
APEL DE SELECȚIE 

PENTRU MĂSURA: 121 - „Modernizarea exploatațiilor agricole” 

 Data publicării: 09.10.2013 

Grupul de Acțiune Locală Asociația Sargeția GAL 1 anunță lansarea în data de 09.10.2013 a celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de 

proiecte pentru Măsura 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole. 
Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte: M 121 - 2/13 – 09.10.2013. 

Beneficiarii eligibili privați: Persoană fizică; Persoană fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008); Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG 

nr. 44/ 16 aprilie 2008); Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008); Societate în nume colectiv – SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările 

și completările ulterioare); Societate în comandită simplă – SCS (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990); Societate pe acțiuni – SA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990); Societate în 

comandită pe acțiuni – SCA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990); Societate cu răspundere limitată – SRL (înființată în baza Legii nr. 31/ 199,); Societate comercială cu capital privat 

(înființată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările și completările ulterioare); Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/ 1991); Societate cooperativă agricolă (înființată în 

baza Legii nr. 1/ 2005); Grup de producători (recunoscut în baza Legii nr. 338/ 2005), doar cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri; Cooperativă 

agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004), doar cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri. 
Solicitantul trebuie să respecte următoarele: să fie persoană fizică sau juridică română cu capital 100 % privat; capitalul/ acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât 

integral din România cât şi mixt sau integral străin; să acţioneze în nume propriu; să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 

 Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această măsură: 

 Exploataţiile agricole de subzistenţă (exploataţii care produc exclusiv pentru consumul propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE – dimensiunea economică a exploataţiei 

agricole se calculează conform Cererii de Finanţare în sheet‐ul specific Măsura 121 – Stabilirea categoriei de fermă – după cum urmează: în cazul exploataţiilor agricole care prevăd în 

cadrul proiectului modernizarea acesteia, dimensiunea se va calcula pentru anul în curs la data depunerii Cererii de Finanţare; în cazul exploataţiilor agricole care prevăd activităţi 

agricole complet noi, dimensiunea economică va fi cea rezultată ca urmare a realizării investiţiei. 

 Organizaţiile de producători din sectorul legume și fructe pentru investiţiile sprijinite prin Pilonul I4 al Politicii Agricole Comune. 

 Fondurile disponibile pentru  acest apel de selecție sunt următoarele:  

Pentru Măsura 121 fondul disponibil este de 144.070 Euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect va fi de 200.000 EURO din care: 40% - 70% sprijin nerambursabil 

(sprijinul maxim nerambursabil va fi de 120.000 Euro) și  40% - 60% - contribuție privată. 

 Data limită de depunere a proiectelor este: 07.11.2013, ora 16.00. 
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Sargeția GAL 1 la adresa: str. Principală nr. 310, comuna Șoimuș, Jud. Hunedoara, de luni până vineri, între 

orele 8.30-16.30. Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din Ghidul solicitantului versiunea 10 și cererea de finanțare versiunea 5.7 disponibile pe 

site-ul www.galsargetia.ro și www.apdrp.ro, respectiv www.madr.ro. Cererile de finanțare, odată finalizate, se multiplică în trei exemplare de către solicitant. Originalul și două copii 

a cererii de finanțare, împreună cu formatul electronic (CD) și cu documentele în original (pentru care a atașat copii) se depun la secretariatul GAL.  
După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va înștiința solicitanții în scris asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție și va publica pe 

pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediar. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL. După încheierea procesului de evaluare 

și a etapei de soluționare a contestațiilor, Comitetul de selecție al GAL va întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și 

eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților. GAL va publica Raportul de Selecție pe pagina proprie de web, va înștiința solicitanții în scris asupra rezultatelor 

procesului de evaluare și selecție și îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre în GAL. 

 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul solicitantului disponibil pe site-ul GAL: www.galsargetia.ro  

 Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații detaliate 

 Informații suplimentare privind măsurile lansate, condiţiile şi modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum şi investiţiile care pot fi finanţate sunt disponibile la 

sediul GAL Asociația Sargeția GAL 1 în format electronic și tipărit. GAL Asociaţia Sargeţia GAL 1 vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:30 și 16:30 la sediul 

GAL: Str. Principală nr. 310, comuna Șoimuș, jud. Hunedoara; Tel/fax: 0254/237670. 
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