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Data publicării: 14.06.2013 

 

APEL DE SELECȚIE 
 

GAL Valea Crasnei și Barcăului anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura 41.125  "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii ” 

 în perioada 14.06.2013– 15.08.2013 
 

 

Nr.referinta a sesiunii cererii de proiecte     Măsura 41.125 din 14.06.2013 

Data lansării apelului de selecție:     14.06.2013 

Data limită de depunere a proiectelor:    15.08.2013 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Biroul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului, din Localitatea Crasna, 

str. Principala,nr. 13, luni-vineri în 

intervalul orar 09:00-14:00  

Fondul disponibil pentru această sesiune: Fondurile disponibile pentru 

Măsura 41.123 în această sesiune 

sunt de 210.000 Euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:70.000 Euro. 

Suma maxima a unui proiect: 70.000 Euro. 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 125 sunt: 

Submasura 125 a1: 
- Organizatii/ federatii de utilitate publica ale proprietarilor/ detinatorilor de terenuri 

agricole constituite în conformitate cu legislatia în vigoare. 
Submasura 125 a2: 

- Unitatile administrativ-teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de 
acces la exploatatiile agricole, prin reprezentantii lor legali; 

- Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale 
detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole. 

Submasura 125 b: 
- Proprietari/ detinatori (cu drept de administrare) privati de padure, persoane fizice si 

juridice; 
- Asociatii de proprietari/ detinatori privati de padure; 



2 
 

 

Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul Masurii 125 va fi: 
-100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publica care deserves 

întreaga comunitate. 
-75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publica, care deservesc 

o parte din comunitate. 
 

 
MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente 
proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat mai jos (se depune dupa 
selectarea proiectului):  
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DECLARAȚIE 

Subsemnatul ......................................................................................................................, domiciliat 

în ........................................................, posesor al BI/CI/PASS seria ......... nr 

....../.....................eliberat la data ............................... de ......................................., CNP 

.................................................., in calitate de Reprezentant Legal a proiectul 

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

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

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

.......declar pe propria raspundere, ca voi raporta către GAL Valea Crasnei și Barcăului toate plăţile 

aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP. 

Raportarea voi face după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plăţii, în 

maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.  

 

Reprezentant Legal  

Numele și prenumele ................................................. .....................  

 

Data.......................................  

Semnătura/ștampila ............................................. 
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PRECIZĂRI PRIVIND ACŢIUNILE ELIGIBILE CONFORM PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

– Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, (studiu de fezabilitate, 
memoriu justificativ, studii hidrologice si/sau hidro-geologice, proiectele tehnice, nu pot depași  
10% din valoarea eligibila a proiectului) 
Exemple : 
– studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc.  
* Acțiuni materiale : 
Tip de acțiuni eligibile:  
– Infrastructura rutiera agricola, forestiera – construirea si/sau modernizarea drumurilor de acces, poduri si 
podeţe, drumurilor agricole de exploatație, lucrari de aparare – consolidare, lucrari de siguranța circulației 
(parapeți), semnalizare si avertizare; 
– Sisteme de irigații – modernizare si/sau retehnologizare inclusiv lucrari pentru stațiile de  pompare, de 
contorizare; 
– Sisteme de desecare si drenaj si alte lucrari de îmbunatațiri funciare – modernizare si/sauretehnologizare;  
– Lucrari de corectare a torenților, situate în fond funciar agricol si în paduri – constând în construirea 
si/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau alte asemenea lucrari. 
Exemple : 
– Drumuri agricole; 
– Poduri, etc. 
 

DATA ȘI MODUL de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție) 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Valea Crasnei și Barcăului va 
publica pe pagina proprie de web, îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliului județean cât și la sediile 
unităților administrativ-teritoiale ale localitaților membre în GAL.  
Raportul de Selecție Intermediar și va notifica solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și 
selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL Valea 
Crasnei și Barcăului. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Valea Crasnei și Barcăului în baza unei 
proceduri interne proprii (Regulament de funcționare Comisie de selecție si Comitet de Contestații GAL 
Valea Crasnei și Barcăului) 
După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în termen de 5 zile Comitetul 

de Selecție GAL Valea Crasnei și Barcăului va întocmi un Raport de selecție final în care vor fi înscrise 

proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate și se va publica pe pagina 

www.crasnabarcau.ro . 

 

MODALITATEA DE DESFASURARE A SELECTIEI 

 

Perioada de evaluare a proiectelor se va finaliza la 10 de zile după finalizarea perioadei de depunere 

a proiectelor iar publicarea Raportului de Selecție se va face cel târziu la data de 26.08.2013. 

 În zilele 27.08.2013-29.08.2013 se vor transmite solicitanților de finanțare notificări cu privire la 

aprobarea/neaprobarea proiectelor depuse. 

 În perioada 29.08.2013-02.09.2013, în intervalul orar 9:00-14:00, solicitanții care au depus 

proiecte la GAL Valea Crasnei și Barcăului și care au nemulțumiri cu privire la analizarea și selectarea 

proiectelor pot depune contestații la sediul GAL Valea Crasnei și Barcăului, din Localitatea Crasna, str. 

Principală nr. 13,judetul Salaj. 

În cazul în care nu este depusă contestație raportul de selecție devine raportul final de selecție. 

 Contestatiile depuse se vor soluționa începând cu data de 02.09.2013, până cel târziu la data de 

06.09.2013. 

http://www.crasnabarcau.ro/
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 Publicarea Raportului Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va face cel târziu pe data de 

11.09.2013. 

 Publicarea  Raportului  Final de Selectie  (dupa solutionarea  contestatiilor)  se va face cel tarziu pe 

data de 11.09.2013. 

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.crasnabarcau.ro şi la sediul GAL. 

 

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în 

conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării 

apelului de selecție, aferente măsurii respective: 

Submasura 125 a – „Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea 
agriculturii si silviculturii” 
 
Componenta a1: Irigatii si alte lucrari de îmbunatatiri funciare: 
 
1. Studiu de Fezabilitate/ Documentatie de Avizare pentru Lucrari de Interventii, întocmite conform 
legislatiei în vigoare (HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico 
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii), însotit/a de avizul tehnic emis de 
Inspectoratul de Stat în Constructii – Bucuresti. 
2. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire, valabil/a la data depunerii Cererii de Finantare, 
eliberat/a în conditiile legii (Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare). 
3. Protocol/ proces verbal de transmitere a dreptului de proprietate/ folosinta gratuita (pe o durata de 
minim 10 ani de la semnarea Contractului de Finantare) asupra infrastructurii de îmbunatatiri funciare pe 
care o administreaza organizatia/federatia pentru agricultorii de pe teritoriul acesteia (OUAI/ FOUAI) si, 
daca este cazul. 
3.1. Document ce atesta dreptul de proprietate/folosinta, însotit de acordul detinatorului 
de teren implicat în proiect. 
4.1 Document care sa ateste ca solicitantul a depus documentatia la ANPM (Decizia etapei de evaluare 
initiala) sau 
4.2. Acord de mediu, însotit de studiu de impact (daca este cazul). 

5. Aprobarea Adunarii generale a organizatiei/ Consiliului de Administratie al federatiei utilizatorilor de 
apa pentru irigatii pentru investitia solicitata, care sa cuprinda urmatoarele puncte: 
- necesitatea si oportunitatea investitiei; 
- atestarea ca lucrarile sunt prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada de realizare a 
investitiei si care sa mentioneze suportarea de catre organizatie/ federatie a cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului si a cheltuielilor eligibile pentru a putea efectua platile înaintea rambursarii din FEADR; 
- angajamentul de a suporta cheltuielile de întretinere si/ sau de reparatii a infrastructurii agricole care 
beneficiaza de sprijin pe toata durata de functionare a investitiei; 
- confirmarea suprafetei pe care va functiona investitia. 

6. Certificatul de înregistrare fiscala 
7. Document privind înregistrarea în Registrul National al organizatiilor de îmbunatatiri funciare 
8. Document de la banca/ trezorerie cu datele de identificare ale bancii/ trezoreriei si ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se deruleaza 
operatiunile cu APDRP). 
9.1. Contract multianual încheiat cu un furnizor de apa pentru irigatii, pentru punctul/ punctele de livrare 
a apei care alimenteaza infrastructura de irigatii pentru care se solicita investitia, în vigoare la data 
depunerii Cererii de Finantare si 
9.2 Document de la furnizorul de apa din care sa reiasa suprafata maxima posibil de udat din punctul de 
livrare pentru care solicitantul are încheiat contract de furnizare si 
9.3 Contract încheiat cu un furnizor de energie electrica, în vigoare la data depunerii Cererii de Finantare. 

http://www.crasnabarcau.ro/
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10.1. Registrul inventar/ fisa mijloacelor fixe, pentru certificarea faptului ca solicitantul (OUAI/ FOUAI sau 
membrii acestora) detine echipamente de udare si/ sau 
10.2. Contract de achizitionare a echipamentelor de udare care, împreuna, sa certifice faptul ca 
solicitantul detine si/sau are echipamente de udare pentru minim 50% din suprafata care face obiectul 
proiectului; 
10.3. Adeverinta ANIF/ alt detinator de infrastructura primara (conform Anexei 4). 
11. Certificat de atestare fiscala si graficul de reesalonare (daca este cazul) a datoriilor catre bugetul 
consolidat al statului. 
12. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila întocmit de solicitant (va cuprinde 
obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii 
proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila începând cu anul 2002 
pentru aceleasi tipuri de investitii. 
13. Alte documente justificative (se vor specifica de catre solicitant, dupa caz) 
Componenta a2: Infrastructura agricola: 
1. Studiu de Fezabilitate/Documentatie de Avizare pentru Lucrari de Interventii, întocmite conform 
legislatiei în vigoare (HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico 
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii), însotit/a de avizul tehnic emis de 
Inspectoratul de Stat în Constructii – Bucuresti. 
2. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire, valabil/a la data depunerii Cererii de Finantare, 
eliberat/a în conditiile legii (Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare). 
3. Inventarul primariei/ilor întocmit conform legislatiei în vigoare privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia/acestora, atestat prin Hotarâre a Guvernului si publicat în Monitorul Oficial al României 
(copie dupa Monitorul Oficial). 
In situatia în care în Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public drumurile de exploatare agricola 
care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o pozitie globala sau 
nu sunt clasificate, solicitantul trebuie sa anexeze inventarului aprobat si documentul 3.1. 
3.1. Hotarârea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor si/sau completarilor la inventar în sensul 
includerii în domeniul public sau detalierii pozitiei globale existente sau clasificarii unor drumuri 
neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, a administratiei publice 
locale, adica sa fi fost supusa controlului de legalitate al Prefectului, în conditiile legii. 
4.1 Document care sa ateste ca solicitantul a depus documentatia la ANPM (Decizia etapei de evaluare 
initiala) 
sau 
4.2. Acord de mediu, însotit de studiu de impact (daca este cazul). 
5. Hotarârea Consiliului Local/ Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, cu referire la 
însusirea/ aprobarea de catre Consiliul Local a urmatoarelor puncte (obligatorii): 
• necesitatea si oportunitatea investitiei; 
• lucrarile sunt prevazute în bugetul/ ele local/ e pentru perioada de realizare a investitiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întretinere si/sau reparare a investitiei pe toata durata de 
functionare a acesteia si, dupa caz, cofinantarea investitiei; 
• suprafetele deservite de investitie; 
• specificatie privind asigurarea accesului public la investitia realizata prin proiect cu/fara taxe. 
6. Certificatul de înregistrare fiscala 
7.1 Încheiere privind înscrierea în registrul asociatiilor si fundatiilor, ramasa definitiva/ Certificat de 
înregistrare în registrul asociatiilor si fundatiilor  
si 
7. 2 Actul de înfiintare si statutul ADI 

8. Document de la banca/ trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se deruleaza 
operatiunile cu APDRP). 
9. Pentru solicitantii la care procentul de finantare publica este mai mic de 100%: 
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Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului. Acestea 
se ataseaza obligatoriu daca procentul de finantare publica este mai mic de 100%. 
10. Certificat de atestare fiscala si graficul de reesalonare (daca este cazul) a datoriilor catre bugetul 
consolidat al statului. 
11. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila întocmit de solicitant (va cuprinde 
obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii 
proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila începând cu anul 2002 
pentru aceleasi tipuri de investitii. 
12. Alte documente justificative (se vor specifica de catre solicitant, dupa caz). 

 

13. DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului 

selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat mai jos (se depune dupa selectarea 

proiectului). 

 

 

Submasura 125 b „Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea 

silviculturii” 

1. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare pentru lucrari de interventii, întocmite conform 

legislatiei în vigoare (HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutuluicadru al documentatiei tehnico 

economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii), însotit/a de avizul tehnic emis de 

Inspectoratul de Stat în Constructii - Bucuresti. 

ATENTIE! 

Pentru justificarea rezonabilitatii preturilor pentru lucrari, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 

363/ 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si va mentiona sursa de preturi folosita. 

Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : 

<http://www.ecb.int/index.htm.>, din data întocmirii Studiului de Fezabilitate/Documentatiei de 

Avizare. 

Neconcordantele identificate între documentatia tehnico-economica si prevederile avizului tehnic ISC 

conduc la declararea ca neeligibila a Cererii de Finantare. 

IMPORTANT:  Pentru drumuri forestiere este obligatorie atasarea Listei proprietarilor de padure 

(persoane fizice sau juridice de drept public sau privat) ale caror proprietati sunt deservite de drumul 

forestier care face obiectul proiectului, din care sa reiasa suprafata de padure deservita pentru fiecare 

proprietar ca si semnatura acestora de luare la cunostinta despre investitia propusa (model Anexa 8). 

 Important! Pentru drumuri forestiere se vor atasa si copii ale capitolului privind instalatiile de transport si a 

Planurilor privind instalatiile de transport din amenajamentele silvice ale proprietarilor/administratorilor ale 

caror paduri sunt deservite de drumul propus prin proiect, din care sa reiasa suprafata accesibilizata. 

Se vor atasa copii dupa hartile amenajistice ale amenajamentelor silvice în vigoare pentru padurile tuturor 

proprietarilor fondului forestier deservit de drumul care face obiectul proiectului. Pe aceste harti vor fi 

marcate distinct traseele drumurilor forestiere care fac obiectul proiectului (inclusiv cele situate pe 

proprietatea solicitantului), ca si suprafetele de padure deservite.  
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Absenta acestor anexe la Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie 

conduce la neacordarea punctajului pentru criteriile de selectie referitoare la tipul de proprietate asupra 

padurilor deservite de investitie si pentru suprafata deservita de drumuri. 

 

 2. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire, valabil/a la data depunerii Cererii de Finantare, 

eliberat/a în conditiile legii (Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare). 

ATENTIE! În Certificatul de Urbanism/ Autorizatia de construire trebuie specificat numele 

proiectului/investitiei exact cum este mentionat în Cererea de Finantare. De asemenea, va fi completate 

clar elementele privind tipul si numarul documentului de urbanism în baza caruia s-a eliberat, actul prin 

care s-a aprobat acesta, ca si mentionarea clara daca acest certificat poate sau nu poate fi utilizat în scopul 

precizat de solicitant. În situatia în care Certificatul de urbanism/ Autorizatia de Construire nu sunt corect 

completate sau sunt incomplete, aceasta duce la declararea Cererii de Finantare ca neeligibila. 

 

3. Documente care atesta dreptul de proprietate/ administrare asupra: 

3.1. Padurilor, inclusiv acelea în care se amplaseaza un drum forestier nou, din proprietatea solicitantului, 

incluse în amenajamentul silvic: titlu de proprietate/contract de vânzare cumparare /proces verbal de 

punere în posesie; pentru RNP este sufficient amenajamentul silvic în vigoare; 

Important! Fondul forestier definit conform Legii 46/2008 Codul Silvic, apartinând unitatilor administrativ 

teritoriale, face parte din domeniul public, conform prevederilor Legii 213/1998 privind proprietatea 

publica si statutul juridic al acesteia. 

3.2 Bunurilor care fac obiectul modernizarii (în cazul modernizarilor drumurilor forestiere existente): 

3.2.1. Inventarul domeniului public, în cazul RNP 

sau 

3.2.2. Protocolul de predare-primire a drumului – în cazul proprietarilor public  (UAT) si privati care au 

primit în proprietate drumul urmare a aplicarii legilor de reconstituire a dreptului de proprietate 

sau 

3.2.3. Hotarâre a Guvernului de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al unitatilor 

administrativ teritoriale, în cazul drumurilor preluate în baza OG 96/1998 completata prin Legea 

120/2004 sau în baza Legii 192/2010. Solicitantii care au drept de administrare a padurilor vor depune 

documentele mentionate la pct. 3.2.2. sau 3.2.3. detinute de proprietarii padurilor administrate. 

4.1 Document care sa ateste ca solicitantul a depus documentatia la ANPM (Decizia etapei de evaluare 

initiala) 

sau 

4.2. Acord de mediu, însotit de studiu de impact (daca este cazul) 
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5.1 Hotarârea Consiliului Local/Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, cu referire la 

însusirea/ aprobarea urmatoarelor puncte (obligatorii): 

• necesitatea si oportunitatea investitiei; 

• lucrarile sunt prevazute în bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a investitiei; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de întretinere si/sau reparare a investitiei pe 

toata durata de functionare a acesteia si, dupa caz, cofinantarea investitiei; 

• suprafetele forestiere deservite de investitie; 

• specificatie privind asigurarea accesului public la investitia realizata prin proiect cu/ fara taxe. 

sau 

5.2. Act/ hotarâre a organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ detinatoare de paduri privind 

instrumentarea proiectului, cu desemnarea reprezentantului legal si cu referire la însusirea/aprobarea 

urmatoarelor puncte (obligatorii): 

• necesitatea si oportunitatea investitiei; 

• lucrarile sunt prevazute în bugetul/ele proprii pentru perioada de realizare a investitiei; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de întretinere si/sau reparare a investitiei pe 

toata durata de functionare a acesteia; 

• suprafetele forestiere deservite de investitie; 

• specificatie privind asigurarea accesului public la investitia realizata prin proiect cu/ fara taxe. 

5.3. Declaratie pe proprie raspundere, pentru persoanele fizice, în care sa se 

mentioneze cel putin urmatoarele puncte (obligatorii): 

• necesitatea si oportunitatea investitiei; • ca detine resurse financiare pentru cofinantarea proiectului. 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de întretinere si/sau reparare a investitiei pe toata durata de 

functionare a acesteia; 

• suprafetele deservite de investitie; 

• specificatie privind asigurarea accesului public la investitia realizata prin proiect cu/ fara taxe; 

• se obliga sa tina o evidenta contabila în partida simpla, conform prevederilor “Ordinului nr. 1040 din 8 

iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile 

în partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal”. 

6. 1. Certificatul de înregistrare fiscala; 

sau 
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6.2. Certificat constator eliberat de Oficiul Registrului Comertului; 

6.3. Hotarâre judecatoreasca privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite 

conform Legii 1/2000; 

Sau 

6.4 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociatiilor/ Certificat de înregistrare în Registrul asociatiilor si 

fundatiilor; 

si 

6.5 Actul de înfiintare si statutul ADI (daca este cazul); 

6.6 Hotarârea Consiliului de Administratie al RNP privind delegarea de competente catre unitatile si filialele 

din teritoriu privind contractarea finantarii cu APDRP (daca este cazul). 

7.1 Pentru solicitantii la care procentul de finantare publica este mai mic de 100%: 

Document de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului 

Acest document se ataseaza obligatoriu daca procentul de finantare publica este mai mic de 100%. 

ATENTIE! Solicitantii publici au obligatia de excludere a oricarei contributii publice directe de la Bugetul de 

stat pentru investitiile care urmeaza a se realiza în cadrulmasurii 125, platile (pentru cheltuielile neeligibile 

etc.) urmând sa fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se vedea planul financiar. 

7.2 Document de la banca/ trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent 

proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se deruleaza 

operatiunile cu APDRP) 

8. Certificat de atestare fiscala si graficul de reesalonare (daca este cazul) a datoriilor catre bugetul 

consolidat al statului. 

9. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila întocmit de solicitant (va cuprinde 

obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii 

proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila începând cu anul 2002 

pentru aceleasi tipuri de investitii. 

10. Alte documente justificative (se vor specifica de catre solicitant, dupa caz). 

ATENTIE! Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii Cererii de finantare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislatia în vigoare. 

!Lista documentelor justificative necesare se găsește pe site-ul www.crasnabarcau.ro. De asemenea, vă 

rugăm să consultați și site-ul www.apdrp.ro pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru 
măsura 125 cît și anexele aferente acestui ghid. 
 

 

 

 

http://www.crasnabarcau.ro/
http://www.apdrp.ro/
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Cerințe de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

 

Submăsura 125 a1: 
 
1.  Organizaţiile/ Federaţiile pentru infrastructură agricolă de îmbunătăţiri funciare trebuie să deţină 

infrastructura care face obiectul modernizării/ retehnologizării prin proiect; 

2. Organizaţiile/Federaţiile   pentru    infrastructură agricolă de îmbunătăţiri funciare trebuie să fie 

înregistrate în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare; 

3.  Solicitanţii trebuie să  prezinte acceptul scris al tuturor deţinătorilor  de teren (persoane fizice şi 

juridice) care sunt implicaţi în proiect; 

 
4.  Solicitantul va prezenta Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de avizare pentru lucrări  de  

intervenţii  întocmit/ă,  care  va  cuprinde  şi elemente  de  calcul  ale eficienţei economice3*; indicatorii 

de evaluare a performanţei sunt prezentaţi în Anexa 2 la Ghidul Solicitantului; 

5.  Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin Planul de Urbanism General 
 
(PUG), conform prevederilor din Certificatul de Urbanism; 

6.  Solicitanţii trebuie să dovedească că au un contract multianual în vigoare încheiat cu prestatorul de 

servicii de îmbunătăţiri  funciare/ energie pentru furnizarea de apă/ energie.  

Atenţie: criteriul se referă la  punctul/ punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de 

irigaţii pentru care se solicită finanţare în scopul modernizării/ retehnologizării; 

7.  Solicitanţii vor prezenta aprobarea Adunării generale a organizaţiei/ Consiliului de administraţie al 

federaţiei pentru realizarea investiţiei solicitate; 

8.  Investiţiile vor fi realizate în amenajări viabile din punct de vedere economic sau care pot deveni 

viabile prin reabilitare sau modernizare; 

Important!  Viabilitatea  amenajărilor  va  avea  în vedere precizările menţionate în Anexa.nr. 3 

9. Solicitanţii vor face dovada că  au iniţiat procedurile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor 

conform legislaţiei în vigoare, necesare realizării  investiţiei  în  cadrul proiectului. Pentru toate tipurile 

de investiţii, potenţialii beneficiarii trebuie să  obţină  acordul de   mediu   în     conformitate     cu     

legislaţia naţională. În anumite situaţii menţionate în legislaţie, acordul de mediu este însoţit obligatoriu 

de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR; 

 
10. Solicitanţii pentru infrastructura pentru irigaţii  trebuie să facă dovada că deţin sau au în curs de 

achiziţionare echipamente de udare pentru minim 50% din suprafaţa deservită de investiţie; fac exceptie 

federaţiile organizatorilor de apă pentru irigaţii. Solicitantul trebuie să  prezinte Registrul inventar sau 

Fişa mijlocului fix pentru certificarea  faptului  că   deţine  echipamente  de  udare.  OUAI  poate  dovedi 

deţinerea acestor echipamente şi prin documente ale membrilor organizaţiei, pe care le deţin în nume 

propriu (facturi sau alte documente de proprietate asupra echipamentelor de udare); 
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11. Solicitanţii  trebuie  să   prezinte  angajamentul  că   vor  întreţine  şi/  sau  repara infrastructura care 

beneficiază de sprijin pe toată durata de funcţionare a acesteia. 

 

Submăsura 125 a2: 
 
 

1. Solicitantul va face dovada că deţine: 

-drumurile   de   exploatare   agricolă   care   fac   obiectul   proiectului   de modernizare; 

Sau 

-terenul agricol pe care se va amplasa investiţia în drumuri de exploatare agricolă noi pentru care se 
solicită finanţare. 

 
2.  Solicitantul va prezenta Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de avizare pentru lucrări   de  

intervenţii  întocmit/ă   conform  prevederilor  HG  28/  2008  cu modificările şi completările 

ulterioare, însoţit/ă de avizul tehnic ISC; 

3.   Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin Planul de Urbanism General (PUG), conform 

prevederilor Certificatului de Urbanism; 

 
4. Solicitanţii vor prezenta Hotărârea Consiliului/ilor Local/e pentru realizarea investiţiei solicitate; 

5.   Solicitanţii vor face dovada că au iniţiat procedurile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor  

conform  legislaţiei  în  vigoare,  necesare  realizării  investiţiei  în cadrul  proiectului.  Pentru  toate  

tipurile  de  investiţii,  potenţialii  beneficiari trebuie să obţină acordul de mediu în  conformitate cu 

legislaţia naţională.  În anumite situaţii menţionate în legislaţie, acordul de mediu este însoţit 

obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR; 

6.  Solicitanţii trebuie să prezinte angajamentul că vor întreţine şi/ sau repara infrastructura care 
beneficiază  de sprijin pe toată  durata de funcţionare a acesteia. 
 
Submasura 125 b: 
 
1.Solicitantul trebuie să  facă dovada că  este proprietar de pădure (în cazul solicitanţilor  
 
administratori de pădure – ocoale silvice private şi RNP, dovada se va face prin actul de  
 
reglementare în baza căruia administrează păduri); 
 
2.  Solicitantul deţine infrastructura forestieră  care face obiectul modernizării  prin implementarea 

proiectului; 

ATENŢIE: Solicitanţii care modernizează drumuri forestiere trebuie să  facă dovada că respectivele 
drumuri aparţin acestora prin: 
 
            a.  Inventarul domeniului public al statului – în cazul RNP; 
 
             b.  Protocolul de predare-primire a drumului – în cazul proprietarilor publici (UAT) şi privaţi 

care au primit în proprietate drumul urmare a aplicării legilor de reconstituire a dreptului de 

proprietate; 
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             c.   Hotărâre  a  Guvernului  de  trecere din  domeniul  public  al  statului  în domeniul public al 

unităţilor administrativ teritoriale, în cazul drumurilor preluate în baza OG 96/1998 completată prin 

Legea 120/ 2004 sau în baza Legii 192/2010. 

Solicitanţii care au drept de administrare a pădurilor vor depune documentele menţionate la lit. b. sau c. 

deţinute de proprietarii pădurilor administrate. 

Indiferent de modul de dobândire a drumurilor şi terenurilor aferente, acestea trebuie  să   fie  incluse  în  

amenajamentul silvic al proprietarului/ administratorului la data dobândirii acestuia. 

Fondul forestier aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale face parte, de drept, din domeniul public, 

conform prevederilor Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 

 

3.  Solicitantul are Studiul de Fezabilitate/ Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii 

întocmit/ă şi a iniţiat procedurile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor conform legislaţiei în vigoare, 

necesare realizării investiţiei propuse prin proiect. În anumite situaţii menţionate în legislaţie, este 

obligatoriu studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR; 

IMPORTANT! 
Pentru  proiectele  având  ca  obiect  drumuri  forestiere  noi,  justificarea necesităţii realizării acestora se va 

face pe baza prevederilor din amenajamentul silvic în vigoare (drum forestier necesar pentru accesibilizarea 

fondului forestier). 

 
4.  Solicitantul s-a angajat că va întreţine obiectivele de investiţii prevăzute în proiect pe toată durata de 

funcţionare a acestora; 

 
5.  Proiectele pentru investiţii situate în siturile Natura 2000, sunt însoţite de studii de impact. Aceste 

proiecte trebuie să corespundă obiectivelor generale ale planului de management a sitului. 

 
ATENŢIE! 
 
În cazul în care studiul de impact este necesar pentru obţinerea acordului de mediu, acesta se va depune în 

copie, împreună  cu acordul de mediu (până  în momentul semnării Contractului de Finanţare). 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE aplicată de Comitetul de Selecție al GAL (descrierea criteriilor de selecţie şi 

punctajul acordat pentru fiecare criteriu). 

Procedura de selecţie este afişată pe site-ul www.crasnabarcau.ro, la sectiunea ”PROCEDURI” şi la sediul 

GAL .  

Comitetul de selectie al proiectelor este format din membrii titulari în număr total de 11 persoane (1 

persoane din sectorul civil/ ONG , 5 persoane din sectorul public și 5 persoane din sectorul privat. 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate 

menţionate în Fișa Măsurii și în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru 

finanţare proiectul trebuie să depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform 

criteriilor de selecție locale. 

http://www.crasnabarcau.ro/
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Nr. Crt. CRITERII DE SELECŢIE 125 Punctaj 

a) b) 

  Irigatii si alte lucrari de îmbunatatiri funciare - a1: Punctaj maxim: 30 puncte   

1 Proiectele de irigatii : 

• la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau  are un proiect la 

care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat; 

Mentiune: Vor fi punctate si acele proiecte pentru care alimentarea cu apa a punctelor 

de livrare a OUAI/FOUAI se face direct de la sursa. Lista OUAI/FOUAI cu amenajari de 

irigatii la care alimentarea cu apa a punctelor de livrare se face direct de la sursa se 

regaseste în Anexa 13 la Ghidul Solicitantului. Aceasta prevedere va fi luata în 

considerare si aplicata începând cu sesiunea mai 2011 sub rezerva transmiterii oficiale 

catre Comisia Europeana, pâna la data lansarii sesiunii, a propunerii de modificare a 

PNDR în vederea introducerii acestei prevederi în criteriul de selectie 1 de la 

componenta a1 si, ulterior, a aprobarii acesteia de catre Comisie. 

• la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare, sau un proiect 

la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat 

în documentele anexate (adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura 

primara completata cu toate elementele solicitate prin formular). 

Daca în Adeverinta de la ANIF sau alt furnizor de apa pentru irigatii nu este completata 

denumirea proiectului în baza caruia s-a efectuat sau se va efectua modernizarea, nu se 

acorda punctaj. 

10 

2 Proiecte de irigatii în zonele cu incidenta crescuta a secetei Indicele de ariditate:                                                                                                                                    10 

0 - 23,000  0 

23,001- 24,000  0 

24,001 – 25,000  0 

25,001 – 26,000  0 
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26,001 – 27,000  0 

27,001 – 28,000  0 

peste 28,000 10 

Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati.   

3 Proiecte cu grad de utilizare a suprafetei de udare cât mai ridicat (% din suprafata 

udata prin proiect din suprafata totala care poate fi udata prin punctul/le de livrare 

respectiv/respective) 

10 

peste 85,01% 10 

80,01 – 85,00%  9 

75,01 – 80,00%  8 

70,01 – 75,00%  7 

65,01 – 70,00%  6 

60,01 – 65,00%  5 

55,01 – 60,00%  4 

50,01 - 55,00%  3 

sub 50,00% 2 
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Precizare: Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului 

de utilizare a suprafetei de udare, în baza Studiului de Fezabilitate/ Documentatiei de 

Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Atentie! 

- Daca solicitantul nu prezinta informatiile necesare pentru calculul gradului de utilizare a 

suprafetei de udare, nu se acorda punctaj. 

  

  Infrastructura de acces - a2: 

Punctaj maxim: 30 puncte 

  

1 Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu 

a) - acces la alti agenti economici Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest 

lucru este prezent 

si demonstrat atât în Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de 

Interventii (parti scrise si desenate), cât si în HCL ca obiective deservite de investitie. Este 

suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste, pe lânga exploatatii agricole (sector 

vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decât cei din domeniul 

agricol, direct sau prin drum de acces propriu al acestora. 

În planul de amplasare în zona sau în planul de situatie, trebuie marcat amplasamentul 

agentilor economici deserviti de investitie. 

10 

b) - acces la alte cai de comunicatie (drumuri comunale, judetene, nationale si 

europene); 

Punctarea se face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat în Studiul de 

Fezabilitate/Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (parti scrise si desenate). 

5 

Conditia este îndeplinita numai daca se demonstreaza accesul direct (intersectie) la alte 

cai de comunicatie. 

Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu poate fi 

cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie. 

2 Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cât mai mare    10 

>500,01 ha 10 

500,00 ha - 450,01ha  9 
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450,00 – 400,01 ha  8 

400,00 – 350,01 ha 7 

350,00 – 300,01 ha 6 

300,00 – 250,01 ha  5 

250,00 – 200,01 ha  4 

200,00 – 150,01 ha  3 

150,00 – 100,01 ha 2 

 100 ha 1 

Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pâna 

la o limita fizica. Aceasta limita fizica este considerata un alt drum de exploatare, drum 

public, padure, ape, imobile, cale ferata). 

Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de Fezabilitate/Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Interventii (piese scrise si piese desenate) si pe baza suprafetei 

agricole deservite, mentionata în hotarârea consiliului/iilor local/e. În piesele desenate 

ale SF/ DALI se vor marca distinct suprafetele deservite. 

  

3 Cai de acces proiectate în urma unui plan de comasare si reparcelare. Nu se aplica 0 

4 Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile 

europene, nationale si judetene 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în 

Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. 

Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 

Lucrarilor de Interventii (piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus 

spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei: 

Max 

10 
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Criterii de selecție specifice GAL 

1 Proiecte care deservesc mai multe comune 

Acest criteriu se punctează dacă este prezentat în memoriul justificativ/studiul de 

fezabilitate și opțional alte documente justificative. 

10 

2  Proiecte derulate de forme asociative sau în parteneriat 

Acest criteriu se punctează dacă este prezentat în memoriul justificativ/studiul de 

fezabilitate și opțional alte documente justificative. 

15 

3 Proiecte care cuprind acțiuni de protecția mediului 

Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui să specifice în 

documentație investițiile sau acțiunile prevăzute pentru adresarea unor probleme de 

mediu. Punctajul va fi acordat in functie de relevanta actiunilor propuse . Pentru 

proiectele care au prevazut in bugetul total investitiei/proiectului cel putin 10% actiunea 

de mediu, se va acorda puncatjul maxim. In cazul unui procent mai mic se va acorda 

punctajul procentual.  

15 

  TOTAL 100 

  Punctaj minim 50 

 

Submasura 125 b 

Numai proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mentionate în 
Fisa Masurii, iar sistemul de punctare este urmatorul: 

Nr. 

Crt. 

Criterii de selectie 

Punctaj maxim: 75 puncte 
Punctaj 

1 
Tipuri de lucrari: 

- drumuri forestiere 

Maxim15 

15 

- funiculare 10 

 10 
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- cai ferate forestiere 
3 

Punctarea se va face conform Studiului de fezabilitate /Documentatiei de 
Avizare a Lucrarilor de Interventii, în ordinea prioritatilor stabilite prin fisa 
masurii. 

 

2 
Amplasamentul investitiei (altitudinea): 

- zona de munte 

Maxim15 

15 

- zona de deal 10 
10 

- zona de câmpie 5 

Punctarea se va face conform amplasarii investitiei pe raza 
administrativa a localitatii din una din zonele de câmpie, deal, munte 
mentionate în Anexa 11 – Studiul privind lista localitatilor cu încadrarea în 
zone geografice, elaborat de ICPA. 
În cazul în care o localitate s-a desprins din alta localitate si nu se 
regaseste în Anexa 11, se ia în considerare încadrarea localitatii dincare 
s-a desprins. 

 

3 
Proprietatea majoritara a terenurilor forestiere servite de 
infrastructura: 

- Proprietari privati si asociatii ale acestora 

Maxim15 

15 

- Consilii locale 10 

- Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA 5 

Punctarea se va face în functie de proprietatea majoritara asupra 
padurilor accesibilizate de infrastructura care face obiectul proiectului, 
în baza Studiului de fezabilitate/Documentatiei de avizare pentru lucrari 
de interventii si a documentelor emise de solicitant (HCL, Decizie etc.). 
Pe hartile amenajistice ale padurilor deservite de drumul/rile din proiect 
se vor marca suprafetele pe tipuri de proprietati. Daca documentele 
justificative nu evidentiaza tipurile de proprietate asupra padurilor, nu se 
acorda punctaj. 
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4 
În cazul drumurilor forestiere, prioritate vor avea drumurile care 
deservesc suprafata de padure cea mai mare 
<=500 ha 

Max 30 

5 

500,01 - 600 ha 
6 

600,01 - 700 ha 
7 

700,01 – 800 ha 
8 

800,01 – 900 ha 
9 

900,01- 1000 ha 
10 

1000,01 – 1100 ha 
11 

1100,01 – 1200 ha 
12 

1200,01 – 1300 ha 
13 

1300,01 – 1400 ha 
14 

1400,01 – 1500 ha 
15 

1500,01 – 1600 ha 
16 

1600,01 – 1700 ha 
17 

1700,01 – 1800 ha 
18 

1800,01 – 1900 ha 
19 

1900,01 – 2000 ha 
20 
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2000,01-  2100 ha 
21 

2100,01-  2200 ha 
22 

2200,01-  2300 ha 
23 

2300,01-  2400 ha 
24 

2400,01-  2500 ha 
25 

2500,01-  2600 ha 
26 

2600,01-  2700 ha 
27 

2700,01-  2800 ha 
28 

2800,01-  2900 ha 
29 

>=2900,01 ha 
30 

Punctarea se va face conform Studiului de Fezabilitate, a extraselor din 
amenajamentul silvic (parti scrise si desenate), în functie de suprafetele 
de padure accesibilizate de drumul forestier. 
Calculul nu include alte suprafete deservite de drum, care nu sunt incluse 
în amenajamentele silvice. 
Daca în piesele desenate ale SF/DALI, extrasele din amenajamente si 
hartile amenajistice nu sunt prezentate si marcate suprafetele de padure 
deservite, nu se acorda punctaj. 

 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție) 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Valea Crasnei și Barcăului va publica 

pe pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediar și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor 

procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la 

sediul GAL Valea Crasnei și Barcăului. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Valea Crasnei și Barcăului în 

baza unei proceduri interne proprii (Regulament de functionare Comisie de selectie si Comitet de Contestatii 

GAL Valea Crasnei și Barcăului). 
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După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în termen de 5 zile Comitetul de 

Selecție GAL Valea Crasnei și Barcăului va întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise proiectele 

retrase, neeligibile, eligibilie neselectate și eligibile selectate.  

 

MODALITATEA DE DESFASURARE A SELECTIEI 

   Perioada de evaluare a proiectelor se va finaliza la 10 de zile după finalizarea perioadei de depunere 

a proiectelor iar publicarea Raportului de Selecție se va face cel târziu la data de 26.08.2013. 

 În zilele 27.08.2013-29.08.2013 se vor transmite solicitanților de finanțare notificări cu privire la 

aprobarea/neaprobarea proiectelor depuse. 

 În perioada 29.08.2013-02.09.2013, în intervalul orar 9:00-14:00, solicitanții care au depus proiecte 

la GAL Valea Crasnei și Barcăului și care au nemulțumiri cu privire la analizarea și selectarea proiectelor pot 

depune contestații la sediul GAL Valea Crasnei și Barcăului, din Localitatea Crasna, str. Principală nr. 

13,judetul Salaj. 

În cazul în care nu este depusă contestație raportul de selecție devine raportul final de selecție. 

 Contestatiile depuse se vor soluționa începând cu data de 02.09.2013, până cel târziu la data de 

06.09.2013. 

 Publicarea Raportului Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va face cel târziu pe data de 

11.09.2013. 

 Publicarea  Raportului  Final de Selectie  (dupa solutionarea  contestatiilor)  se va face cel tarziu pe 

data de 11.09.2013. 

Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.crasnabarcau.ro şi la sediul GAL 

 

Anuntarea rezultatelor 

 Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se 
va face după aprobarea Raportului de Selecţie de catre Comitetul de selecţie , primirea 
contestatiilor si solutionarea acestora, elaborarea si publicarea Raportului Comisiei de Solutionare 
a Contestatiilor prin intermediul paginii de internet www.crasnabarcau.ro 

 Anunţarea rezultatelor finale se va realiza prin intermediul paginii de internet 

www.crasnabarcau.ro. pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după 

rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea termenului de 

depunere a contestaţiilor 

 

Depunerea dosarului Cererii de Finantare   

 
Dosarul Cererii de Finantare cuprinde Cererea de Finantare completata si documentele atasate (conform Listei 
Documentelor. 
Originalul si doua copii a Cererii de Finantare, împreuna cu formatul electronic (CD) si cu documentele în 
original (pentru care a atasat copii) se depun la Biroul GAL Valea Crasnei și Barcăului. 
 

 

http://www.crasnabarcau.ro/
http://www.crasnabarcau.ro/
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Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

GAL Valea Crasnei și Barcăului  

Adresa: Str.Principala, nr.13,Crasna, Jud. Sălaj 

Tel: +4 0260636066  

E-mail  galcrasnabarcau@yahoo.com 

 

mailto:galcrasnabarcau@yahoo.com

