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A N U N Ț 
privind lansarea sesiunii 4/2014 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii: 

 

112 – Instalarea tinerilor fermieri 
conform priorităților descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului omogen 

Poarta Almăjului, implementată de Grupul de Acțiune Locală Asociația Poarta Almăjului 
 

 
 

Data lansării 

apelului  de 

selecţie 

 
 
06.03.2014     

 

Data limită de 

depunere a 

proiectelor♣ 

 
 
06.04.2014 

 

Locul şi 

intervalul orar 

în care se pot 

depune 

proiectele 

 
Sediul Asociației Poarta Almăjului din Județul Caraș Severin, Comuna 

Iablanița, Sat Petnic, Numărul 1, în intervalul 06.03.2014-06.04.2014, de 

luni până vineri, între orele 10:00-15:00. 

 
 
 
 
Fondul 

disponibil 

 

Valoarea totală alocată măsurii 112 este de 280.000 euro. 
 

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este 

cuprinsă între 12.000 euro și 40.000 euro. 
 

Valoarea maximă a unui proiect este de 40.000 euro. 

 

Model    de 

Declaraţie  prin 

care beneficiarul 

se angajează să 

raporteze către 

GAL  toate 

plăţile aferente 

 

Declaraţie 
 

Subsemnatul/a......, domiciliat/ă în localitatea....., str....., nr. ..., bl. ..., ap...., 

et..., sc..., judeţul ....., codul poştal ...., posesoare a actului de identitate ... seria 

..., nr. ..., codul numeric personal ...., în calitate de solicitant al finanţării GAL 

Asociația  Poarta Almăjului, pentru proiectul............, mă angajez: 
 

- ca după ce proiectul depus de mine va fi selectat, să raportez către GAL 
 

 
♣ Data limită de depunere a proiectelor poate fi prelungită, în funcție de numărul proiectelor depuse, acest lucru 

urmând a fi comunicat cel mai târziu cu 24 de ore înainte de închiderea programată a sesiunii 
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proiectului 

selectat, ce vor fi 

efectuate  de 

APDRP către 

beneficiar 

Asociația Poarta  Almăjului,  toate  plăţile  aferente  proiectului,  ce  vor  fi 

efectuate de APDRP către mine, în calitate de beneficiar al proiectului; 
 

- Să realizez această raportare, după primirea de la CRPDRP a Notificării 

cu privire la confirmarea plăţii şi în maximum 5 zile lucrătoare de la data 

efectuării plăţii. 
 

Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este 

conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 

Data Semnătura 

 
 
 
 
 

 
Modalitatea de 

anunţare  a 

rezultatului 

procesului de 

selecţie 

 

- după selectarea proiectelor se va publica un Raport de selecţie Intermediar 

cu beneficiarii admişi sau respinşi pe site-ul GAL www. poartaalmajului.ro; 
 

- în urma publicării Raportului, beneficiarii vor fi notificaţi în scris cu privire 

la rezultatul selecţiei; 
 

- beneficiarii a căror proiecte nu au fost selectate vor putea depune contestaţii 

în maxim 5 zile de la primirea notificării; 
 

- contestaţiile vor fi analizate de o Comisie de Contestaţii; 
 

-  rezultatele  analizării  contestaţiilor  vor  fi  publicate  într-un  Raport  de 

contestaţii şi apoi se va publica un Raport de Selecţie Final; 
 

- contestatarii vor fi notificaţi cu privire la rezultatul contestaţiei. 

 

Documentele 

justificative pe 

care trebuie să 

le depună 

solicitantul 

odată cu 

depunerea 

proiectului, 

conform 

Ghidului 

Solicitantului 

a)  Documente solicitate pentru terenul agricol: 
 

• document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol 

conform legislaţiei 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 
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autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare (cu o 

valabilitate de minim 5 ani, la data depunerii Cererii de Finanţare) cu 

suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioadă de arendare. 
 

şi/ sau 
 

• contract de concesionare,cu o valabilitate de cel puţin 5 ani la data 

depunerii Cererii de Finanţare.  Contractul de concesiune va fi însoţit de 

adresă emisă de concedent care conţine situația privind respectarea clauzelor 

contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în 

contract și alte clauze 

• documente   pentru   terenul   ce   constitue   vatra   stupinei   -   acte   de 

proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ 

contract de arendă/ închiriere/ contract de comodat. Suprafaţa de teren 

eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru 

fiecare pavilion apicol. 

 
b) Documente solicitate pentru  clă 
diri: 

 

• actul de proprietate 
 

•  a lte docum ente ca re dem ons trează  dreptul de  folo s in 
ță  asupra 
clădirii. 

 
•  În cazul în care proiectul vizează și modernizarea clădirilor acestea se vor 

face în baza Legii 50/ 1991, modificata şi completată. 
 

În cazul realizării de investiţii, documentele de proprietate la punctul b) 

sunt obligatorii. 
 

c) Documente solicitate pentru  animale, păsări şi familii de albine: 

-extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ 

circumscripţia veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de 

circumscripţie) din care să rezulte: efectivul de animale deţinut, al 

pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în 

Registrul Exploataţiei, însoțit 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 
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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 folosinţă (arendă/concesionare) al terenului/ fermei 

zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila 

primăriei şi menţiunea „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 Finanţare, 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 operaţiunile cu APDRP); 

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care 

specifică faptul ca solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 în 

PFA sau ÎI, codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, 

existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) şică 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 Comerţului 

conform legislaţiei în vigoare; 
 
 

3. Pentru solicitanţii autorizaţi 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 operaţiunile cu APDRP). 
 
 

4.1 Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate 

care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia 

Generală a Finanţelor 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 solicitanţii neautorizaţi, persoane fizice: Certificate care să ateste 
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lipsa datoriilor către bugetul local de la primăriile pe raza cărora îşi au 

 

domiciliul. 
 

5. Cazierul judiciar, fără înscrieri care privesc sancţiuni economico- 

financiare, al solicitantului. 

6. Copia actului de identitate pentru solicitant şi al soţiei/ soţului, pentru 

toţi solicitanţii care sunt căsătoriţi, după caz. 

7.1 Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi 

administrator unic, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerţului care specifică faptul că solicitantul este asociat şi 

administrator unic, solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis 

la adresa exploataţiei agricole, codul CAEN conform activităţii pentru care 

solicită finanţare, 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 Comerţului 
conform legislaţiei 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 însoţită de „Certificat de calificare 

profesională (competenţe)”; 
 

• 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 
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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 si economic cu profil agricol vor prezenta: 

● adeverinţa că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar şi 

economic cu profil agricol, de minimum 150 ore, însoţită de declaraţia pe 

propria răspundere că vor aduce certificatele până la semnarea Contractului 

de Finanţare. 
 
 

9.1 Document (carte de muncă sau adeverinţa de la locul de muncă) care 

atestă faptul că solicitantul a desfăşurat activităţi în domeniul agricol mai mult 

de 50% din timpul de lucru cu cel puţin 12 luni, înaintea instalării sale pe cont 

propriu. 

sau 

9.2 Declaraţia 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 puţin 12 luni 

înaintea instalării sale pe cont propriu, însoţită de declaraţia conducatorului 

exploataţiei agricole unde a lucrat solicitantul, conform declaraţiilor anexate 

pe site la adresele  www.poartaalmajului.ro și www.apdrp.ro. 
 
 

10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei. 
 

11. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind exploataţia 

agricolă că nu a mai accesat Măsurile 112 şi 141 şi/sau soţul/soţia şi nu deţine 

în proprietate/ folosinţă 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 Ordonanţa Guvernului 

nr.  37/2005  privind  recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, 

pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi 

completările ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului 
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de producători declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului 

de administratie); 

- grupuri  şi  organizaţii  de  producători  în  sectorul  fructe  şi  legume 
 

recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind 

acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute 

preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și 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 
 

(adeverinţă eliberată de cooperativa agricolă însoţită de copia după 

înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului 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 

administraţie 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); 

- organizaţii de îmbunătăţiri 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 

contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs). 

-Organizaţia 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 însoţit de statutul organizatiei. 

Acest  document  se  ataşează  numai  pentru  dovedirea  criteriului  de  selecţie 

„Solicitantul este membru al unei forme asociative, recunoscute conform 

legislaţiei naţionale în vigoare”. 



    

GAL Asociația Poarta Almăjului 

Comuna Iablaniţa, Sat Petnic, Numărul 1, Judeţul Caraş – Severin Cod Poştal: 327237 

Web: www.poartaalmajului.ro, E-mail: poartaalmăjului@yahoo.com 

8 

 

 

 

 
 

 

12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani. 

Lista pachetelor existente: 
1. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală. 

 

2.   Practici Agricole Tradiţionale. 
 

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 
selecţie. 

 
Atenţie! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de 

Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia 

în vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerinţele de 

conformitate şi 

eligibilitate pe 

care trebuie să 

le îndeplinească 

solicitantul 

Verificarea  conformităţii  Cererii  de  Finanţare  şi  a  anexelor  acesteia  se 
realizează pe baza „Fişei de verificare”. 
Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 
- Dacă este corect completată; 
- Prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 
- Dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două 
exemplare: un original şi o copie precum şi valabilitatea acestora (dacă este 
cazul). 
Solicitantul  este  invitat  să  revină  la  sediul  GAL  Poarta  Almăjului  după 
evaluarea conformităţii pentru a fi înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este 
conformă sau să i se explice cauzele neconformităţii. Solicitantul are obligaţia 
de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. 
Pentru  a  vedea  exact  care  sunt  elementele  punctuale  verificate  de  către 
experţii  GAL  şi  cei  ai  OJPDRP  pentru  analiza  conformităţii  Cererii  de 
Finanţare, poate fi consultată Fişa de verificare a conformităţii pentru măsura 
1.1.2 disponibilă la următorul link: www. poartaalmajului.ro, Meniul Selecție și 
Monitorizare, accesând tabul Procedura de Selecție – Măsura 1.1.2. 

 
Verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare 
Verificarea criteriilor de eligibilitate constă în: 

Verificarea eligibilităţii solicitantului 
Verificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie 
Verificarea bugetului indicativ al proiectului 
Verificarea tuturor documentelor anexate. 

Pentru  a  puncta  elementele  ce  vor  fi  verificate  de  către  experţii  GAL  şi 
OJPDRP  poate  fi  consultată  Fişa  de  verificare  a  criteriilor  de  eligibilitate 
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pentru măsura 1.1.2 disponibilă la următorul link: www. poartaalmajului.ro, 
Meniul  Selecție  și  Monitorizare,  accesând  tabul  Procedura  de  Selecție  – 
Măsura 1.1.2. 

 
Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL 

 
Nr. 
Crt.  

 

Criterii de selecție 
 

Punctaj 

 
 

1 

Solicitantul deține o fermă de semi-subzitență 
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 și 8 UDE 

 
 

20 

 
 
 
 
 
 

2 

Solicitantul deţine o exploataţie agr icolă (cu profil vegetal/animal) într -o 
zonă defavorizată. 
Pentru a se acorda punctaj  la acest  criteriu de selecţie, se verifică dacă 
întreaga exploataţie agricolă este situată în: 
-zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ 
Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul 
Solicitantului; 
-alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor 
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ 
Defavorizate/  Listei  localităţilor  din  Zonele  Defavorizate  de  Condiţii 
Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

 
3 

Solicitantul are în proprietate exploataţia agr icolă 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul atașează la 
Cererea de Finanţare documente prin care să demonstreze că, deţine în 
proprietate întreaga exploataţie: 
-documente  care  atesta  dreptul  de  proprietate  asupra  terenului  agricol 
autentificate de notar, conform legislaţiei în vigoare; 
-documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din 
exploataţie; 
-extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din care să 
rezulte: efectivul de animale deţinut , al pasărilor şi al familiilor de albine 
şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoțit de 
formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

 

 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Solicitantul face parte dintr -o formă asociativă, recunoscută conform 
legislaţiei în vigoare*) 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la 
Cererea de Finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este 
membru   al   uneia   din   următoarele   forme   asociative,   cu   condiţia   ca 
solicitantul să facă parte dintr-o asociaţie în domeniul proiectului: 
- grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa 

Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor 
de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- grupuri  şi  organizaţii  de  producători  în  sectorul  fructe  şi  legume 
recunoscute  conform  Hotărârii  Guvernului  nr.  1078/2008  privind 

 
 
 
 
 
 
 

10 
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 acordarea  de  sprijin  financiar  grupurilor  de  producători  recunoscute 
preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume; 

- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005; 
-  cooperative  agricole  constituite  conform  Legii  nr.  566/2004,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii 

nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
- membrii ai unei asociații care este membră în Organizaţii 

Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare  – OIPA. Formele 
asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi 
naţional. 

*Se va acorda punctaj numai dacă sunt atașate documentele descrise în Cap. 
4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finanţare, punctul 12.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Solicitantul accesează măsura de agro-mediu 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la 
Cererea de Finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat 
Măsura 214 „Plăţi de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul 
şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o perioadă 
de cinci ani de la data semnării angajamentului. Solicitantul poate accesa 
următoarele pachete de agro-mediu: 
1. Pajişti cu înaltă valoare naturală 
2. Practici agricole tradiţionale 
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 ruficolis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 

6 

Solicitantul va investi minim 5% din ajutorul nerambursabil 
acordat in activitati de mediu 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează 
declaratia pe propria raspundere prin care se angajeaza sa investeasca minim 
5% din ajutorul nermbursabil in activitati de mediu 

 
 
 
 

5 

 
 

7 
Solicitantul este tanara fermiera (femeie) 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa 
faca dovada cu actul de identitate  

 
5 

 TOTAL  100 
 
 

 
Data şi modul de anunţare a rezultatelor 

 

 
Beneficiarii vor fi notificaţi în scris de către GAL dacă proiectele au fost selectate sau nu prin 
publicarea unui Raport de Selecţie Intermediar. 

 

Dacă proiectul nu a fost selectat se poate depune contestaţie în termen de 5 zile de la primirea 
notificării. 

 

Contestaţiile se analizează de către o Comisie de Contestaţii care  va emite un Raport de 
Contestaţii cu rezultatele contestaţiilor. 

 

În urma finalizării acestora beneficiarii care au depus contestaţii vor fi notificaţi cu privire la 
rezultatul soluţionării contestaţiei. 

 

Se va publica ulterior un Raport de Selecţie Final. 
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Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate 

 

Sediul GAL: Comuna Iablanița, Sat Petnic, Numărul 1, Județul Caraș Severin 
 

Email: office@poartaalmajului.ro 
 
Site: www.poartaalmajului.ro 

 

 
 

Persoane de contact: 
 

- Președinte Victor TERTELEACĂ, la tel: 0762.648.520 
 

- Manager financiar Maria VELȚĂNESCU, la tel: 0766.332.339
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