
 

   

 
Data lansării apelului de selecție: 25 aprilie 2012 
 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M121 – 1/12 – 25.07.2012 
 

Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea, în perioada 25 
aprilie - 25 iulie 2012, a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 121. Modernizarea exploatațiilor 
agricole, finanțate prin Axa IV Leader, Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală. 
 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni până vineri, 
în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este 25.07.2012, orele 14.00. 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 121 sunt de 231.000 de euro, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi 
acordată unui proiect este de  200.000 de euro.  
 

Comitetul de Selecție a proiectelor este compus din 11 membri, dintre care 4 aparținând sectorului public, 5 sectorului 
privat și 2 societății civile. 9 dintre membrii provin din mediul rural, iar 2 din mediul urban. 
 

Procesul de selecție a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea raportului de selecție, primirea și 
soluționarea contestațiilor, publicarea raportului de soluționare a contestațiilor, publicarea raportului final de selecție, 
modificat ca urmare a soluționării contestațiilor. 
 

Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul împreună cu cererea de finanțare:  

1. Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic/Memoriu justificativ; 2. Situaţiile financiare; 3. Documente solicitate pentru 
terenul agricol și pentru imobilul (clădirile și/sau terenurile) pe care sunt realizate investițiile; document pentru efectivul 
de animale deținut; 4. Certificat de urbanism; 5. Clasarea notificării/adresa de negație/decizia etapei de 
încadrare/acord de mediu/aviz Natura2000/decizia etapei de evaluare inițială; 6. Documente care dovedesc 
capacitatea de co-finanțare și identificarea financiară; 7. Certificate de atestare fiscală; 8. Avize și autorizații; 9. 
Certificat ORC; 10. Certificat de înregistrare/hotărâre judecătorească/aviz de recunoaștere pentru grupuri de 
producători; 11. Documente specifice pentru soiuri nobile de viță de vie pentru vin; 12. Autorizație de plantare; 13. 
Raport asupra utilizării programelor; 14. Fișă de înregistrare pentru agricultură ecologică; 15. Document care să 
ateste apartenența la o formă asociativă;16. Copie după diplomă de studii/certificat/Declarație pe proprie răspundere; 
17. Raport de evaluare a clădirii care se renovează/document care să certifice vechimea clădirilor; 18. Alte 
documente justificative, după caz. 
 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în ghidul 
solicitantului aferent măsurii 121 elaborat de APDRP, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro.  
 

Criterii de selecție 

Punctaj 

Vegetal 
Creșterea 

animalelor 
Standarde 

Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse 0  0 40 

Exploataţii din sectoarele prioritare  Max. 35 Max. 39 Max. 9 

Proiectele din sectoarele prioritare care au investiţii în sisteme de irigaţii 1 - - 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea energiei 
regenerabile 

15 15 15 

Exploatatii agricole de semi-subzistenţă 5 5 5 

Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca 
formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei 
naţionale în vigoare 

14 14 8 

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

2 2 2 

Exploatatii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 7 5 5 

Proiectele care au şi investitii pentru procesarea produselor agricole 1 1 1 

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 15 15 10 

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate 5 4 5 

TOTAL 100 100 100 
 

Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea 
Raportului final de selecție de către managerul general al GAL ATBN, în termen de maxim 90 de zile lucrătoare de la 
data închiderii sesiunii de selecție. GAL va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. Raportul final de 
selecție va fi publicat pe site-ul www.galatbn.ro, la sediul GAL și la sediile consiliilor locale membre, respectiv la 
Consiliul Județean Brașov. 
 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii 121 puteți afla la sediul GAL din str. Republicii nr. 124, la 
adresele de e-mail: luciana.cristea@addjb.ro, magda.dinu@addjb.ro sau cristina.mircea@addjb.ro sau la numerele 
de telefon 0268/470505, 0268/470506. 
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