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MADR: Instalarea tinerilor fermieri –

Criterii de selecţie a proiectelor
Procesul de instalare a tânărului fermier presupune
mai multe etape care trebuie
respectate, aşa cum prevăd
condiţiile de eligibilitate necesare obţinerii ﬁnanţării.
Reamintim că alocarea ﬁnanciară publică a submăsurii
aferentă sesiunii continue de
depunere, criteriile de selecţie,
punctajele de selecţie, criteriile
de departajare şi pragul minim sunt realizate la iniţiativa
PNDR cu consultarea prelabilă
a Comitetului de Monitorizare.
Pentru ﬁecare sesiune continuă
de depunere se face un anunţ
de lansare a licitaţiei în care
sunt prezentate alocarea sesiunii, intervalul continuu de
depunere a proiectelor, pragul
minim şi pragurile de calitate lunare. La depunerea proiectului, solicitanţii trrebuie
să completeze obligatoriu în
Cererea de ﬁnanţare câmpul
aferent punctajului estimativ
(evaluare/ pre-scoring). Depunerea şi evaluarea proiectelor
se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul
estimat (evaluare-prescoring)
mai mare sau egal cu pragul de
calitate aferent lunii respective. Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente submăsurii/componentei
(alocare distinctă) se opreşte
înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci
când valoarea publică totală a
proiectelor depuse, având un
punctaj estimat (evaluare/ prescoring) mai mare sau egal cu
pragul de calitate aferent lunii
respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor
retrase, ajunge la 200% din
nivelul alocării sesiunii afe-

rente submăsurii/componentei
(alocare distinctă), cu excepţia
primelor 5 zile calendaristice
din ﬁecare etapă de depunere
stabilită când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiţionata de atingerea plafonului
de 200% din nivelul alocării
sesiunii. Proiectele al caror
punctaj estimat de solicitanţiscade în urma evaluării AFIR
sub pragul de calitate corespunzător lunii respective şi
proiectele încadrate greşit din
punct de vedere al alocării ﬁnanciare aferente unei măsuri/
submăsuri/ componente (alocare distinctă), vor ﬁ declarate
neconforme.
Selecţia proiectelor eligibile
se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie
în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară care
reprezintă diferenţa dintre
alocarea sesiunii şi valoarea

publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie/contestaţii lunare/anterioare, valoarea publică totală a
contestaţiilor depuse aferente
rapoartelor de selectie lunare/
publicate, după caz.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor priorităţi: nivelul de
caliﬁcare în domeniul agricol;
sectorul prioritar. În cazul în
care există proiecte cu acelaşi
punctaj şi aceleaşi priorităţi,
departajarea se va face în ordine descrescătoare a dimensiunii economice a exploataţiei
agricole exprimate prin standard output. După publicarea
raportului de selecţie lunar pe
pagina de internet AFIR, solicitanţii au la dispoziţie 5 zile
lucrătoare pentru a depune
on-line contestaţii cu privire la
rezultatul selecţiei.

Ca urmare publicarii raportului de contestaţii lunar,
există posibilitatea întocmirii
unui Raport de selecţie aferent etapei pentru care au fost
ﬁnalizate contestaţiile, după
caz, conform Regulamentului
de organizare şi funcţionare
a procesului de selecţie şi al
procesului de veriﬁcare a contestaţiilor pentru proiectele
aferente măsurilor din PNDR
2014-2020, aprobat, în vigoare la data lansării sesiunii de
depunere proiecte. De precizat că solicitanţii vor putea
retrage şi redepune proiectul
o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere. De
asemenea, solicitanţii care au
fost declaraţi neconformi vor
putea să redepună proiectul o
singură dată în cadrul sesiunii
continue de depunere.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

BNR vrea să limiteze
Start la grupurile de lucru Leader
GLL de la Cluj va avea cheltuieli de funcționare GAL sM.19.4;
creditul pentru populaţie locÎntâlnirea
în perioada 25-26 septembrie lansarea rapidă a sesiunilor de proiecBanca Naţională a României discută cu
băncile posibilitatea de a limita gradul de
îndatorare a populaţiei, pe un model care a
mai fost aplicat până în 2007 de BNR.
Potrivit reprezentanţilor BNR, în prezent
există bănci care acordă credite cu un grad de
îndatorare de până la 70%, ceea ce înseamnă că un client poate accesa un împrumut a
cărui rată să ajungă până la 70% din salariul
său lunar. Datele BNR indică faptul că nivelul
creditului pentru populaţie se apropie de pragul maxim de la care BNR consideră că expunerea este periculoasă, situaţie în care apar
riscuri atât pentru debitori cât şi pentru stabilitatea ﬁnanciară şi economică. BNR ţinteşte
un prag maxim al gradului de îndatorare de
35-40% pentru creditele de consum, aceasta
ﬁind una dintre variantele analizate.
 Doina A. NEAGOE

2017, cu participarea GAL-urile din
județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor,
Mureș şi Alba.

În cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020 vor ﬁ organizate 24 de
întâlniri ale Grupurilor de Lucru LEADER (GLL) pe perioada a două zile,
cu participarea reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală autorizați
pentru exercițiul ﬁnanciar 2014 – 2020
și reprezentanți ai Unității de Sprijin a
Rețelei, ai Autorității de Management
pentru PNDR și ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. În cadrul
grupurilor de lucru vor ﬁ abordate subiecte de interes pentru implementarea
eﬁcientă a conceptului LEADER din
PNDR 2014 – 2020, precum: modiﬁcarea strategiilor de dezvoltare locală
a GAL; veriﬁcarea Apelului de selecție
privind lansarea măsurilor din cadrul
strategiilor de dezvoltare locală; procedura de depunere și evaluare a proiectelor în cadrul sM 19.2; aspecte privind

te – prioritate a măsurii 19 LEADER;
veriﬁcarea eligibilității proiectelor privind „Servicii de bază și reînnoirea
satelor în zonele rurale”. De asemenea,
Federația Națională a GAL-urilor din
România a lansat o serie de subiecte
pentru dezbateri, ca de exemplu: complementaritatea proiectelor LEADER
cu Programul Operațional Capital
Uman; promovarea schemelor de calitate pentru produsele agro-alimentare;
modalități de accesare pentru schemele de mediu; conformitatea cererilor
de plată pentru proiectele ﬁnanțate de
GAL; asocierea şi cooperarea, măsuri
de stimulare pentru valoriﬁcarea superioară a produselor alimentare. Până la
sfârșitul anului vor mai ﬁ organizate întâlniri în lunile octombrie şi noiembrie.
De precizat că la grupurile de lucru
LEADER participă, la ﬁecare întâlnire, circa 100 reprezentanți ai GAL-urilor şi 15 reprezentanți ai Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (AM
PNDR, AFIR şi RNDR).
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 18.09.2017 - 22.09.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt)
Punct de lucru Aleșd
20.09.2017 08:00-15:00 Loc.: Şuncuiuş (p).
20.09.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt)
Punct de lucru Marghita
20.09.2017 09:00-17:00 Loc.: Chişlaz, Mişca, Pocluşa de Barcău (p) cu nr.: 48-152.
3. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt)
Punct de lucru Săcueni
20.09.2017, 09:00-16:00, Loc. Săcueni: str.
Eroilor cu nr. 60-64, str. Dealul Nou cu nr.
1-32, str. Dealul Mare cu nr. 26-38.
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt)
Punct de lucru Beiuș
20.09.2017 09:00-16:00 Loc.: Șoimi, Căbești (p), Meziad (p), Pomezeu, Beiuș cu str.:
Crişan, Romană, Vasile Lucaciu, Plopilor.
5. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt)
Punct de lucru Salonta
20.09.2017 08:00-16:00 Loc.: Salonta cu str.:
Menumorut, Gyori Jakab, Ion Ilariu, Radnoti Miklos, Aradului, Mihail Sadoveanu, 22
Decembrie, Bajza Jozsef, Vasile Alecsandri,
Balogh Peter, Tompa Mihaly (p), Batthyany
Lajos (p), Constitutiei, Olimpiadei, Darwin,
George Enescu, Roman Ciorogariu, Alexandru cel Bun.
6. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt) Punct de lucru Oradea
20.09.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea cu str.:
Vasile Alecsandri, Aurel Lazăr, Republicii,
Iosif Vulcan, Nicolae Grigore, Piaţa Ferdinand, Parcul Libertăţii, Piaţa Bucureşti, Săvineştilor, Berzei.
7. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt) Punct de lucru Rural
20.09.2017 09:00-17:00 Loc: Calea Mare,
Cihei, Fughiu, Păuşa, Şauaieu, Cetariu,
Cheriu, Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig, Ciuhoi, Cenaloş, Palota,
Leş, Mierlău

S.C. Administraţia Domeniului
Public S.A. Oradea

organizează în data de: 26.09.2017, concurs de
selecție pentru 2 OPERATORI DATE - CASIERI
Condiţii minime de participare:
- absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe operare pe calculator;
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul personal al S.C. A.D.P. S.A. până la data de
25.09.2017, ora15:00. Acestea vor conţine: cerere
de înscriere la concurs, copie după actul de identitate, curriculum vitae, copie după actele de studii.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la biroul
personal al societăţii: Oradea, str. Gheorghe Dima
nr.5, tel: 0259-479148.

S.C. Administraţia Domeniului
Public S.A. Oradea
organizează în data de: 27.09.2017, ora 1000, concurs pentru următoarele categorii de personal:
ELECTRICIAN
- 1 persoană,
LĂCĂTUȘ
- 1 persoană,
SUDOR
- 1 persoană.
Condiţii minime de participare:
- absolvent de şcoală profesională / absolvent de
liceu cu caliﬁcare de electrician/lăcătuș/sudor.
- vechime de minim 1 an în funcţie;
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul
personal al S.C. A.D.P. S.A. Oradea până la data
de 26.09.2017, ora 1500 și vor conţine: cerere de
înscriere la concurs, copie act identitate, curriculum vitae, copie după actele de studii, copie după
cartea de muncă sau adeverinţe de la locul/locurile
de muncă anterioare;
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Sediul
S.C. A.D.P. S.A. Oradea – str.Gheorghe Dima
nr.5, tel.: 0259-479148.

