
                                                  
GAL BANATUL DE NORD – TIMIS 

Cod 307125, Comuna COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax. 0256 326500, 040731630605, E-

mail banatuldenord@yahoo.com 

 

 

Grupul de Actiune Locala Banatul de Nord 

lanseaza apelul de selectie pentru masura 

M2/2A – „ Soluţii inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul Banatul 
de Nord” 

 
Data lansarii apelului de selectie: 06.08.2018 

Data limita de depunere a proiectelor: 16.08.2018 

 

Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul 

ASOCIAȚIEI GAL BANATUL DE NORD – Jud. Timis, Comuna COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A, de 

luni până vineri, în intervalul 9.00-11.00. 

Fonduri disponibile in aceasta sesiune: 205.905  euro 

Valoarea eligibila  a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 50.000 Euro 

Intensitatatea sprijinului va fi de 70%  pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar 

rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în conditiile mentionate in Ghidul Solicitantului 

M2/2A. 

Modelul Cererii de Finantare  pe care trebuie să-l utilizeze solicitanții, versiunea editabilă a Cererii 

de finantare se regaseste in Anexa 2 la Ghidul Solicitantului M2/2A. 

 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M2/2A sunt: 
- Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau 

întreprinderilor mici;        

- Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL, 

existente sau nou infiinţate; 

- Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL; 

- Cooperative agricole din teritoriul GAL; 

- Intreprinderi sociale; 

- Persoane juridice constituite conform legislatiei in vigoare, care justifica prin planul de afaceri ca 

vor detine o exploatatie cu dimensiunea de minim 4.000 SO la finalul implementarii proiectului. 

Metodologia de verificare a eligibilitatii este detaliata in Anexa 19 – Ghidul Solicitantului M2/2A. 

 

 



 

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

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului 

elaborat de către GAL Banatul de Nord sunt disponibile pe site-ul www.galbanatuldenord.ro, Ghidul 

Solicitantului M2/2A!  

ATENȚIE!  

 

Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate al 

acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare! 

 

Proiectele prin care se solicită finanţare sunt supuse unor criterii de selecţie, în baza cărora 

fiecare proiect este punctat conform principiilor privind stabilirea criteriilor de selecţie. 

Pentru această măsură punctajul minim este de 40 puncte şi reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

Criteriu 

Selectie 

(CS) 
Principii si criterii de selectie 

Punctaj 

acordat 

CS1 Proiecte care folosesc resurse din teritoriul GAL;  15 p 

CS2 Solicitantul justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea 

activitătii economice proprii dar si pentru sustinerea celorlalte 

activităti agricole din comuna sau din comunele limitrofe; 

25 p 

2.1 Sustinerea activitătilor agricole din comuna si din doua comune limitrofe 25 p 

2.2 Sustinerea activitătilor agricole din comuna si din o comuna limitrofe 10 p 

2.3 Sustinerea activitătilor agricole din comuna 5 p 

CS3 Solicitantul a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 

 

15 p 

3.1 Solicitantul a obtinut o certificare de produs traditional; 

 
15 p 

3.1 Solicitantul a initiat o certificare de produs traditional; 

 
5 p 

CS4 Proiectele utilizează energia produsă din surse regenerabile; 15 p  

CS5 Proiectele creează noi locuri de muncă. Max 30 p 

5.1 Proiecte prin care se propune crearea de minim 2 locuri de muncă 30 

5.2 Proiecte prin care se propune crearea de minim 1 loc de muncă 15 

5.3 Proiecte prin care se nu se propune crearea de locuri de muncă 0 

 TOTAL 100 p 

 

CS 1 - Proiecte care folosesc resurse din teritoriul GAL; 

Criteriul se va puncta pentru utilizarea resurselor specifice zonei si va primi 15 puncte in cazul 

in care este indeplinit ; 

CS 2 - Solicitantul justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activitătii economice 

proprii dar si pentru sustinerea celorlalte activităti agricole din comuna sau din comunele 

limitrofe;Criteriul va fi punctat dacă solicitantul va descrie și justifica în studiul de fezabilitate 

îndeplinirea criteriului de selecție, prin exemple care să susțină informațiile prezentate. 

CS 3 - Solicitantul a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional  

Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate,Dovada depunerii Cererii 

de înregistrare a produsului tradiţional la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană. 

CS 4 - Proiectele utilizează energia produsă din surse regenerabile;  

Proiectul va primi 15 puncte la acest criteriu daca investitia vizeaza utilizarea pentru consumul 

propriu a energiei obtinute din surse regenerabile. Daca investitia nu vizeaza utilizarea energiei 

pentru consumul propriu, punctajul primit la evaluarea acestui criteriu va fi de 0 (zero) puncte. 

Documente verificate: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate. 
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http://www.galbanatuldenord.ro/


CS 5 - Proiectele creează noi locuri de muncă  

Unul din obiectivele specifice ale masurii M2/2A este "Crearea de locuri de munca". Unul din 

indicatorii locali de monitorizare ai masurii este "Numarul de locuri de munca create". 

Proiectul va primi punctaj maxim la acest criteriu (30 puncte) daca investitia creeaza mai mult 

de un loc de munca; Proiectul va primi 15 puncte la acest criteriu daca investitia creeaza cel 

putin un loc de munca; Proiectul va primi 0 (zero) puncte daca investitia nu creeaza niciun loc 

de munca. 

Nota: Se considera loc de munca nou creat daca este cu norma intreaga. Un loc de munca cu 

jumatate de norma reprezinta 0,5 dintr-un loc de munca nou creat. Locul de munca nou creat 

cu jumatate de norma se ia in considerare si se monitorizeaza sub forma: 2 locuri de munca cu 

jumatate de norma se echivaleaza cu un loc de munca cu norma intreaga. 

Documente verificate: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; Angajamentul 

solicitantului pentru crearea locurilor de munca. 

Indeplinirea criteriului se va mentiona in Studiul de fezabilitate si se va verifica inaintea cererii 

de plata finale. 

 

Evaluarea proiectelor se realizează la incheierea apelului de selectie. În cazul proiectelor cu 

acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoare a criteriilor de selecție: CS 

5, CS 2, CS 1. 

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sub punctajul minim de 40 puncte 

nu vor intra în etapa de selecţie. 

Proiectele prin care se solicita finantare prin intermediul GAL Banatul de Nord sunt supuse 

unui sistem de selectie. Evaluarea proiectelor se realizeaza după inchiderea sesiunii pentru 

proiectele depuse in sesiune. 

Raportul de evaluare se emite în maxim 25 zile de la incheierea sesiunii la GAL Banatul de Nord. 

După încheierea procesului de evaluare și selecţie, Comitetul de Selecţie elaborează şi aprobă un 

Raport de Selecţie (Intermediar), care se publică pe pagina de web  www.galbanatuldenord.ro la 

secțiunea Finanțare/ Rapoarte de Selecție. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecţiei 

către solicitanţi. 

Solicitanții care au fost notificaţi de către GAL ca proiectele acestora au fost declarate neeligibile, 

pot depune contestaţii la sediul GAL. Contestaţiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile de la 

primirea notificării Raportului de Selecție (Intermediar). Contestaţiile primite vor fi analizate de 

către Comisia de Soluţionare a contestaţiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea 

contestaţiei la GAL, iar rezultatele vor fi transmise Comitetului de Selecţie. 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul ASOCIAȚIEI GAL 

BANATUL DE  NORD  – Jud. Timis, Comuna COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A, Telefon: 0256 

326500; fax 0256-326500  www.galbanatuldenord.ro; e-mail: banatuldenord@yahoo.com; 

 
Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL 

Banatul de Nord pentru măsura M2/2A, sunt disponibile pe pagina de internet http://galbanatuldenord.ro/ghidul-

solicitantului/ , respectiv sunt disponibile în format tipărit la sediul GAL Banatul de Nord. 

 

Manager GAL Banatul de Nord 

Valentin BOANCHES 

 


