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Data publicării :25.04.2013 

 

APEL DE SELECŢIE 
 

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR 
Anunţă lansarea  sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura 41.112 « Instalarea tinerilor fermieri » 
 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 41.112 /1/13 -  27.05.2013 
Data lansării apelului de selectie : 25.04.2013 
Data limită de depunere a proiectelor : 27.05.2013 
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiecte: Sediul GAL Podişul Târnavelor, loc 
Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureş, de luni până vineri între orele : 10 :00 – 
14 :00 
 
Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea 
unui proiect: 

 
 
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.podisultarnavelor.ro.  
 
 
 
 

 Măsura 41.112 

Perioada de depunere a proiectelor 
25.04.2013 – 27.05.2013 

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru finanţarea unui proiect 24.000 euro 

Fondul disponibil pentru această sesiune de 
cerere de proiecte 

315.000 euro 

http://www.podisultarnavelor.ro/
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Modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor:  
 
Procesul de selecție a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea Raportului de 
selecție intermediar, primirea și soluționarea contestațiilor, publicarea Raportului de 
soluționare a contestațiilor, publicarea Raportului final de selecție, modificat ca urmare a 
soluționării contestațiilor. 
 
Raportul de selecţie intermediar va fi publicat pe pagina web a Asociaţiei 
www.podisultarnavelor.ro . Contestaţiile privind rezultatele Raportului de selecţie intermediar a 
proiectelor vor fi depuse, în termen de  5 zile lucrătoare de la primirea Notificării, dar nu mai 
mult de 10 zile lucrătoare de la afişarea pe site a Raportului de selecţie intermediar.  
Analizarea contestaţilor şi întocmirea Raportului privind contestaţiile depuse vor fi efectuate de 
către Comisia de Soluționare a Contestaţiilor şi va fi publicat pe pagina de internet a Asociaţiei. 
 
Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odata cu depunerea 
proiectului  

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului trebuie sa fie  în conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidului 

Solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, aferente măsurii respective.  

 
1. Documente de proprietate/folosință pentru exploatația  agricolă: 
a) Documente solicitate pentru  terenul agricol: 
- document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislației în 
vigoare (contract de vanzare-cumparare autentificat de notar, act de donație autentificat de 
notar, hotărâre  judecătorească definitivă și irevocabilă cu punere în posesie, certificat de 
moștenitor unic autentificat de notar și alte acte care demonstrează terților dreptul de 
proprietate conform legislației în vigoare); 
şi/ sau 
-  tabel  centralizator  -  emis  de  Primărie,  semnat  de  persoanele  autorizate  conform  
legii, conținând sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani, la data 
depunerii Cererii de Finanțare)  cu suprafețele luate în arendă pe categorii de folosință şi 
perioadă de arendare. 
şi/ sau 
-  contract de concesionare, cu o valabilitate de cel puțin 5 ani la data depunerii Cererii 
de Finanțare.  Contractul de concesiune va fi insoțit de adresă emisă de concedent care 
conține situația  privind   respectarea  clauzelor  contractuale,  dacă  este  în  graficul  de  
realizare  a investițiilor prevăzute în contract şi alte clauze. 
•  documente  pentru  terenul  ce  constituie  vatra  stupinei  –  acte  de  proprietate  

http://www.podisultarnavelor.ro/


                                                 

 

          ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR  
         Localitatea Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, 
  nr. 9, jud. Mureş  
                                   e-mail:  gal.podisultarnavelor@yahoo.com       
                                   website: www.podisultarnavelor.ro 
 

3 

 

 

 

conform legislației  în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ 
contract de comodat. Suprafața  de  teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 
mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 
b) Documente solicitate pentru  clădiri: 
•  actul de proprietate 
•  alte documente care demonstrează dreptul de folosință asupra clădirii. 

• În cazul în care proiectul vizează și modernizarea clădirilor aceastea se vor face în baza 
Legii 50/ 1991, modificata şi completată. 
În cazul realizării de investiții, documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. 
c) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine: 
-extras  din  Registrul  Exploatației  emis  de  ANSVSA/  DSVSA/  circumscripția  
veterinară (adeverință eliberată de medicul veterinar de circumscripție) din care să rezulte: 
efectivul de animale de ținut, al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a 
solicitantului în Registrul Exploatației, insoțit de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 
4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 
-solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii 
de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri şi mătci (facturi, ordine de plata, chitante, proces- 
verbal de predare primire); 
d) Copie din Registrul agricol emis de Primării care să confirme dreptul de proprietate şi/ 
sau de folosință (arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate 
pentru baza de producție, cu ştampila primăriei şi mențiunea „Conform cu originalul”. 
2. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA sau ÎI 
în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de 
Finanțare, cu specificarea  codului CAEN pentru care se autorizează,  urmând ca  până la 
acea  dată  să prezinte următoarele documente: 
-   document  de  la  bancă  cu  datele  de  identificare  ale  băncii  şi  ale  contului  aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu APDRP); 
-   certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului care specifică faptul ca 
solicitantul  este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI, codul CAEN conform 
activității pentru care solicită Finanțare, existența punctului de lucru (dacă este cazul) şi că 
nu  se  află  în   proces  de  lichidare,  fuziune,  divizare   (Legea  31/1990,   republicată), 
reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 republicată; 
-  certificatul   de   înregistrare   eliberat   de   Oficiul   Registrului   Comerțului   conform 
legislației în vigoare; 
3. Pentru solicitanții autorizați conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator 
unic, document  de la bancă  cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu APDRP). 

4.1 Pentru solicitanții autorizați conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care să ateste 
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lipsa datoriilor  restante fiscale şi sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor 
Publice şi de primăriile pe raza  cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru şi graficul de 
reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul). 
sau 
4.2 Pentru solicitanții neautorizați, persoane fizice: Certificate care să ateste lipsa 
datoriilor către bugetul local de la primăriile pe raza cărora îşi au domiciliul. 
5. Cazierul judiciar, fără înscrieri care privesc sancțiuni economico-financiare, al solicitantului. 
6. Copia actului de identitate pentru solicitant şi al soției/ soțului, pentru toți solicitanții care 
sunt căsătoriți, după caz. 
7.1 Pentru solicitanții autorizați conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator 
unic, Certificat  constatator  emis  de  Oficiul  Registrului  Comerțului  care  specifică  
faptul  că solicitantul este asociat şi administrator unic, solicitantul are sediul social sau 
punctul de lucru deschis la adresa  Exploatației agricole, codul CAEN conform activității 
pentru care solicită Finanțare, şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare 
(Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 
republicată. 
7.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislației 
în vigoare. 
8. Copie după diploma de studii: 
- absolvent de liceu/ şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol, 
veterinar şi   economic   cu  profil  agricol/  absolvent  a  zece  clase  cu  profil  agricol, 
zootehnic  şi veterinar insoțită de „Certificat de calificare profesională (competen e)”; 
- absolvent de liceu/şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii (altul decât cel cu 
profil agricol),  care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui 
curs de formare, de minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil 
agricol. 
-  adeverință pentru absolvenții liceului sau a școlii profesionale/ școală de arte și meserii 
din promoția 2012 (cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea 
contractului de Finanțare), care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de 
absolvire a unui curs de formare, de minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar şi 
economic cu profil agricol.  
Solicitanții care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire în domeniul agricol 
veterinar şi economic cu profil agricol vor prezenta: 
-adeverința că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil 
agricol, de  minimum 150 ore, insoțită de declarația pe propria răspundere  că vor 
aduce certificatele până la semnarea Contractului de Finanțare cu Agenția. 
9.1  Document  (carte  de muncă  sau adeverință  de  la  locul  de muncă)  care  atestă faptul 
că solicitantul a desfăşurat activități în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru 
cu cel puțin 12 luni, înaintea instalării sale pe cont propriu. 
sau 
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9.2  Declarația  pe  propria  răspundere  a  solicitantului  că  este  membru  al  unei  familii  
de fermier şi că a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu 
neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puțin 12 luni înaintea instalării sale pe cont 
propriu, insoțită de declara ia conducatorului Exploatației agricole unde a lucrat solicitantul, 
conform declarațiilor anexate pe site la adresa www.apdrp.ro. 
10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea Exploatației. 
11. Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind exploatația agricolă că nu 
a mai  accesat Măsurile 112 şi 141 şi/sau soțul/soția şi nu de ține în proprietate/ folosință 
alte terenuri, animale, păsări şi familii de albine, în afara celor declarate în Planul de afaceri. 
12.1  Document  care  atestă  că  solicitantul  este  înregistrat  într-o  formă  asociativă,  
ca membru, înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, în domeniul proiectului emis de 
către:  
-  grupuri  de  producători  recunoscute  în  conformitate  Ordonanța  Guvernului  nr.   37/2005 
privind   recunoaşterea  şi  funcționarea  grupurilor  de  producători,  pentru  comercializarea 
produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare (document care atesta 
calitatea de membru al  grupului de producători declaratie scrisă aprobată de fondatori sau 
membrii consiliului de administratie); 
-  grupuri  şi  organizații  de  producători  în  sectorul  fructe  şi  legume  recunoscute  conform 
Hotărârii  Guvernului  nr.  1078/2008  privind  acordarea  de  sprijin  financiar  grupurilor  de 
producători recunoscute preliminar  ș i organizațiilor de producători în sectorul fructe  ș i 
legume 
- document  care  atesta  calitatea  de  membru  al  grupului  de  producători,  declaratie  
scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie); 
- societate cooperativă  agricolă,  consituită  conform legii nr.1/2005 (adeverință eliberată  de 
cooperativa agricolă insoțită de copia după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă  tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul, cererea de înscriere aprobată de 
adunarea generală); 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare  (cerere  de  aderare  avizata  de  consiliul  de  administrație  şi  aprobată  de  
adunarea generală, şi declararea expresă a recunoasterii actului constitutiv, adeverință privind 
calitatea de membru  eliberată  de  cooperativă,  actul  constitutiv  și  statutul  cooperativei,  
certificatul  de înregistrare și certificatul constatator ORC al cooperativei); 
- organizații de îmbunătățiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu  modificările şi 
completările ulterioare (adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până 
la acea dată, precum si dovada platii contribuției de înscriere şi a cotizației pe anul în curs). 
- Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): 
-document  care  demonstrează  calitatea  de  membru  al  asociației  în  care  este  membru 
solicitantul:   adeverință   emisă   de   OIPA   care   demonstrează   calitatea   de   membru   a 
solicitantului în asociație și a asociației în OIPA, document avizat de consiliul director insoțit 
de statutul organizatiei. 

http://www.apdrp.ro/
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Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selecție „Solicitantul 
este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislației naționale în vigoare”. 
12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani. 
Lista pachetelor existente: 
1.  Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală. 
2.  Practici Agricole Tradiționale. 
3.  Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot. 
4.  Culturi verzi. 
5.  Agricultură ecologică 
6.  Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 
7.  Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis). 
Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selecție. 

 
 
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. 

 
Pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile cuprinse în PNDR, se va folosi 

Ghidului Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul Agentiei de Plati pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit  (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R www.madr.ro, în vigoare la 
momentul lansării Apelului de selecţie de către GAL. 

 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate 

în cadrul Ghidului Solicitantului (valabil la data publicării apelului de selecţie) aferent acestei 
măsuri publicat pe site-ul www.apdrp.ro  şi www.podisultarnavelor.ro  

 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 41.112 sunt 
fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniți la data depunerii Cererii de Finanțare), 
persoane fizice sau juridice care practică în principal activități agricole şi a căror exploatație 
agricolă: 

 are o dimensiune economică cuprinsă între 6 - 40 UDE; 

 este situată pe teritoriul microregiunii acoperită GAL Podişul Târnavelor; 

 este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol. 
Pentru  a  putea   primi  sprijin  în  cadrul  Măsurii  4 1 . 112,   solicitantul  sprijinului  
trebuie  să îndeplinească următoarele condiții: 

- are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploatația 
agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia; 

- deține sau se angajează să dobândească  competențe şi calificări profesionale în 
raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare; 

- prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul 

http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.podisultarnavelor.ro/
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exploatației agricole; 
- este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de 

lucru în cadrul fermei  (nu neapărat în ferma familiei) cu cel puțin 12 luni înaintea 
instalării sale pe cont propriu. 

Se  angajează  să  urmeze,  în  primii  trei  ani  de  la  primirea  sprijinului,  cursuri  de  
formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de 
cunoştințe” în cel puțin unul  din domeniile: managementul exploatației agricole, 
contabilitatea fermei, protecția mediului, agricultură ecologică, altele. 
Planul de afaceri trebuie să cuprindă detalii privind: 

- descrierea  situației  inițiale  a  exploatației  agricole  preluate,  precum  şi  a 
etapelor  şi obiectivelor stabilite în vederea dezvoltării acesteia; 

- descrierea detaliată a investițiilor, programelor de formare profesională, serviciilor şi a 
altor acțiuni în vederea dezvoltării activităților exploatațiilor agricole; 

- elemente referitoare la mediu şi evaluarea principalelor riscuri; 
- descrierea modului de utilizare a întregului sprijin financiar nerambursabil solicitat; 
- demonstrarea  viitoarei  viabilități  economice  a  exploatației  agricole:  costuri,  

venituri  şi cheltuielile realizate respectând  standardele comunitare, în condiții de piață 
şi concurență. 
 

Solicitantul va depune cererea de finanţare în trei exemplare pe suport de hârtie şi trei 
exemplare în copie electronică (prin scanare) la sediul Asociatiei GAL Podişul Târnavelor 
împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii),  înaintea expirarii datei limite 
de depunere a proiectelor. Fiecare exemplar va conţine formularul Cerere de finantare corect 
completat şi anexele tehnice şi administrative. Se vor utilize ultimele variante ale  formularelor 
de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri din PNDR, puse la dispoziţia solicitanţilor pe 
site-ul www.apdrp.ro  

  

http://www.apdrp.ro/
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Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL (descrierea criteriilor 
de selecţie, punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu şi punctajul minim pe 
care trebuie sa-l obtina un Project pentru a fi selectat) 
 
 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecție 
 

Punctaj 
 

1 

Solicitantul deț ine o fermă de semi-subzistență * 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul 
completează secțiunea  specifică „Stabilirea dimensiunii 
economice a fermei” a Cererii de Finanțare,  din care va trebui să 
rezulte că exploatația agricolă deținută are o dimensiune 
economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE. 

20 

2 

Solicitantul deține o exploatație agricola (cu profil 
vegetal/animal) într-o zona defavorizata. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, se verifica 
daca întreaga exploatație agricola este situata în: 
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitaților 
Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata 
în anexa la Ghidul Solicitantului; 
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei 
Unitaților Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 
Semnificativ Defavorizate/ Listei localitaților din Zonele Defavorizate 
de Condiții Naturale 

N/A 

3 

Solicitantul are în proprietate exploatația agricola 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul 
ataseaza la Cererea de Finanțare documente prin care sa 
demonstreze ca, deține în proprietate întreaga exploatație: 
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului 
agricol 
autentificate de notar, conform legislației în vigoare; 
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al 
cladirilor din exploatație; 
- extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/DSVSA din 
care sa rezulte: efectivul de animale deținut, al pasarilor si al 
familiilor de albine si data primei înscrieri a solicitantului în Registrul 
Exploatației, însoțit de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 
4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 
40/2010). 

30 
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4 

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta 
conform legislației în vigoare*)* 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul 
ataseaza la Cererea de Finanțare documente prin care sa 
demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme 
asociative, cu condiția ca solicitantul sa faca parte dintr-o asociație 
în domeniul proiectului: 
- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanța 
Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si funcționarea 
grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole 
si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- grupuri si organizații de producatori în sectorul fructe si legume 
recunoscute conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind 
acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute 
preliminar ți organizațiilor de producatori în sectorul fructe și legume; 
- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- organizații de îmbunatațiri funciare constituite conform Legii 
nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- membrii ai unei asociații care este membra în Organizații 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 
Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, 
județean si național. 
*Se va acorda punctaj numai daca sunt atașate documentele 
descrise în Cap. 4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de 
finanțare, punctul 12.1. 

30 

5 

Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul 
ataseaza la Cererea de Finanțare documente prin care sa 
demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 „Plați de Agro–mediu” 
din cadrul PNDR, prin care solicitantul si-a asumat, în mod voluntar, 
angajamente de agro–mediu pentru o perioada de cinci ani de la 
data semnarii angajamentului. 
Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: 
1. Pajisti cu înalta valoare naturala 
2. Practici agricole tradiționale 
3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 
4. Culturi verzi 
5. Agricultura ecologica 
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

10 
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7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu 
gât rosu (Branta ruficolis). 

6 

Proiectele cuprind acțiuni pentru protecția mediului ** (ex: ferme 
vegetale şi de creştere a animalelor  în sistem ecologic; dezvoltarea 
de sere, solarii, pepiniere utilizând energia din surse alternative etc.) 
Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va 
trebui să specifice în planul de afaceri  soluțiile prin care va 
reduce/elimina poluarea mediului înconjurător în procesul 
de producție sau va prelucra produsele secundare în așa 
fel, ca acestea să nu aibă un efect negativ asupra mediului.  

10 

TOTAL 100 

* aceste criterii reprezintă atât criterii din fişa măsurii PNDR cât şi criterii de selecţie locală din Strategia 

de Dezvoltare Locală 

** aceste criterii reprezintă criterii de selecţie locală din Strategia de Dezvoltare Locală. 

 
Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 
După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Podişul Târnavelor  
va publica pe pagina proprie de internet 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 Podişul Târnavelor . Contestațiile 
primite vor fi analizate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor constituită la nivelul GAL 
Podişul Târnavelor.   
După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de 
Selecție al GAL Podişul Târnavelor  va întocmi, un Raport de selecție (final). Anunțarea 
rezultatelor finale pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face în 
termen de maxim 50 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de selecție. GAL va notifica 
în scris solicitanții asupra rezultatelor selecției. 
Documentele pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului – lista 
acestora se regăsește pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro ) şi a Asociației: 
www.podisultarnavelor.ro. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le 
îndeplinească solicitantul și criteriile de selecție sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului, 
Manualul de Procedură şi Formularele specifice fiecarei măsuri (valabile la data lansării 
apelului de selecţie) şi pot fi consultate pe pagina de internet www.apdrp.ro . 
. 

Date de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 
Asociaţia Podişul Târnavelor, Localitatea Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, 

Județul Mureș, Tel.: 0722/510.178 Fax: 0365/819.436 

http://www.apdrp.ro/
http://www.podisultarnavelor.ro/
http://www.apdrp.ro/

