
 

 

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M2.4 Data publicării: 28.08.2017 

Data lansării apelului de selecție: 28.08.2017 Data limită de depunere a proiectelor: 09.10.2017 
Proiectele se depun la sediul GAL „Stejarii Argintii” din incinta Primăriei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, Județul Iași, 
de luni până joi, în intervalul orar 08:30 – 12:30 si vineri 10:30 – 12:30. 
Termenul limită de primire a proiectelor: 09.10.2017, ora 12:30 
 
Fondurile disponibile pentru Măsura 2.4 „Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri 
rurali” în teritoriul GAL sunt de 158.926,95 euro.  
Fonduri disponibile pentru acest apel de selecție: 158.926,95 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 25.000 de euro pentru exploatatiile intre 
8.000 S.O. si 19.999 S.O sau  35.000 de euro pentru exploatatiile intre 20.000 S.O. si 50.000 S.O..  
 
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% și se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;  
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei/cinci ani 

de la incheierea deciziei de finantare. 
 
Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă), este publicat pe site-ul 
www.galstejariiargintii.ro 

Solicitanţi eligibili (direcți) pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt: 
 Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al 

exploatației agricole; 
 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită 

un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate 
de exploatație. 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarii Argintii” anunță lansarea în perioada 28 august – 09 octombrie 2017 a apelului de 
selecție pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2.4 Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor 
intreprinzatori tineri rurali din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației GAL „Stejarii Argintii” 2014-2020. 



 

 
 
 
 
Beneficiari eligibili:  
 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare: PFA, II, IF. 
 asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza 

Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Cheltuieli eligibile: toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru1, capitalizarea întreprinderii2 şi 
activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activităților codurilor CAEN din 
cererea de finantare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de 
mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent 
acestei măsuri.  
 Investitia se va realiza in teritoriul GAL Stejarii Argintii; 
 Beneficiarul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici; 
 Beneficiarul are pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol cu maximum 24 luni inaintea depunerii cererii de 

finanțare; 
 Beneficiarul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 8.000 si 50.000 S.O. (valoare productie 

standard); 
 Beneficiarul prezinta un plan de afaceri; 
 Beneficiarul detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii: 

 studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/economie agrara; 
 Competențe  în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de 

iniţiere/instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune 
un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională sau recunoaşterea de către un centru de 
evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor 
dobândite ca urmare a experienţei profesionale. 

 angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data 
adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranșă; 



 

 Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data instalarii; 
 Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin 

comercializarea productiei proprii in procent de minimum 5 % din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in 
momentul finalizarii implementarii planului de afaceri); 

 Solicitantul, prin  Planul  de afaceri, demonstrează îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole. 

 Implementarea corectă a planului de afaceri este  conditionată realizarea obiectivelor propuse  cu privire la: 

― stabilirea domiciliului și sediului social în Unitatea Administrativ Teritorială (reprezentând localitatea (comună/ oraş/ 
municipiu - nu judeţul) în care este înregistrată exploataţia, până la momentul demarării implelentării planului de afaceri,  

― locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este 
înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri; 

― trebuie să se demonstreze modul în care exploatația agricolă se va dezvolta/moderniza, va asigura creșterea productivității și 
toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii și suplimentare propuse prin proiect – aceste elemente vor fi stabilite 
în funcţie de tipul şi necesităţile exploataţiei vizate pentru sprijin; 

― demararea implementării Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a 
sprijinului; 

 Solicitantul şi-a prevăzut prin planul de afaceri acţiuni eligibile prin PNA/PNS. Planul de afaceri nu trebuie să conţină acţiuni 
eligibile prin PNS  și/sau PNA. 

 Reprezentantul legal în calitate de asociat unic / asociatul majoritar (deține cel puţin 50%+1 din acțiuni) si administrator al 
societăţii are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă în calitate de  conducător (şef/manager)  
ai unei exploataţii agricole. 

 Exploatațiaagricolă care vizeazăcreștereaanimalelor, prinPlanul de Afaceriprevedeobligatoriu un sistem de gestionare a gunoiului 
de grajd, care poate fi altuldecâtplatformele de gestionare, cu respectareanormelor de mediu. 

 
Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul 
GAL www.galstejariiargintii.ro. 
 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.  
 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt: 
0. Cererea de Finanțare (prezentată în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului şi disponibilă în format electronic, la adresa 
www.stejariiargintii.ro . 



 

1.  Plan de 
afaceri 

pentru dezvoltarea exploataţiei 
 
 
2. Documente proprietate/folosinta pentru exploataţia agricola, documente obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de 
finanţare 
a) Documente solicitate pentru terenul agricol 
b) Pentru construcţii permanente, conform prevederilor Legii nr.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare 
c) Pentru construcţii provizorii, conform prevederilor Legii nr.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare 
d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine; 
e) Pentru exploataţiile vegetale: copie din Registrul agricol  emis de Primării 
 
3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei/Copia Adeverinței emisă de 
Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are capacitatea de preluare 
a gunoiului de grajd din exploatația solicitantului 
4.  Copiile situaţiilor financiare pentru anii "n" şi "n-1", unde "n" este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de 
Finanţare, înregistrate la Administraţia Financiară 
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator); 
6. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului 
conform legislaţiei în vigoare, 
7. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul fermier (actionar majoritar 50%+1) să 
reprezinte societatea în relaţia cu GAL/AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare 
la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective; 
8. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale 
Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certificatului de absolvire/ certificatului de competenţe 
profesionale/ documentului emis în urma absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atestă absolvirea învăţământului minim 
9. Document care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de 
Finanțare. Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România/ Institutul de Stat pentru 
Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) – aprobat anual. În cazul animalelor se va depune Certificatul de origine pentru animalele 
deţinute de solicitant emis de Asociaţia Crescătorilor de Animale din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ. 
10. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: anul de studiu, forma de învăţământ (cu 
frecvenţă/la zi sau fără frecvenţă, etc.) specializarea şi UAT-ul în care este situată unitatea de învăţământ frecventată; 
11. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a materialului săditor (în cazul 
producătorilor de seminţe şi material săditor). 
12. Alte documente justificative: 



 

- Declarație de raportare a plăților către GAL Stejarii Argintii (obligatoriu pentru toate proiectele); 
- Declarația pe propria răspundere privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR- – obligatoriu pentru toate 

proiectele; 
- Declarația pe propria răspundere privind înregistrarea în Registrul debitorilor -obligatoriu pentru toate proiectele; 
- Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului- obligatoriu pentru toate proiectele; 
- Declaratie pe propria răspudere privind crearea locurilor de muncă. 
- Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect  

 
 
Criterii de selecție 

NR 
CRT CRITERII DE SELECŢIE PUNCTAJ OBSERVAȚII 

CS 1 Sectorului prioritar: zootehnic (bovine, apicultură, 
ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv 
producere de material saditor, pomicultura și 
producere de samânţă)  

Max.  
20 pct 

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul 
vegetal/ zootehnic, puntajul se acordă în funcție de componenta 
majoritară măsurată în SO din total exploataţie. 
N.B.! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată 
perioada de monitorizare a proiectului, principalul sector prioritar  
pentru care a primit punctaj. 

1) Sector zootehnic (bovine, apicultură, ovine și 
caprine) 

20 pct 

2) Sector vegetal (legumicultura, inclusiv producere 
de material saditor, pomicultura și producere de 
samânţă) 

15 pct 

CS 2 Criteriul comasării exploatațiilor având în vedere 
numărul exploatațiilor preluate integral  
 
Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație 
agricolă  
 
 

5 pct Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea 
exploataţiilor se realizează unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, aşa 
cum apar înregistrate la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol.  
Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de 
identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ 
DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol.  
Nu este obligatorie preluarea curții și a anexelor gospodăriei 
cedentului.  
N.B.! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: 
extras din Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau Registrul 
exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi 
Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, din care să reiasă situația 
acestora înainte și după momentul preluării exploatației/exploatațiilor 



 

agricole.  
CS 3 Potențialului agricol care vizează zonele cu potențial 

determinate în baza studiilor de specialitate  
 
Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial 
mediu sau ridicat (conform studiului ICPA -anexat)  
 

5 pct Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr. 
6 la prezentul Ghid se va face ținând cont de nota de bonitare a 
terenurilor din UAT unde figurează cultura predominantă existentă/ 
înființată (raportat la total valoare SO). 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 6. 
Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va 
fi însoțit de aviz ICPA.  

CS 4 Nivelului de calificare in domeniul agricol; Max. 
10 pct 

Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de 
licenţă/master/doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale 
se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat.  
 
Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea punctajului 
minim se va prezenta, pe lângă documentul care certifică absolvirea 
celor 8 clase, un act doveditor (diplomă, certificat de calificare) eliberat 
de un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de 
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice) prin care se certifică 
competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională 
(instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de 46 calificare 
profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele 
eliberate până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru cele eliberate 
ulterior, conform prevederilor legale în vigoare în prezent. Pentru 
acordarea de punctaj la criteriul 3 de selecţie, sunt acceptate şi 
documentele de formare profesională eliberate de ANCA de minim 360 
de ore.  
N.B.! Informaţii privind tipurile de studii considerate ca ţinând de 
domeniul agricol sunt prezentate la capitolul „4.3 Dicţionar” din 
prezentul Ghid 

1. Solicitantul a absolvit minim studii postliceale sau 
liceale în domeniul agricol 

10 pct 

2. Formare profesională care conferă un nivel de 
calificare superior nivelului minim obligatoriu 
solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs 
de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, 
veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de 
calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la 
momentul acordării certificatului de calificare 
profesională  

5 pct 

CS 5 Criteriul creării unui loc de muncă  
 
Proiecte care prin activitatea propusă creează minim 
de un loc de muncă. 

30 pct Punctarea acestui criteriu se va face în baza analizei datelor din Planul 
de afaceri și a declarației pe propria răspundere. 

CS 6 Solicitantul este membru al unei forme asociative 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare 

5 pct Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, 
judeţean şi naţional.  



 

(de exemplu: grup de producatori, cooperativa, 
asociatie relevanta pentru obiectul de activitate 
principal al explotatiei agricole, etc.) ai caror membri 
sunt majoritari in teritoriul GAL 

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. 

CS 7 Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea 
unor produse cu o valoare adaugata ridicata si 
valorificarea identitatii regionale date de prezenta 
explotatiei agricole pe teritoriul GAL Stejarii Argintii 

5 pct Se va verifica Planul de afaceri 

CS 8 Beneficiarii isi propun transformarea exploatatiei 
agricole in locatie de referinta pentru teritoriul GAL 
si includerea acesteia in circuitele educationale si 
turistice din teritoriul GAL; 

5 pct Se va verifica Planul de afaceri 

CS 9 Beneficiarii vor include în planul de afaceri 
componente inovative sau de protecția mediului. 

10 pct Se va verifica Planul de afaceri  
 

CS 10 Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea 
explotatiei agricole si productiei acesteia in cataloage 
de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau 
in mediul online realizate de GAL prin intermediul 
altor masuri; 

5 pct Se va verifica Planul de afaceri  

 
În cadrul măsurii M2.4/2B, punctajul minim este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finanțare. 
 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru departajare (proiecte 
care au obținut punctaj pentru criteriile): 

1. CS5. Beneficiarul își propune prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă;dacă proiectele supuse departajării au același 
punctaj și la CS5, atunci se trece la departajare conform criteriului 2: 

2. CS9. Beneficiarii vor include în planul de afaceri componente inovative sau de protecția mediului;  
În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în ordinea datei de depunere a proiectului, în funcţie de 
principiului “primul venit primul servit”, astfel, cel care a depus primul proiectul, în situația de punctaj egal, are prioritate. 

 
 
În vederea punctării criteriilor de selecție, solicitantul trebuie să depună următoarele documente justificative: 



 

CS1. 
Sectorului 

prioritar: zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor, pomicultura 
și producere de samânţă) 
Documente de verificat: Cererea de finanţare - stabilirea dimensiunii exploataţiei agricole/calculul SO, Print screen APIA/ANSVSA, Registrul 
Agricol 
 
 
 
CS 2 Criteriul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral  
Documente de verificat: Planul de afaceri, Documente proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă,, extras din Registrul Exploataţiei emis de 
ANSVSA/ DSVSA/ (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA, copie din Registrul 
agricol, extras din Registrul unic de identificare de la APIA 
 
CS3 Potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate  
Documente de prezentat: Plan de afaceri, Doc. APIA 
 
CS4. Beneficiarul măsurii trebuie să dețină calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau calificare în domeniul 
agricol); 
Documente de verificat:  
cu diploma de licenţă/master/doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat, certificat de calificare etc. 
 
CS5. Criteriul creării unui loc de muncă; 
Documente de verificat:  Planul de afaceri,  Cererea de finanțare. Declaratia pe propria răspundere 
 
CS6. Solicitantul este membru al unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare (de exemplu: grup de 
producatori, cooperativa, asociatie relevanta pentru obiectul de activitate principal al explotatiei agricole, etc.) ai caror membri sunt 
majoritari in teritoriul GAL; 
Documente de verificat: Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca membru, Cererea de finanțare. 

CS7. Beneficiarul isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse cu o valoare adaugata ridicata si valorificarea identitatii regionale 
date de prezenta explotatiei agricole pe teritoriul GAL Stejarii Argintii 
Documente de verificat:Planul de afaceri, Cererea de finanțare. 
 
CS8. Beneficiarii isi propun transformarea exploatatiei agricole in locatie de referinta pentru teritoriul GAL si includerea acesteia in 
circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL; 
Documente de verificat:Planul de afaceri, Cererea de finanțare. 
 
CS9. Beneficiarii vor include în planul de afaceri componente inovative sau de protecția mediului. 
Documente de verificat: Planuri de afaceri, cererea de finanțare. 



 

 
CS10. 

Beneficiarul isi dau acceptul pentru includerea explotatiei agricole si productiei acesteia in cataloage de prezentare sau alte forme de 
promovare fizica sau in mediul online realizate de GAL prin intermediul altor masuri; 
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finanțare. 
 
 
 
 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 
 
Evaluarea proiectelor se realizează după închiderea sesiunii. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează în prima etapă 
la nivelul GAL Stejarii Arginii de către experții angajați GAL cu atribuții în acest sens, experți externalizați dacă este cazul, 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 Stejarii Arginii, conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție. Proiectele selectate la nivel de GAL 
Stejarii Arginii, 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 Stejarii Arginii și aprobată de AM PNDR prin selecția strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare și selecție 
a proiectelor publicată pe site-ul www.galstejariiargintii.ro.  
 
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL Stejarii Argintii 
www.galstejariiargintii.ro. După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile 
vor putea fi depuse la GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.stejariiargintii.ro). Contestațiile primite 
vor fi analizate de către o Comisie de soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL.  
GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul propriu și la sediile primăriilor partenere și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor 
procesului de evaluare și selecție prin notificări scrise, transmise cu confirmare de primire sau predate personal la data estimativă de 
18 octombrie. 
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pe suport tipărit sau electronic la 
sediul GAL și disponibil pe site-ul www.stejariiargintii.ro. Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332.401.108, e-mail: 
office@galstejariiargintii.ro, adresa: loc. Miroslava, județul Iași. 


