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GAL ASOCIAŢIA TRANSILVANĂ BRAȘOV NORD 

 
Completare la ghidul solicitantului pentru  

Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole 
Sesiunea apelului de selecţie cu numărul de referinţă  

M121 – 1/13 –  10.05.2013 

 
Se finanţează prin Axa LEADER, Măsura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare 
locală,  
Sub-măsura 411– Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier  

 
1. Data lansării apelului de selecţie: 01 aprilie 2013 
2. Data limită de depunere a proiectelor: 10 mai 2013 
3. Proiectele se depun la sediul GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord – Rupea, str 

Republicii, Nr. 124 (în incinta Casei Orăşeneşti de Cultură Rupea), în intervalul orar: 10:00-
14:00. 

4. Depunerea dosarului Cererii de Finanţare 
Dosarul cererii de finanţare se depune la sediul GAL în 3 copii (1 original şi 2 copii conform 
cu originalul). De asemenea, la fiecare dosar va fi ataşată o copie electronică cu respectarea 
menţiunilor din ghidul solicitantului secţiunea Depunerea dosarului Cererii de Finanţare. 

 
5. Fondurile disponibile pentru Măsura 121 prin Planul de Dezvoltare Locală a zonei de nord a 

judetului Braşov sunt de 231.000 €, acestea fiind alocate conform tabelului de mai jos:  
 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu 
(contribuție publică 

+ contribuție 
privată) 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

Procent 
contribuție 

publică 

3 70.000,00 210.000,00 84.000,00 21.000,00 105.000,00 50% 

3 70.000,00 210.000,00 100.800,00 25.200,00 84.000,00 40% 
                                                                                                                                   

Valoarea publică maximă a unui proiect nu va depăși cu mai mult de 50% valoarea medie a 
proiectelor pe această măsură, GAL-ul având, astfel, posibilitatea de a realiza numărul de proiecte 
prevăzute în strategia de dezvoltare locală. 
 

În situația în care numărul de proiecte depuse pe fiecare componentă (contribuție 40% și 50%) 
depășește alocarea financiară, selecția se va face conform precizărilor de mai jos: 

- concurența va fi între proiectele aferente aceleiași alocări financiare. Astfel, de exemplu, dacă vor 
exista 4 proiecte (conforme, eligibile și care au îndeplinit punctajul minim) a căror contribuție publică 
este de 50% și a cărora valoare totală depășește alocarea financiară, proiectul cu punctajul cel mai 
mic nu va fi selectat. Pe de altă parte, dacă în cadrul componentei cu finanțare de 40% vor fi depuse 
3 proiecte, care nu depășesc alocarea financiară, toate cele 3 proiecte (conforme, eligibile și care au 
îndeplinit punctajul minim) vor fi selectate, chiar dacă punctajul acestora va fi mai mic decât 
punctajul obținut de proiectul depus în cadrul componentei cu finanțare de 50% și care nu s-a 
încadrat în alocarea financiară. 
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Sunt vizate 6 proiecte, din care: 
Din care: 6 

 Exploataţii care realizează/ introduc noi produse şi/ sau noi tehnologii  

 Exploataţii care au ca reprezenant legal tânăr sub 40 de ani  

 Exploataţii ale grupurilor de producători/ asociaţii agricole  
 Exploataţii care produc şi utilizează energie regenerabilă  

3 
2 
3 
2 

 
6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului sunt în conformitate cu Ghidului Solicitantului pentru măsura 
121 Modernizarea exploataţiilor agricole cu următoarea precizare: 
 

PPrrooiieecctteellee  ccaarree  pprreevvăădd  ccoonnssttrruuccţţiiii  şşii//ssaauu  mmoonnttaajj  vvoorr  ffii  îînnssooțțiittee  ddee  ssttuuddiiuull  ddee  

ffeezzaabbiilliittaattee  şşii  pprrooiieeccttuull  tteehhnniicc. 
 
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul 
de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
Toate proiectele vor fi însoțite de adresă de la APIA din care să reiasă 
Codul unic de înregistrare APIA. 
 

Beneficiarii se vor angaja să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, 
ce vor fi efectuate de APDRP către Beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la 
CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data efectuării plății. Declarația va fi anexată la dosarul cererii de finanțare, 
în original, conform modelului disponibil pe site-ul www.galatbn.ro, la secțiunea Apeluri de 
proiecte/măsura 121. 
 
Pentru a evita decontarea aceleiași cheltuieli de mai multe ori, din surse diferite, solicitantul 
este obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea C a Cererii de Finanțare, extras 
din proiectul tehnic (pentru investițiile în curs) sau proces verbal de recepție (pentru 
investițiile finalizate) întocmit pentru investițiile înscrise în această secțiune. Extrasul din 
proiectul tehnic trebuie să conțină punctele de reper identificabile ale investiției (de ex: nr. de 
kilometri care se vor realiza, punctele de reper ale lucrării etc). 
 
Pentru proiectele de servicii, solicitantul este obligat să anexeze ca document suplimentar la 
Secțiunea C a Cererii de Finanțare, proces verbal de recepție sau alt document similar pentru 
serviciile realizate și înscrise în secțiunea C, finanțate prin alte programe/măsuri din PNDR. 
Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și 
perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul 
serviciului. 
 

http://www.galatbn.ro/
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7. Criteriile de selecție ale proiectului aplicate de Comitetul de Selecţie al GAL Asociația 
Transilvană Brașov Nord (ATBN) 

  

SSee  aapplliiccăă  ggrriillaa  ddee  mmaaii  jjooss,,  nnuu  cceeaa  ddiinn  gghhiidduull  mmăăssuurriiii  112211  ddee  llaa  nniivveell  nnaaţţiioonnaall  
 
Punctarea proiectelor eligibile se va realiza respectând următoarea grilă de selecție: 
 
SECTORUL VEGETAL 
 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie 
GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRASOV NORD 

Punctaj 

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

0 

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

Maxim 
51 

CS GAL 1 Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 
mai jos: 

Maxim 
35 

 Culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt și regenerarea pe cale 
vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 

25 

i) Legume; 10 

ii) Pepiniere și plantaţii de pomi și arbuşti fructiferi, căpşunării; 35 

iii) Culturi de câmp; 30 

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

5 

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au investiții în 
sisteme de irigaţii. 

1 

CS GAL 2 Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în 
producerea și utilizarea energiei regenerabile. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabilă trebuie să provină 
din ferma proprie iar energie obtinuta să fie folosită în fermă. 

15 

3. CS GAL 3 Exploatatii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care 
comercializează și o parte din producția realizată. 
Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia între 2 și 8 
UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt: 
- Persoana fizică 
- Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 
- Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 

5 

4. Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este 
constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de 

14 
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Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie 
GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRASOV NORD 

Punctaj 

finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este: 
membru al uneia din următoarele forme asociative: 
 grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu 

modificări şi completări ulterioare/ grup de producători în sectorul legume și 
fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin 
financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor 
de producători în sectorul fructe și legume; 

 societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu 
modificări şi completări ulterioare; 

 cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 

îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări ulterioare. 
 membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale 
(asociații) din componența unei OIPA 
sau 
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare 
Sau 
- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificări şi 
completări ulterioare, care aplică în nume propriu. 

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

2 

6. CS 4 Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Solicitanții trebuie să ataşeze la Cererea de finanțare documente prin  care 
demonstrează ca exploatația este înregistrată în sistemul de producție ecologică 
(perioada de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de 
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ situația în care se găseşte. 

7 

7. Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ că cel putin 50% din materia prima procesată provine din ferma proprie. 

1 

8. CS GAL 5 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu: 
 persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu 

modificări şi completări ulterioare); 
 întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu 

modificările și completările ulterioare; 
 asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere 

limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și 

15 
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Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie 
GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRASOV NORD 

Punctaj 

completările ulterioare; 
 persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 

autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de 
finanțare (conform doc. 18.1). 

9. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate situate în: 
 zona montană cu handicap natural conform Listei Unităților Administrativ 

Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexa la Ghidul 
Solicitantului; 

 alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităților 
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ 
Defavorizate / Lista localităților din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale 
Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

5 

 TOTAL 100 

Punctaj minim: 15 puncte 
 

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR 
 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie 
GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRASOV NORD 

Punctaj 

1. Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse. 0 

2. Criteriul de selecție nr. 2 cumulat pentru cele două componente (sectoare 
prioritare și energie regenerabilă) poate primi: 

Maxim 
54 

CS GAL 1 Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată 
mai jos: 
(i) bovine 
- carne 
- lapte 

Maxim 
39 

 
35 
39 

(ii) ovine și caprine  
- îngrășare 
- reproducţie 

 
35 
35 

(iii) porcine, din care: 
- reproducție 
- îngrășare 

 
36 
36 

(iv) păsări, din care: 
- carne 
- ouă 

 
30 
30 

CS GAL 2 Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea 
și utilizarea energiei regenerabile. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabilă trebuie să provină 
din ferma proprie iar energie obtinuta să fie folosită în fermă. 

15 

3.  CS GAL 3 Exploataţii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care 

5 
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Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie 
GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRASOV NORD 

Punctaj 

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

4. Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este 
constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, 
recunoscute conform legislației naționale în vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la cererea de 
finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este 
membru al uneia din următoarele forme asociative: 
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu modificări și 
completări de Legea nr. 338/ 2005; 
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii 
îmbunatățirilor funciare nr. 138/2004, modificată și completată cu Legea nr. 
233/2005. 
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare 
(OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din 
componența unei OIPA. 
Sau 
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, care aplică în 
nume propriu. 

14 

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

2 

6. CS GAL 4 Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 
Solicitanții trebuie să atașeze la cererea de finanțare documente prin care 
demonstrează ca exploatația este înregistrată în sistemul de producţie ecologică 
(perioadă de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de 
Fezabilitate/Proiectul tehnic/ Memoriul Justificativ situaţia în care se găseşte. 
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic punctajul se acordă în 
funcţie de numărul de animale crescute în sistem ecologic/ numărul total de 
animale a exploataţiei. 

5 

7. Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 1 
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Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie 
GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRASOV NORD 

Punctaj 

Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Proiectul tehnic/ 
Memoriul justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din 
ferma proprie. 

8. CS GAL 5  Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de 
selecție sunt următoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/ 2008); 
- întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/ 2008), cu modificările 
și completările ulterioare; 
- asociat unic persoana fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu 
răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică 
autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de finanțare 
(conform doc. 18.1). 

15 

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

4 

 TOTAL 100 

     Punctaj minim: 15 puncte 
 

STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR 
ATENȚIE! Aceste criterii sunt numai pentru alocarea financiara pentru implementarea 
standardelor europene în vigoare (lapte crud și protectia apei impotriva poluarii cu nitrati 
din surse agricole) 
Aceste criterii de selecție se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie să 
cuprindă numai investiții referitoare la implementarea standardelor, în proporție de 100%. 
ATENȚIE! În cazul în care proiectul proiectul prevede și alte tipuri de investiții acest proiect 
va fi încadrat la alocarea pentru SECTORUL ZOOTEHNIC, fiind punctat conform acelor criterii 
de slecție. 
ATENȚIE! Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de grație 
mentionată în Anexa din fișa măsurii 121, dar plata se poate efectua și ulterior. 
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STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie 
GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRASOV NORD 

Punctaj 

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

36 

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

Maxim 
24 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: 
(i) bovine 
-carne 
- lapte 

Maxim  
 

10 
11 

 (ii) ovine și caprine 
- îngrășare 
- reproducție 

 
11 
11 

(iii) porcine, din care: 
- reproducție 
- îngrășare 

 
11 
11 

(iv) păsări, din care: 
-carne 
- oua 

 
11 
11 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și 
utilizarea energiei regenerabile. 
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabilă trebuie să provină din 
ferma proprie iar energie obtinuta să fie folosită în fermă. 

15 

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

6 
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Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie 
GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRASOV NORD 

Punctaj 

4. Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este 
membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislației naționale în 
vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, solicitantul atașează la cererea de 
finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este 
membru al uneia din urmatoarele forme asociative: 
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobata cu modificari și 
completari de Legea nr. 338/ 2005; 
- societate cooperativă agricolă, constituita conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- organizație de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunatatirilor 
funciare nr. 138/2004, modificată și completată cu Legea nr. 233/2005. 
- membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare 
(OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din 
componența unei OIPA. 
sau, 
Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări: 
- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- sau întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, care aplică în 
nume propriu. 
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5. Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru 
acelaşi tip de activitate 

2 

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

6 

7. Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Proiectul tehnic / 
Memoriul justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din ferma 
proprie. 

1 

8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 
proiectului 
Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție 
sunt următoarele: 
- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr. 44/ 2008) cu modificările 
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Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie 
GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRASOV NORD 

Punctaj 

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

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

5 

 TOTAL 100 

    Punctaj minim 15 puncte. 
 

8. Selecția proiectelor depuse la GAL Asociația Transilvană Brașov Nord (ATBN) 
Procesul de selecție a proiectelor va parcurge următoarele etape: 

- publicarea raportului intermediar de selecție care cuprinde proiecte eligibile selectate, 
proiectele eligibile neselectate, proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim, 
proiecte neeligibile și proiecte retrase,  

- primirea și soluționarea contestațiilor,  
- publicarea raportului de soluționare a contestațiilor,  
- publicarea raportului final de selecție, modificat ca urmare a soluționării contestațiilor 

– lista proiectelor selectate pentru finanțare, proiecte eligibile fără finanțare, proiecte 
care nu au îndeplinit puncajul minim, proiecte neeligibile și proiecte retrase. 

 

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 ATBN va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. Raportul final de selecție 
va fi publicat pe site-ul www.galatbn.ro la sediul GAL.  
 
Proiectele selectate de GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord vor fi depuse la Oficiul 
Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Brașov (OJPRDP). 

 
OJPDRP Brașov verifică conformitatea și eligibilitatea şi, în urma acestei verificări, solicitanţii 
cu proiecte selectate de GAL şi considerate eligibile de reprezentanţii Agenția de Plăți pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), sunt invitaţi să închie contratele de finanţare cu APDRP. 

http://www.galatbn.ro,/
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9. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate 

Sediul GAL: Str. Republicii, Nr 124 – incinta Casei Orăşeneşti de Cultură, Oraş Rupea, Jud. 
Braşov 
Birou extern: Str. Apullum, Nr. 3, Municipiul Braşov 
 
Persoane de contact:  

 Expert tehnic – Luciana Cristea, luciana.cristea@galatbn.ro  – tel: 0784.298.868 

 Expert tehnic – Cornel Negrea, cornel.negrea@galatbn.ro  – tel: 0784.298.865  

 Asistent manager – Cristina Ciocan, cristina.ciocan@galatbn.ro  – tel: 0784.298.864 

 Animator comunitar – Magda Dinu, magda.dinu@galatbn.ro  – tel: 0784.298.863 
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