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APEL DE SELECTIE  

Masura 41.1.141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” 

Nr. ref. sesiune 1/15.02-18.03.2013 

 

Data lansarii apelului de selecţie: 15.02.2013 

Data si ora limita de depunere a proiectelor: 18.03.2013, ora 14.00 

Locul şi intervalul orar in care se pot depune proiectele: 

Proiectele se pot depune de luni pana vineri , in intervalul orar 09:00 – 14:00, la secretariatul GAL 
din orasul Jimbolia, str. Stefan cel Mare, nr.9.   

Fondul disponibil: 247.500 Euro 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul 
Masurii 41.1.141 este de 7.500 Euro, cate 1.500 de Euro/an/ferma de semi – subzistenta. Sprijinul se 
acorda pentru o perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie 
agricola. 

Comitetul de Selectie a Proiectelor:  
-numarul membrilor: 13 membrii plini si 5 membrii supleanti 
-public: 4 membri plini, 2 membri supleanti 
-privat: 4 membri plini, 2 membri supleanti  
-societate civila: 5 membri plini, 1 membru supleant 
-spatiul rural: 10 membri plini si 5 membri supleanti 
-urban: 3 membri plini 
 Componenta Comitetului de Selectie al GAL “BANAT-VEST” 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  si prenume Institutia Functia Functia detinuta in 
comitetul de selectie a 
proiectelor in asociatie 

Postelnicu Darius Orasul Jimbolia Primar Presedinte comisie selectie 

Suciu Ilie Comuna Lenauheim Primar Membru plin 
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Birdean Dorin Comuna Checea Primar Membru plin 

Todasca Ilie Comuna Sacalaz Primar Membru plin 

Szabo Csaba Comuna Otelec Primar Membru supleant 

Nastor Gheorghe Comuna Gottlob Primar Membru supleant 

PARTENERI PRIVATI 

Nume  si prenume Institutia Functia 
Functia detinuta in 

comitetul de selectie a 
proiectelor in asociatie 

Bibu Mihaela 
Claudia 

SC LENAVET SRL 
Lenauheim 

Administrator Membru plin 

Gagica Valentin 
Daniel Claudiu 

SC Dancoda Consult SRL Jimbolia Administrator Membru plin 

Busuioc Ciprian SC LUMIAGRO SRL 
Comlosu Mare 

Administrator Membru plin 

Bencze Andrea-
Claudia 

SC Merpano SRL 
Sacalaz 

Admnistrator Membru plin 

Vajda Zoltan Vajda Zoltan PFA 
Uivar 

Director Membru supleant 

Cerba Daniela Cerba Daniela II 
Gottlob 

Director Membru supleant 

ONG 

Nume  si prenume Institutia Functia 
Functia detinuta in 

comitetul de selectie a 
proiectelor in asociatie 

Boteanu Marcel 
Pavel 

As. pentru Dez. Comunitara si 
Educationala  „Ostern”Comlosu 

Mic 

Presedinte Secretar comisie de selectie 

Talpai Gabor-Ianos Asociatia “Otelekert-Pro Otelec” 
Otelec 

Presedinte Membru plin 

Cioica Valer 
Nicolae 

Asociatia Civica „Satul Banatean” 
Grabat 

Presedinte Membru plin 

Bogdan Vacarescu Asociatia „Telecentru” 
Comlosu Mare 

Presedinte Membru plin 

Popa Adrian As. „Societatea de Caritate 
Blythswood Romania” Jimbolia 

 
Manager 

Membru plin 

Bugarschi Daniel Fundatia „Siguranta pentru Copii Administrator Membru supleant 



 

3 | P a g e      

Asociatia Grup de Actiune Locala „Banat-Vest”,  Jimbolia, Str. Stefan cel Mare, nr.9, Tel/Fax: 0256 360078 
            e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro, www.galbanatvest.ro 
                                                                                                                                                                      
 

Ioan in Romania „Checea 
 
 
 Comisia de Contestatii:  
-numarul membrilor 5: 3 membri plini si 2 membri supleanti 
-public: 1 membru plin 
-privat:  1 membru plin  
-societate civila: 1 membru plin, 2 membri supleanti 
-spatiul rural: 2 membri plini si 2 membri supleanti 
-urban: 1 membru plin 
Componenta Comisiei  de Contestatii a proiectelor  GAL „BANAT-VEST” 

Nume  si prenume Institutia Functia Functia detinuta in 
comisia de contestatii

Maria Cotosman Comuna Lenauheim Jurist Presedinte 
Ingrisch Iosif Asociatia APVS Arthemis Presedinte Secretar 
Zamfir Alina SC. Annonas Management&Consulting SRL Administrator Membru plin 

Olarescu Gh.Ioan  Asociatia „Suflet Nou” Presedinte Membru supleant 
Morariu Mircea Asociatia “Paduri pentru viitor” Presedinte Membru supleant 
 
Solicitantul finantarii este obligat sa depuna o declaratie prin care se angajeaza sa raporteze catre 
GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. 
Modelul declaratiei solicitate este disponibil mai jos. 
 
Model de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate plaţile 
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar: 

Declaraţie 
Subsemnatul/a......, domiciliat/a in localitatea....., str....., nr. ..., bl. ..., ap...., et..., sc..., judeţul ....., 
codul poştal ...., posesoare a actului de identitate ... seria ..., nr. ..., codul numeric personal ...., in 
calitate de solicitant al finanţarii GAL Banat-Vest, pentru proiectul............, ma angajez: 
-ca dupa ce proiectul depus de mine va fi selectat, sa raportez catre GAL Banat-Vest toate platile 
aferente proiectului, ce vor fi efectuate de APDRP catre mine, in calitate de beneficiar al proiectului; 
-sa realizez aceasta raportare, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii cu privire la confirmarea 
platii si in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii plaţii. 
Imi asum faptul ca in situaţia in care se constata ca aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, 
ca persoana semnatara sunt pasibila de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in 
declaratii. 
     Data                                                                                                            Semnatura 
 
Modalitatea de desfasurare a procesului de selectie a proiectelor : 
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Conform Regulament de organizare si functionare al Comitetului de Selectie si al Comisiei de 
Contestatii din cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala (GAL) „BANAT-VEST”- Anexa 1 
 
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului: conform 
Ghidului Solicitantului  pentru masura 141- Versiune iunie 2012, postat pe www.apdrp.ro , 
www.galbanatvest.ro 

Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de finantare pentru intocmirea proiectului sunt:  
1. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului prin care acesta se angajeaza sa se autorizeze 
pana la data semnarii Deciziei de finantare, urmand ca pana la acea data sa prezinte urmatoarele 
documente:  
- Certificatul de inregistrare eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu 
legislatia nationala in vigoare;  
- Cazierul judiciar fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare ale solicitantului;  
- Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice in conformitate cu legislatia 
nationala in vigoare;  
- 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 
APDRP).  
 
Pentru solicitantul autorizat, aceste documente se vor prezenta la data depunerii Cererii de 
finantare.  
2. Planul de afaceri, conform modelului prezentat pe site-ul MADR, www.madr.ro.  
3. Documente de proprietate/folosinta teren si /sau cladiri:  
 
a) Documente solicitate pentru terenul agricol:  
-Extras din Registrul Agricol emis de Primarii, paginile care sa dovedeasca dreptul de proprietate 
si/sau de folosinta pentru intreaga baza de productie a gospodariei, inclusiv membrii exploatatiei, cu 
mentiunea pe fiecare pagina „Conform cu originalul”, stampilat si semnat de reprezentantul 
primariei.  
ATENTIE! In cazul in care pe Extrasul din Registrul Agricol exista modificari/stersaturi, 
acestea trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1632/2009 
privind Registrul Agricol pentru perioada 2010-2014. Daca aceste modificari/stersaturi nu sunt 
efectuate in conformitate cu prevederile legale, proiectul devine neeligibil.  
 
Extrasul din Registrul Agricol va fi insotot dupa caz, de urmatoarele documente: 
Documente de intrare:  
- Copie dupa actul de proprietate al terenului/Extras de Carte Funciara/ Adeverinta de la 
Comisia de Fond Funciar eliberata in conformitate cu Legea nr. 18/1991 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind 
impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 
2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, 
constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor 
venituri ale bugetelor locale, din care sa rezulte suprafata, pe categorii de folosinta, pentru care s-
a platit impozit - emise in numele solicitantului si/sau al unui membru al familiei pentru aceeasi 
exploatatie agricola;  



 

5 | P a g e      

Asociatia Grup de Actiune Locala „Banat-Vest”,  Jimbolia, Str. Stefan cel Mare, nr.9, Tel/Fax: 0256 360078 
            e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro, www.galbanatvest.ro 
                                                                                                                                                                      
 

- Contract de concesiune;  

- Contract de inchiriere, autentificat la notariat; (in cazul in care una din parti este consiliul local 
acesta nu va fi autentificat la notariat);  

- Contract de comodat, autentificat la notariat.  

- Contract de arendare/tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate 
conform legii, continand sumarul contractelor de arendare cu suprafetele luate in arenda pe categorii 
de folosinta, data inregistrarii contractelor de arenda la primarie, termenul la care expira contractele, 
(unde exista un sigur contract se depune contractul);  
Documente de cedare:  
- Contract de inchiriere, autentificat la notariat;  

- Contract de comodat, autentificat la notariat.  

- Contract de arendare/tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate 
conform legii, continand sumarul contractelor de arendare cu suprafetele date in arenda pe categorii 
de folosinta, data inregistrarii contractelor de arenda la primarie, termenul la care expira contractele, 
(unde exista un sigur contract se depune contractul);  
- Extras din Registrul unic de identificare (print-screen), care trebuie sa contina date privind 
exploatatia agricola: codul unic de inregistrare al solicitantului, suprafata utilizata cu structura 
culturilor, etc.  
ATENTIE! In situatia in care suprafata declarata in Registrul unic de identificare este mai 
mare decat cea din Registrul Agricol, proiectul este neeligibil.  
ATENTIE! Este declarat neeligibil, proiectul care in urma analizei documentelor atasate 
rezulta ca solicitantul detine teren arabil necultivat in anul 0, in conditiile in care in anii 1 – 5 
din Planul de afaceri beneficiarul nu isi cultiva intreaga suprafata arabila.  
ATENTIE! Daca documentele oficiale de cedare din baza de productie sunt incheiate in anul 0 
(contractul de inchiriere/contractul de comodat/contractul de arenda), se considera 
faramitarea bazei de productie in scopul crearii de conditii artificiale, in vederea obtinerii unui 
avantaj si primirii de sprijin necuvenit. In aceasta situatie proiectul este declarat neeligibil.  
ATENTIE! Se permite prezentarea extrasului din Registrul Agricol numai insotit de 
adeverinta de la APIA ca exploatatia nu este inregistrata in Registrul unic de identificare.  
 
b) Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine:  
- Extras din Registrul Agricol emis de Primarii, paginile care sa dovedeasca dreptul de proprietate 
si/sau de folosinta pentru intreaga baza de productie a gospodariei, inclusiv membrii exploatatiei, cu 
mentiunea pe fiecare pagina „Conform cu originalul”, stampilat si semnat de reprezentantul 
primariei..  

- Extras din Registrul unic de identificare (print-screen), care trebuie sa contina date privind 
exploatatia agricola: codul unic de inregistrare al solicitantului, suprafata utilizata cu structura 
culturilor, etc. sau negatie in situatia in care solicitantul nu este inregistrat;  

- Extras din Registrul Exploatatiei emis de DSVSA sau adeverinta eliberata de medicul veterinar 
de circumscriptie din care sa reiasa inregistrarea animalelor (bovine, ovine, caprine, suine);  
- Document eliberat de la Primaria comunei pe raza careia este inregistrata si isi desfasoara 
activitatea ferma agricola de semi-subzistenta din care sa reiasa numarul de pasari, numarul de familii 
de albine si vatra stupinei.  
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-Documente prin care sa se faca dovada suprafetei de teren pe care este amplasat adapostul pentru 
animale/vatra stupinei:  
-Copie dupa actul de proprietate al terenului/Extras de Carte Funciara/ Adeverinta de la 
Comisia de Fond Funciar eliberata in conformitate cu Legea nr. 18/1991 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare/ Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind 
impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 
2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, 
constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri 
ale bugetelor locale, din care sa rezulte suprafata, pe categorii de folosinta, pentru care s-a platit 
impozit- emise in numele solicitantului si/sau al unui membru al familiei pentru aceeasi exploatatie 
agricola;  
-Contract de concesiune;  
-Contract de inchiriere, autentificat la notariat (in cazul in care una din parti este consiliul local 
acesta nu va fi autentificat la notariat);  
-Contract de comodat, autentificat la notariat.  
-Contract de arendare.  
ATENTIE! Documentele pentru demonstrarea bazei de productie pot fi in numele 
solicitantului si/sau al unui membru al familiei pentru aceeasi exploatatie agricola.  
ATENTIE! In cazul exploatatiilor agricole mixte documentele justificative se vor atasa la 
proiect intr-un singur exemplar.  
4. Document care atesta comercializarea unei parti din productie, eliberat conform legislatiei 
nationale in vigoare, dupa caz dupa cum urmeaza:  
 
a) Cantitatile valorificate de persoanele fizice sunt cantitatile comercializate si justificate, dupa caz, 
prin:  
- certificat de producator insotit de declaratie pe propria raspundere de comercializare a unei parti din 
productie;  
- certificatul de producator, care va fi insotit de adeverinta eliberata de entitatea care a achizitionat 
produsul/produsele si de borderoul de achizitii;  
- cota de lapte care va fi insotita de adeverinta eliberata de entitatea care a achizitionat 
produsul/produsele lactate si de borderoul de achizitii;  
- copie dupa Carnetul de viticultor, care va fi insotit de adeverinta eliberata de entitatea care a 
achizitionat produsul/produsele si de borderoul de achizitii;  
- adeverinta eliberata de grupul de producatori/alte forme asociative pentru membrii/nemembrii 
acestora din care sa rezulte cantitatea comercializata care va fi insotita de borderoul de achizitii;  
- pentru demonstrarea comercializarii animalelor in viu adeverinta eliberata de entitatea juridica care 
a achizitionat animale va fi insotita de formularul de miscare, eliberat de medicul veterinar de 
circumscriptie.  
ATENTIE! Cantitatile valorificate, in anul 0, din Planul de afaceri pot fi, dupa caz, cele din:  
- declaratia pe propria raspundere de comercializare a unei parti din productie (produse 
comercializate incepand cu 01.07.2011) ce insoteste certificatul de producator (vezi, anexa 9 la ghid).  
- adeverinta sau suma cantitatilor valorificate pe produs din adeverintele eliberata/eliberate de 
entitatea/entitatile care a achizitionat produsul/produsele din borderoul/borderourile de achizitii;  
In situatia in care la dosarul Cererii de finantare, pentru demonstrarea comercializarii unei parti din 
productie, sunt depuse atat declaratia pe propria raspundere de comercializare a unei parti din 



 

7 | P a g e      

Asociatia Grup de Actiune Locala „Banat-Vest”,  Jimbolia, Str. Stefan cel Mare, nr.9, Tel/Fax: 0256 360078 
            e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro, www.galbanatvest.ro 
                                                                                                                                                                      
 

productie cat si adeverinta eliberata de entitatea care a achizitionat produsul/produsele, insotite de 
documentele mentionate mai sus, cantitatile valorificate, in anul 0, din Planul de afaceri vor fi 
cele cumulate din ambele documente.  
In cazul in care documentele care fac dovada comercializarii unei parti din productie nu sunt depuse 
la dosarul Cererii de finantare asa cum se precizeaza mai sus, proiectul este declarat neconform.  
 
b) Cantitatile valorificate de persoanele fizice autorizate conform OUG 44/2008 sunt cantitatile 
comercializate, dupa caz, din factura fiscala/chitante/borderou de achizitii.  
ATENTIE! Aceste documente pot fi eliberate in numele solicitantului sau al unui membru al familiei 
pentru persoanele fizice iar pentru persoanele autorizate in numele formei autorizate a solicitantului 
(PFA, II, IF). Documentele luate in considerare pentru demonstrarea comercializarii unei parti din 
productie, sunt cele emise in perioada 01.07.2011 – 14.05.2012, cu exceptia adeverintei si a 
declaratiei pe propria raspundere de comercializare a unei parti din productie care poate fi 
eliberata/completata pana la data depunerii proiectului, iar cantitatile inscrise in aceste documente 
trebuie sa fie corelate cu cele din Planul de afaceri in anul 0.  
 
5. Document care atesta ca solicitantul este inregistrat intr-o forma asociativa ca membru, cu 
minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, in domeniul proiectului emis de 
catre:  
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind 
recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor 
agricole si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare (adeverinta semnata si stampilata de 
grupul de producatori);  
- grupuri si organizatii de producatori in sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotararii 
Guvernului nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori 
recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe;(adeverinta semnata si 
stampilata de grupul de producatori);  
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004 a cooperatiei agricole, cu modificarile 
si completarile ulterioare; (adeverinta eliberata de cooperativa agricola insotita de copia dupa 
inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi 
are sediul);  
- organizatii de imbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004 a imbunatatirilor 
funciare, cu modificarile si completarile ulterioare. (adeverinta semnata si stampilata de organizatia 
de imbunatatiri funciare);  
- asociatii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare; (adeverinta eliberata de asociatie insotita de copia dupa 
Hotatarea Judecatoreasca pentru forma asociativa);  
 
6. Adeverinta emisa de APIA, din care rezulta faptul ca solicitantul masurii 141 beneficiaza de 
Pachetul de agro-mediu, finantat in cadrul masurii 214 „Plati de agro-mediu” (Acest document se 
ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selectie „Solicitantul acceseaza Masura 214 „Plati 
de Agro - mediu” din cadrul PNDR”)  
 
7. Copia actului de identitate al solicitantului si/sau al altui membru al familiei pe numele 
caruia sunt emise documente atasate Cererii de finantare.  
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Copia certificatului de casatorie in cazul in care actele de proprietate/folosinta sunt emise pe numele 
sotului/sotiei solicitantului.  
 

8. Declaratie pe propria raspundere ca solicitantul sau un membru al exploatatiei agricole nu a 
mai depus un proiect cu aceeasi crestere a dimensiunii economice pe masura 112. 9. Declaratie 
pe propria raspundere a solicitantului privind formarea profesionala, prin care acesta se obliga 
sa urmeze, in primii trei ani de la primirea sprijinului, un curs de formare profesionala prin 
Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” in cel putin unul din 
domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, 
agricultura ecologica, etc. 10. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu detine in 
proprietate/ folosinta alte terenuri, animale, familii de albine, etc, in afara celor declarate in 
Planul de afaceri, si nu a mai depus alta solicitare pentru obtinerea sprijinului in cadrul 
masurii 141.  

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul: conform 
Ghidului Solicitantului  pentru masura 141-versiunea iunie 2012, postat pe  www.aodrp.ro , 
www.galbanatvest.ro  
 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in 
varsta de pana la 62 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara 
activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:  
-are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE1;  

-este situata pe teritoriul tarii;  

-este inregistrata in Registrul unic de identificare /Registrul agricol;  

-comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta.  
 
Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu 
prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile 
ulterioare:  
-individual si independent, ca persoane fizice autorizate;  

-ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;  

-ca membri ai unei intreprinderi familiale.  
IMPORTANT! Sprijinul acordat prin acesta masura se aplica la nivel national.  
ATENTIE! Calculul Unitatii Dimensiunii Economice pentru anul 0, respectiv 2012, se 
realizeaza pe baza coeficientilor din Cererea de Finantare, conform MBS 2008, pentru 
proiectele ce se depun in sesiunea 15 mai – 29 iunie 2012.  
IMPORTANT! Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finantare, pot fi 
beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza si autorizeaza in conditiile 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 cu completarile si modificarile ulterioare, 
pana la data semnarii Deciziei de finantare cu APDRP.  
Persoanele fizice autorizate in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 cu 
completarile si modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica 
neautorizata.  
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Persoanele fizice autorizate in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 cu 
completarile si modificarile ulterioare, trebuie sa detina, pana la data semnarii Deciziei de 
finantare, ca activitate principala, una din activitatile prevazute la capitolul „Agricultura din 
cod CAEN Rev. 2.”  
ATENTIE! Un singur membru al familiei poate obtine sprijinul pentru aceeasi exploatatie 
agricola (gospodarie familiala).  
ATENTIE! Persoanele fizice inscrise in Registrul Agricol la Capitolul I – Componenta 
gospodariei, la rubrica Legaturi de rudenie, ca fiind „Neinruditi” nu pot fi beneficiari eligibili ai 
masurii 141. 

 Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie a GAL : 

Conform Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului de Selectie si al Comisiei de 
Contestatii din cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala „BANAT-VEST”-Anexa1 

Criteriile de selectie si punctajul acordat pentru fiecare criteriu:   

Masura 41.1.141“Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” 

Nr. Criterii de selectie Punctaj 

1. 
 

Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii 
pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform 
legislatiei nationale in vigoare2  
Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, judetean si 
national.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 
Cererea de finantare documente3 prin care sa demonstreze ca acesta este membru 
al uneia din urmatoarele forme asociative:  

0 

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

0 
 

- grupuri si organizatii de producatori in sectorul fructe si legume recunoscute 
conform Hotararii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar 
grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in 
sectorul fructe si legume;  

0 
 

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

 
0 

- organizatii de imbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004 a 
imbunatatirilor funciare, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 
0 

- asociatii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonantei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

 
0 

2 Solicitantul acceseaza Masura 214 „Plati de Agro - mediu” din cadrul 
PNDR  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 
Cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat 
Masura 214 „Plati de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care  

 

0 
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solicitantul si-a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o 
perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului.  

3 Ferma de semi – subzistenta se afla in zona defavorizata  
Este situata in:  
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ 
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul 
Solicitantului;  
- alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei Unitatilor 
Administrativ Teritoriale din Romania incluse in Zonele Semnificativ Defavorizate/ 
Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice prezentate 
in anexa la Ghidul Solicitantului.  

 

0 

4. Ferma de semi – subzistenta este detinuta de fermier cu varsta sub 40 de 
ani, la data depunerii proiectului  
Criteriul se aplica pentru solicitantul care la data depunerii proiectului nu are 
implinita varsta de 40 de ani.  

     35 
 

5. Solicitantul realizeaza o investitie, in special o investitie pentru 
indeplinirea conformitatii cu standardele comunitare:  
 

Maxim 
5 
 

 
a. investitie pentru indeplinirea conformitatii cu standardele comunitare  
Se acorda punctaj la acest criteriu de selectie numai pentru implementarea 
urmatoarelor standarde:  
1. protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole care se aplica 
numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul Solicitantului: 
Zone vulnerabile la poluarea cu nitrati – Localitati conform Ord. MM/MADR nr. 
1552/ 743/ 2008. Intreaga exploatatie trebuie sa se regaseasca in localitatile din 
Anexa nr. 12.  
Data la care se incheie perioada de gratie pentru acest standard este 14.10.2013.  
2. Indeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplica numai pentru ferme 
existente de bovine (vaci de lapte si bivolite);  
Data la care se incheie perioada de gratie - 31.12.2014.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul trebuie sa 
prezinte in Planul de afaceri investitii propuse a se realiza, prin Masura 121 
„Modernizarea exploatatiilor agricole”, pentru adaptarea la standardele 
mentionate mai sus.  

3 
 
 
 
 

b. alt tip de investitie  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul trebuie sa 
prezinte in Planul de afaceri investitii propuse a se realiza, prin Masura 121 
„Modernizarea exploatatiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la 
standardele comunitare.  

2 

c. investitii realizate din fonduri proprii  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul trebuie sa 
prezinte in Planul de afaceri – Sectiunea A - investitii propuse a se realiza, din 

fonduri proprii, de minimum 4.500 lei, pana la sfarsitul anului 3.  

0 

 Criterii de selectie locala  

1. Criteriul de selectie coincide cu criteriul de selectie nr. 9 
Ferma de semi – subzistenta este detinuta de fermier cu varsta sub 40 de 
ani, la data depunerii proiectului  
Criteriul se aplica pentru solicitantul care la data depunerii proiectului nu are 

 
0 
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implinita varsta de 40 de ani. 
La acest criteriu de selectie locala punctajul este 0, el fiind punctat la criteriul de 
selectie 9 

2. Proiecte care au beneficiari femei 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 
Cererea de Finantare documente specifice (BI/CI/CN etc) 

35 

3. Beneficiarul proiectului sa fie membru al unei forme asociative, care ii 
reprezinta interesele 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 
Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca este membru al unei 
forme asociative in domeniul proiectului 
 

5 

4. Proiecte care includ acţiuni care vizeaza protecţia mediului.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, aceste acţiuni trebuie sa fie 
prevazute si descrise in detaliu in documentatia inaintata. Punctarea acestui criteriu 
se va face daca investitia detine caracteristici de unde rezulta dupa caz: un consum 
mai mic de combustibil, noxe, zgomot, energie; echipamente de clasa energetica A+, 
becuri economice, etc si/sau daca sunt incluse investitii de producere a energiei din 
surse regenerabile, utilizarea energiei solare pentru producerea de caldura si 
electricitate si/ sau daca se prevad actiuni  pentru protectia apei, aerului si a 
solului, si/sau daca se respecta unele proceduri care protejeaza cadrul natural al 
teritoriului in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor, compostarea 
deseurilor etc. Totodata se acorda punctaj si pentru proiectele care cuprind actiuni 
menite sa creasca gradului de constientizare si implicare a publicului in probleme 
legate de imbunătătirea calitatii mediului inconjurator. 

20 

 TOTAL 100 

Nota: Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100). 
Punctaj minim pentru aceasta masura: 10 puncte  
 
In cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face in functie de urmatoarele prioritati:  
1. Beneficiarul are sub 40 de ani;  
2. Beneficiarul este femeie;  
3. Proiectul include actiuni care vizeaza protectia mediului  
 
Data si modul de anuntare a rezultatelor: 

Toti solicitantii vor fi notificati in scris privind rezultatul evaluarii si selectiei conform Regulament 
de organizare şi functionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii din cadrul 
Asociatiei Grup de Actiune Locala „BANAT-VEST” daca proiectele au fost selectate sau nu prin 
publicarea unui Raport de Selectie Intermediar. Data estimativa a anuntarii rezultatelor de selectie 
intermediare: 30 aprilie 2013.  
Daca proiectul nu a fost selectat se poate depune contestatie in termen de 5 zile de la primirea 
notificarii. Contestaţiile se analizează de către o Comisie de Contestaţii care va emite un Raport de 
Contestaţii cu rezultatele contestaţiior. 
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În urma finalizării acestora beneficiarii care au depus contestaţii vor fi notificaţi cu privire la 
rezultatul soluţionării contestaţiei. 
Rezultatul final (Raport de Selecţie Final) va fi afisat la sediul GAL si vor fi postate pe situl GAL 
www.galbanatvest.ro  dupa etapa de evaluare si rezolvare a contestatiilor.  
 
Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari,beneficiarilor si publicului general, Asociatia Grup 
de Actiune Locala „BANAT-VEST” pune la dispozitia acestora serviciul telefonic de tip Help Desk 
care sa raspunda nevoilor de informare asupra posibilitatilor de finantare si a modului de accesare a 
finantarii precum si in ceea ce priveste implementarea proiectelor. 
 
Puteti transmite intrebarile si solicitarile dumneavoastra de luni pana vineri intre orele 09.00-13.00, la 
Tel/Fax: 0040 256 360 078, precum si pe adresa de email: hepldeskgalbanatvest@yahoo.ro 
 
Toate formularele necesare elaborarii proiectului, al caror format este elaborat de catre Agentia de 
Plati Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P) pot fi consultate si descarcate direct de pe pagina de 
internet a A.P.D.R.P - www.apdrp.ro 
 

Datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 

Asociatia Grup de Actiune Locala „Banat-Vest”, orasul Jimbolia, Str. Stefan cel Mare, nr.9, 
305400, Timis, ROMANIA 
Tel/Fax: 004 0256 360078 
e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro,  
Web: www.galbanatvest.ro 
  

Persoana de contact: Mihaela Soltesz - Manager General, tel: 0736618197 
 


