
 
 

                       Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tinutul Zimbrilor 

    

 

1 
 

       Data lansarii apelului de selectie:31.10.2017 

APEL DE SELECTIE nr. 1/2017 VERSIUNE DETALIATA 
  PE MASURA 2.1/2A  

       Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de referinta 
 

 
A. Măsura lansată   

Asociația GAL Ținutul Zimbrilor anunță lansarea apelului de selecție de proiecte nr. 1/2017 in 

perioada 31.10.2017-22.12.2017 pentru MĂSURA 2.1/2A Identitate regională prin 

transformarea fermelor mici in ferme de referință ( sesiunea nr.1/2017, apel de selectie 

nr.1/2017). 

B. Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pană la   data de 22.12.2017 ora 18.30.                                                                                                           

C. Locul și intervalul orar in care se pot depune proiectele 

Sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor, din sat Lunca, comuna Vinatori- 

Neamț, județul Neamț, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 16:30 – 20:30. 

 

D. Fondurile disponibile alocate în această sesiune: 

 
Pentru Masura 2.1/2A- Identitate regională prin transformarea fermelor mici in 

ferme de referință, fondurile disponibile alocate sunt de 236.439,96 Euro. 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5* ani (*perioada 

de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro. 

Intensitatea sprijinului pentru această măsură va fi de 100%. 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  

-75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare;  

-25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a 

Planului de afaceri, fără a depăși 3/5* ani (*5 ani pentru exploatațiile pomicole), de la 

semnarea Deciziei de Finanțare.  

 

E. Categoriile de beneficiari eligibili  
 

Fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care 

intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.     
 

F. Modelul de Cerere de Finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții 

(versiune editabilă) 
 

Masura 2.1- Identitate regională prin transformarea fermelor mici in ferme de referință se 

finanteaza  sub formă de Sprijin Forfetar, pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul 

de Afaceri, ceea ce înseamnă un sprijin 100% nerambursabil. 
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Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția material biologic, 

precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri 

aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă), este 

dată in anexa 2 la Ghidul solicitantului pentru măsura 2.1 și este publicat  in format editabil pe site-

ul GAL Tinutul Zimbrilor,  www.gal-tinutulzimbrilor.ro. 

G. Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata 

cu depunerea proiectului  

Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odata cu depunerea proiectului 

sunt mentionate, in ghidul solicitantului pe Masura 2.1/ Identitate regionala prin 

transformarea fermelor mici in ferme de referinta, la CAP.9  COMPLETAREA, DEPUNEREA SI 

VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE. 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul in vederea punctarii criteriilor de 

selectie sunt mentionate, de asemenea, in ghidul solicitantului pe Masura 2.1/ Identitate 

regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de referinta, la Cap. 7. SELECTIA 

PROIECTELOR. 

H. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le 

indeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora 

Cerințele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, 

inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt menționate in in ghidul solicitantului pe Masura 

2.1/ Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de referinta, la Cap. 5. 

CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI. 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii 2.1, solicitantul sprijinului trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

 să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici ; 

 

 să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 - 7.999 € 

S.O. (valoare producție standard) ; 

 să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale,  cu cel 

putin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului și să fie situată majoritar pe teritoriul GAL 

Ținutul Zimbrilor; 

 să prezinte un Plan de Afaceri; 

 nu a beneficiat de sprijin anterior prin măsură similara din PNDR 2014-2020; 

 o exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri prin 

SDL GAL 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți 

fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această măsură; 

 în cazul înfiinţării/ reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin 

doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul Solicitantului, exceptând 

culturile din sectorul pomicol în sere si solarii (inclusiv tunele joase) şi pepinierele, acestea 

putând fi înființate pe întreg teritoriul naţional.  

 implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data 

semnării deciziei de acordare a sprijinului; 

 înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii; 

 în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri poate 

prevede un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decât platformele de gestionare 

conform normelor de mediu (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării 

Planului de Afaceri, respectiv înainte de acordarea tranșei a doua);  

 să aibă stabilit domiciliul/ sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este 

înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, 

locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este 

înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin. Aceste condiții trebuie îndeplinite în maxim 9 

luni de la data semnării Deciziei de Finanțare;  

 planul de afaceri trebuie sa prevada componente inovative (valorificarea identitatii regionale) 

sau de protectia mediului.   

 
Pentru transparența procesului de evaluare și selectie a proiectelor, pe pagina de internet a GAL Ținutul 

Zimbrilor,  www.gal-tinutulzimbrilor.ro, se regasesc publicate toate fișele de evaluare care se intocmesc la nivel 
de GAL respectiv: 

o Fişa de verificare a conformităţii; 

o Fişa de verificare a eligibilităţii; 

o Fişa de verificare pe teren;  

o Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie. 

 

I. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este Anexa a Ghidului Solicitantului, 

disponibilă pe pagina de web a GAL Tinutul Zimbrilor,  www.gal-tinutulzimbrilor.ro. 

J. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru 
selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același 

punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.  
 

Pentru această măsură punctajul minim admis este de 30 de puncte, cu conditia ca la 

principiul 5 scorul cumulat sa fie mai mare decat 0, punctaj sub care niciun proiect nu poate 

intra la finanţare. 

Procedura de selecţie a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice, respectă 

următoarele aspecte:  

- Astfel, Comitetul de Selecție a proiectelor va avea 7 membri de drept și 7 membri supleanți, iar 

Comisia de Contestații va avea 3 membri de drept și 3 membri supleanți. Toți membrii sunt 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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reprezentanți ai partenerilor și respectă următoarea împărțire pe sectoare: ponderea 

reprezentanților organizațiilor ce provin din mediul privat și societatea civilă este mai mare de 50% 

din totalul membrilor, conform SDL, cap XI „Procedura de Evaluare si Selectie”. 

-Selecţia proiectelor se va face aplicând regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii 

Comitetului de Selecţie/Comisiei de Contestații, din care peste 50% să fie din mediul privat şi 

societate civilă. Deasemenea în componența comitetului de selecție/comisiei de contestații nu va 

exista un grup de interese dominant, care să dețină mai mult de 49% din drepturile de vot. 

- Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL 

(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de Contestații) are obligația de a 

respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII 

al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației 

naționale”. 

 

Nr. 

crt. 
CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

1 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație 

și/sau calificare în domeniul agricol) (1. sau 2. sau 3. sau 4.)                               Max.30 p  

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul 
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară 

30p 

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/sau liceale în domeniul 
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară 

25p 

3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum 
Nivel I în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie 
agrară finalizat cu un certificat de competențe profesionale eliberat de 
un furnizor de formare profesională a adulților. 

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate 

agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin. 

15p 

4. Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de 
inițiere/instruire/specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, 
veterinar sau economie agrară, care nu necesită un document eliberat 
de formatorii recunoscuţi şi presupune un număr de ore sub numărul 
de ore aferent Nivelului I de calificare profesională.  

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate 

agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin. 

5 p 

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie un certificat de 

calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților, un certificat de 

competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale 

obținute pe alte căi decât cele formale. 
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Pentru acordarea de punctaj la criteriul de selecţie nr. 3, n cazul certificatelor eliberate până la 1 ianuarie 
2016, se punctează cele de minimum 360 de ore (Nivelul I valabil la acel moment) şi pentru cele eliberate 
după 1 ianuarie 2016 se punctează cele de minim 80 de ore (Nivelul I de calificare valabil în prezent).  Iar 
pentru acordarea de punctaj la selecţie pentru criteriul de selecţie nr. 4, se acceptă certificate de absolvire 
de până la 80 de ore de curs.  

2 

Principiul apartenenței beneficiarului într-o formă asociativă recunoscută conform 

legislației naționale în vigoare (grup de producători, cooperativă, asociație relevantă 

pentu obiectul de activitate principal al fermei) ai caror membri sunt majoritari în 

teritoriul GAL                                                                                                                       15 p  

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 unei forme asociative. 

3 

Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în 

baza studiilor de specialitate (1. sau 2.)                                                                       Max.30 p  

1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat 30 p   

2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu 25 p 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând cont de nota de 
bonitare a terenurilor din UAT-ul unde figurează cultura predominantă existentă/ 
înființată raportat la total valoare SO, în baza Studiului ICPA - „Sinteza studiului privind 
Zonarea potențialului de producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în 
activităţile de procesare agro-alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe 
zone” din Anexa nr. 12 la Ghidul solicitantului. 
Se va ține cont de precizările din legenda menţionată în Metodologia de realizare a 
Studiului, din Anexa nr. 12 la Ghidul solicitantului, prin care se face corelarea dintre 
culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, scăzut = culoarea 
roșu - pentru care nu se acordă punctaj). 
In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foaia de lucru ”Vegetal„ din Anexa      

nr. 12 la Ghidul solicitantului, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „Asimilări culturi” 

pentru încadrarea pe potențial.  

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi 

capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA 

poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând 

studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din 

Anexa nr 12 la Ghidul solicitantului. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a 
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terenurilor agricole va fi însoțit de avizul ICPA. 

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un 
astfel de sistem, atunci se va încadra în potențialul agricol conform notei de bonitare 
aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 12.  
Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor 
cu potenţial agricol ridicat. 
În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul maxim aferent 

zonelor cu potențial ridicat. 

Pentru reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de favorabilitate 
potențată între 2,5 şi 3,5, acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar 
cele din zonele cu nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5  vor fi încadrate în 
zonele cu potenţial agricol ridicat. 
Pentru exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele 
cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt 
nominalizate şi identificate în Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului, conform prevederilor 
Ordinului nr. 247/2012, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi încadrate 
în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat. 
Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) 

conform Anexei nr.12 la Ghidul solicitantului se va face ținând cont de nota de bonitare 

acordată   UAT-ului în care este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de 

modul de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber, şi de  existenţa sau nu a acţiunii 

de procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total 

efectiv de animale, exprimate în SO.  (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea 

galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj). 

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic 
(acesta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), 
analiza SO a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al 
sectorului vegetal/ zootehnic, şi nu cu totalul SO al întregii exploataţii. 
 
În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele la Ghidul 
solicitantului menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu 
se acordă punctaj la acest principiu de selecţie. 

4 
Principiul încadrării în categoria fermelor de semi-subzistenta                          10 p 

Prioritizarea fermelor de familie 10 p  

5 Principiul promovării  identității regionale (1. si 2. si 3. si 4.)                           Max. 15 p , >0 



 
 

                       Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tinutul Zimbrilor 

    

 

7 
 

1. Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse cu 
o valoare adaugata ridicata si valorificarea identitatii regionale date 
de prezenta fermei pe teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor; 

6p 

 

2. Beneficiarii isi propun transformarea fermei in locatie de referinta 
pentru teritoriul GAL si includerea fermei in circuitele educationale 
si turistice din teritoriul GAL; 

3p 

3. Beneficiarii masurii isi propun participarea periodica cu produse 
realizate prin modernizarea fermei la pietele si targurile locale 
organizate pe teritoriul GAL sau in afara acestuia, valorificarea 
productiei prin lanturile scurte create la nivel de GAL sau prin alte 
forme de promovare si valorizare a identitatii regionale din teritoriul 
GAL.  

3p 

4. Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea fermei si productiei 
acesteia in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare 
fizica sau in mediul online realizate de GAL prin intermediul altor 
masuri. 

3p 

 TOTAL 100 p 

 

- Criterii de departajare pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în 

funcţie de punctajul obtinut la: 

1.- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol 

2.- Principiul promovării identității regionale 

Modul de utilizare al criteriilor de departajare este următorul: dacă după analiza primului 

criteriu rezultă egalitate se aplică cel de-al doilea criteriu. 

K. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție, 
notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție 

 
Evaluarea proiectelor se realizează după închiderea sesiunii.  

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează în prima etapă la nivelul GAL 

Tinutul Zimbrilor de către experții angajați GAL cu atribuții în acest sens, Comitetul de Selecție a 

proiectelor și Comisia de Contestații. 

 Angajații din cadrul echipei de implementare a SDL verifică,pentru proiectele depuse la nivel 

de GAL Tinutul Zimbrilor, conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție. 

 Proiectele selectate la nivel de GAL Tinutul Zimbrilor, vor fi supuse verificării finale și de 

către OJFIR / CRFIR. 

Evaluarea și selecția proiectelor se va face respectând o procedură de selecție 

nediscriminatorie și transparentă a proiectelor, stabilită în SDL de către GAL Tinutul Zimbrilor și 

aprobată de AM PNDR prin selecția strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare și selecție a 

proiectelor publicată pe site-ul www.gal-tinutulzimbrilor.ro.  

Procedura de evaluare și selecție este anexa la Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 

2.1/2A. 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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Organizarea și funcționarea Comitetului de Selecție a proiectelor sunt reglementate de 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție a proiectelor și a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor la nivelul GAL Tinutul Zimbrilor. 

 Raportul de evaluare, pentru fiecare masura, se intocmeste in maxim 4 zile lucratoare de 

la intocmirea fiselor de evaluare a conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie. 

Rapoartele de selectie  se intocmesc si se publică la sediul GAL si pe pagina de web a GAL 

in maxim 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare. 

In maxim 5 zile lucratoare de la publicarea raportul de selecție se vor transmite solicitanților 

notificari cu privire la rezultatul procesului de evaluare si selecție. 

Contestațiile pot fi depuse la sediul GAL în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării . 

Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 30 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor 

Raportul de soluționare a contestațiilor va fi publicat pe www.gal-tinutulzimbrilor.ro.  

Reprezentanții GAL sau solicitanții vor depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu 

mai târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la Raportul de selecție, respectiv Raportul de 

Contestații întocmit de GAL, astfel încât să se poată realiza evaluarea de care OJFIR/CRFIR,  și 

contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al 

acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună 

proiectul, printr-un mandat sub semnătură privată. 

În cazul în care constată erori de expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau 

informații suplimentare (formular E3.4L), către GAL sau solicitant, în funcție de natura informațiilor 

solicitate. 

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

  
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta in fiecare zi lucratoare de la 16:30-20:30 la 

sediul GAL Tinutul Zimbrilor, din sat Lunca, comuna Vinatori-NeamȚ, județul Neamț, la numerele de 

telefon :0744524935 Nica Vasile-Reprezentant legal si 0754018140  Cosofret Elena-Manager, sau la 

adresa de e-mail: office@gal-tinutulzimbrilor.ro. 

  

M. Alte informații pe care GAL le consideră relevante   
 

Beneficiarul va depune la secretariatul GAL declaraţia pe propria răspundere prin care se angajează 

să transmită către GAL toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR - Copie la Contractul 

(decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte adiționale ale contractului (deciziei) de 

finanțare cu AFIR; Copie la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către 

beneficiarul proiectului. De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de 

finanțare, beneficiarul va furniza către GAL orice document sau informaţie în măsură să ajute la 

colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului și va accepta vizite pe 

teren ale proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/

