrieti in ce consta caracterul inovativ al investitiei si/sau 

activitatile propuse in cadrul proiectului si efectele la nivelul productiei sau a prestarii de 

servicii ale utilizarii solutiei inovative. 

 

 

 

 

 

Data:...................                                                               Semnătura................................... 

 

Ştampila (după caz)........................ 
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ANEXA PENTRU PREZENTAREA ABORDĂRII 

PROBLEMELOR DE MEDIU ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

1) Vă rugăm să specificați modul în care obiectivul realizat în cadrul proiectului 

și/sau activitățile planificate în cadrul acestuia vor afecta mediul înconjurător și măsurile 

planificate pentru a reduce la minim/la un nivel nesemnificativ acest impact.  

 

Si/Sau 

 

2) Vă rugăm să descrieti masurile de protectia mediului prevazute in cadrul 

proiectului.  

 

 

 

 

 

Data:...................                                              Semnătura................................... 

 

                                                                  Ştampila (după caz)........................ 


