
                                   

 

  Data publicării: 26.07.2013 
 

APEL DE SELECȚIE 
 

GAL Valea Crasnei și Barcăului anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte 

pentru 

Măsura 41.142  „Înfiinţarea grupurilor de producători” 

 în perioada 26.07.2013– 23.08.2013 

 

 

 

 

Nr.referinta a sesiunii cererii de proiecte     Măsura 41.142 din 26.07.2013 

Data lansării apelului de selecție:     26.07.2013 

Data limită de depunere a proiectelor:    23.08.2013 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Biroul GAL Valea Crasnei și Barcăului, din Localitatea Crasna, str. Principala, nr. 13, luni-vineri în  

intervalul orar  09:00-14:00. 

Fondul disponibil pentru această sesiune: 10.000 Euro 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  10.000 Euro 

Valoarea maxima a unui proiect:                                                                    10.000 Euro 

 

 

MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile 
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat mai jos (se 
depune dupa selectarea proiectului):  
 
  
 
 



                                   

DECLARAȚIE 

 

Subsemnatul ................................................................................................................................., 

domiciliat în ............................................., posesor al BI/CI/PASS seria .......... nr 

........................................eliberat la data ................... de .................................., CNP 

........................................................., in calitate de Reprezentant Legal al 

proiectul...................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................

..........................................., declar pe propria raspundere, ca voi raporta către GAL Valea Crasnei 

și Barcăului toate plăţile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP. 

Raportarea voi face după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plăţii, în 

maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.  

 

Reprezentant Legal  

Numele și prenumele ................................................. .....................  

 

Data.......................................  

Semnătura/ștampila ............................................. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

PRECIZĂRI PRIVIND ACŢIUNILE ELIGIBILE CONFORM PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

Urmatoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 
 Grupuri de producatori recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie 2007 pâna la 31  decembrie 

2013, conform prevederilor legislației în vigoare. 
 Se exclud de la finanțare grupurile de producatori, recunoscute preliminar, cele care au  primit 

sprijin prin Programul SAPARD sau de la bugetul național, precum si organizațiile de producatori 
din sectorul legume-fructe care beneficiaza de sprijin prin Regulamentul CE 2200/1996, precum 
si organizațiile de producatori de hamei. 

 

DATA ȘI MODUL de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție) 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Valea Crasnei și Barcăului va 
publica pe pagina proprie de web, îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliului județean cât și la 
sediile unităților administrativ-teritoriale ale localitaților membre în GAL.  
Raportul de Selecție Intermediar și va notifica solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și 
selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL Valea 
Crasnei și Barcăului. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL Valea Crasnei și Barcăului în baza unei 
proceduri interne proprii (Regulament de funcționare Comisie de selecție si Comitet de Contestații GAL 
Valea Crasnei și Barcăului) 
După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în termen de 5 zile 

Comitetul de Selecție GAL Valea Crasnei și Barcăului va întocmi un Raport de selecție final în care vor fi 

înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate și se va publica pe pagina 

www.crasnabarcau.ro . 

 

MODALITATEA DE DESFASURARE A SELECTIEI 

Perioada de evaluare a proiectelor se va finaliza la 5 de zile după finalizarea perioadei de 

depunere a proiectelor iar publicarea Raportului de Selecție se va face cel târziu la data de 27.08.2013. 

 În zilele 28.08.2013  se vor transmite solicitanților de finanțare notificări cu privire la 

aprobarea/neaprobarea proiectelor depuse. 

 În perioada 28.08.2013-30.08.2013, în intervalul orar 9:00-14:00, solicitanții care au depus 

proiecte la GAL Valea Crasnei și Barcăului și care au nemulțumiri cu privire la analizarea și selectarea 

proiectelor pot depune contestații la sediul GAL Valea Crasnei și Barcăului, din Localitatea Crasna, str. 

Principală nr. 13,judetul Salaj. 

În cazul în care nu este depusă contestație raportul de selecție devine raportul final de selecție. 

 Contestatiile depuse se vor soluționa începând cu data de 30.08.2013, până cel târziu la data 

de 03.09.2013. 

 Publicarea Raportului Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va face cel târziu pe data de 

04.09.2013. 

Publicarea  Raportului  Final de Selectie  (dupa solutionarea  contestatiilor)  se va face cel tarziu pe data 

de 04.09.2013.  Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.crasnabarcau.ro şi la sediul GAL . 

http://www.crasnabarcau.ro/


                                   

Documente necesare: Lista documentelor justificative necesare se găsește pe site-ul 

www.crasnabarcau.ro. De asemenea, vă rugăm să consultați și site-ul www.madr.ro pentru ultima 

versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsura 142 cît și anexele aferente acestui ghid. 

 

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

conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul 

lansării apelului de selecție, aferente măsurii respective: 

1. Aviz de recunoaştere emis de instituţiile abilitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale 
în vigoare, începand cu data de 01 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, însoţit de procesul verbal 
de constatare.  
2. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform Legii 
nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  
Sau  
Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere a persoanei juridice 
emis de Judecătorie  
3. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal.  
4. Dovada studiilor efectuate de către reprezentantul legal.  
4.1 Copie după diploma de studii/certificatul de formare a reprezentantului legal al grupului de 
producători, care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care se solicită finanţarea;  
Sau  
4.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că reprezentantul legal al grupului de 
producători va urma şi va absolvi un stagiu de pregătire, atestat oficial, conform legislaţiei naţionale în 
vigoare, în maxim un an de la semnarea Contractului de finanţare.  
5. Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de finanţare. 
6. Actul constitutiv/statutul al grupului de producători  
7 Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului în care se vor derula 
operaţiunile cu APDRP pentru proiectul finanţat prin FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN, 
persoana care are drept de semnătură).  
8. Print-screen curs valutar al Băncii Centrale Europene www.ecb.int din ziua întocmirii Cererii de 
Finantare (F. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului)  
IMPORTANT ! Programul de comercializare este inclus în Cererea de finanţare.  
Programul de comercializare trebuie să demonstreze comercializarea a cel puţin 75% din producţia 
agricolă şi silvică a membrilor prin intermediul grupului de producători pentru o perioadă de 5 ani, 
fundamentat pe un plan de producţie al membrilor grupurilor de producători, conform cerinţelor 
cantitative şi calitative ale pieţii, care conferă siguranţa realizării unei valori minime a producţiei 
comercializate, pentru produsul sau grupa de produse pentru care a solicitat aviz de recunoaştere, de 
cel puţin 10.000 EURO, echivalent în lei. 

Categorii de solicitanti care pot obtine finantare nerambursabila, recunoscuti ca si grup de 
producatori conform legislatiei in vigoare: 

1. Societati comerciale, conform Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

http://www.crasnabarcau.ro/
http://www.madr.ro/


                                   

2. Societati agricole si alte forme de ascociere in agricultura, conform Legii 36/1991 cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

3. Asociatii conform Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 246/2005. 

4. Cooperative agricole, conform Legii cooperatiei agricole 566/2004. 

5. Orice alta forma juridica de asociere, conform legislației in vigoare. 

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: 

IMPORTANT ! Legislaţia naţională în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005 aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005 şi Ordinul MADR nr. 171 din 13 martie 2006 cu 

modificările şi completările ulterioare) prevede în principal, următoarele criterii de recunoaştere ale 

grupului de producători: 

1.Să fie persoană juridică înființată la inițiativa producătorilor agricoli și forestieri, cu scopul de a 
comercializa în comun produsele agricole și silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor 
obiective : 

a. planificarea și modificarea producției conform cererii pieței, în special conform condițiilor de calitate 
și cantitate; 

b. promovarea concentrării ofertei și plasarea pe piața a produselor obținute de membrii săi; 

c. reducerea costurilor de producție și stabilirea prețurilor la producător; 

d. promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producție și gestiune a deșeurilor care să 
nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecția calității apelor, a solului și a peisajului 
natural, precum și menținerea și/sau promovarea biodiversității. 

2. Alte condiții de recunoaștere se referă la: 

• grupul de producători este format din cel puțin 5 membri; 

• să comercializeze cel puțin 75% din producția proprie prin intermediul grupului de producători; 

• dovedește prin evidenta contabila o valoare minima a producției comercializate, pentru grupa de 
produs pentru care solicită recunoașterea, de cel puțin 10.000 Euro, echivalent în lei; 

• deține un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și 
valorică a producției membrilor; 



                                   

• membrii grupului de producători au obligația de a plăti contribuțiile financiare prevăzute în actul 
constitutiv pentru înființarea și funcționarea grupului de producători. 

3. Să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligațiile membrilor și ale grupului de producători; 

4. Să aibă prevăzut, dupa caz, cod CAEN principal comerț cu ridicata pentru produsele pentru care a 
solicitat recunoașterea. 
  
5. Să dispună de organe de conducere şi mijloace tehnice care să-i permită să asigure managementul 
comercial şi financiar pentru funcţionarea grupului de producători.  
 

CRITERII DE SELECŢIE Măsura 41 142 

 

Nr. 

Crt. 

 

CRITERII DE SELECŢIE Măsura 41 142 Punctaj 

  1 Proiect derulat de grupuri pentru produse ecologice 30 

2 Proiectul sa fie in zonă defavorizată 20 

3 Proiecte care sa aparțină tinerilor fermieri 30 

4    Proiecte depuse de  grupuri de producători cu membrii ferme de subzistență 20 

TOTAL 100 

Punctaj minim 40 

 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL (descrierea criteriilor de selecţie şi 

punctajul acordat pentru fiecare criteriu.) 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate 

menţionate în Fișa Măsurii și în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru 

finanţare proiectul trebuie să depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform 

criteriilor de selecție locale. 

Procesul de Selecție se va face la sfârșitul sesiunii de primire a proiectelor. Se va face publicarea 

Raportului al Comitetului de Selecție pe pagina web www.crasnabarcau.ro.  

GAL Valea Crasnei și Barcăului îi va notifica în scris în termen de 3 zile şi prin intermediul paginii web pe 

toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL 

Valea Crasnei și Barcăului”. Contestațiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Valea 

Crasnei și Barcăului în termen de 5 zile de la data primirii notificării. După verificarea contestațiilor 

depuse se va emite Raportul Comisiei de contestații, care se va publica pe pagina web 

www.crasnabarcau.ro. 

http://www.crasnabarcau.ro/
http://www.crasnabarcau.ro/


                                   

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție) 

După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL Valea Crasnei și Barcăului va 

publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediar și va înștiința solicitanții asupra 

rezultatelor procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot 

depune contestații la sediul GAL Valea Crasnei și Barcăului. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL 

Valea Crasnei și Barcăului în baza unei proceduri interne proprii (Regulament de funcționare Comisie de 

selecție si Comitet de Contestații GAL Valea Crasnei și Barcăului) 

După încheierea procesului de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), în termen de 5 zile 

Comitetul de Selecție GAL Valea Crasnei și Barcăului va întocmi un Raport de selecție în care vor fi înscrise 

proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate.  

 

MODALITATEA DE DESFASURARE A SELECTIEI 

Perioada de evaluare a proiectelor se va finaliza la 5 de zile după finalizarea perioadei de 

depunere a proiectelor iar publicarea Raportului de Selecție se va face cel târziu la data de 27.08.2013. 

 În zilele 28.08.2013  se vor transmite solicitanților de finanțare notificări cu privire la 

aprobarea/neaprobarea proiectelor depuse. 

 În perioada 28.08.2013-30.08.2013, în intervalul orar 9:00-14:00, solicitanții care au depus 

proiecte la GAL Valea Crasnei și Barcăului și care au nemulțumiri cu privire la analizarea și selectarea 

proiectelor pot depune contestații la sediul GAL Valea Crasnei și Barcăului, din Localitatea Crasna, str. 

Principală nr. 13,judetul Salaj. 

În cazul în care nu este depusă contestație raportul de selecție devine raportul final de selecție. 

 Contestatiile depuse se vor soluționa începând cu data de 30.08.2013, până cel târziu la data 

de 03.09.2013. 

 Publicarea Raportului Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va face cel târziu pe data de 

04.09.2013. 

Publicarea  Raportului  Final de Selectie  (dupa solutionarea  contestatiilor)  se va face cel tarziu pe data 

de 04.09.2013.  Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.crasnabarcau.ro şi la sediul GAL . 

Documente necesare: Lista documentelor justificative necesare se găsește pe site-ul 

www.crasnabarcau.ro. De asemenea, vă rugăm să consultați și site-ul www.madr.ro pentru ultima 

versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsura 142 cît și anexele aferente acestui ghid. 

 

 

Anuntarea rezultatelor 

 Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei 
sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de catre Comitetul de selecţie , 
primirea contestatiilor si solutionarea acestora, elaborarea si publicarea Raportului Comisiei 
de Solutionare a Contestatiilor prin intermediul paginii de internet www.crasnabarcau.ro . 

 Anunţarea rezultatelor finale se va realiza prin intermediul paginii de internet 

www.crasnabarcau.ro. pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, imediat după 

http://www.crasnabarcau.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.crasnabarcau.ro/


                                   

rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea 

termenului de depunere a contestaţiilor 

 

 Depunerea dosarului Cererii de Finantare   
 
Dosarul Cererii de Finantare cuprinde Cererea de Finantare completata si documentele atasate 
(conform Listei Documentelor). 
Originalul si doua copii a Cererii de Finantare, împreuna cu formatul electronic (CD) si cu 
documentele în original (pentru care a atasat copii) se depun la Biroul GAL Valea Crasnei și 
Barcăului. 
 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

GAL Valea Crasnei și Barcăului 

Adresa: str.Principala, nr.13,Crasna, Jud. Sălaj 

Tel: +4 0260 636 066  

E-mail: galcrasnabarcau@yahoo.com 

 

 

mailto:crasnabarcau@yahoo.com

