
 

 

-Anunț detaliat lansare apel depunere proiecte- 
 
 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiect: M1/2A/1 
 

Data publicării:28.08.2017 
 
Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CRASNEI ȘI BARCĂULUI anunță lansarea, 
în perioada 28.08.2017-27.09.2017, a primei sesiuni din 2017 de depunere a 
Cererilor de finanțare pentru Măsura 1/ 2A- ”Investiții în active fizice agricole”.  
 

I. Data lansării apelului de selecție: 28.08.2017 

 

II. Data limită de depunere a proiectelor: 27.09.2017 

 

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

 

Proiectele se depun la Biroul G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului, din Comuna Crasna, 
Județul Sălaj. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada 28.08.2017-27.09.2017, 
de luni până vineri în intervalul orar 09:00-14:00. 
 
Data limită de primire a proiectelor este: 27.09.2017, ora 14:00. 
 
Dosarele Cererilor de Finanțare se depun personal de către responsabilul legal, așa 
cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de către un împuternicit 
al responsabilului legal, prin procura legalizată, în original. Proiectele primite prin 
orice alte mijloace decât cele menționate mai sus vor fi returnate, fără a intra în 
procesul de evaluare. 
Depunerea proiectelor este continuă, până la sfârșitul sesiunii sau  până la atingerea 
sumei de 200% a fondurilor alocate pentru această măsură. Depunerea continuă a 
proiectelor în cadrul sesiunii aferente submăsurii se oprește atunci când valoarea 
publică totală a proiectelor depuse ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii. 
 

IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin 

Măsura 1/ 2A sunt: 


• Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările 
și completările ulterioare);  
• Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 
completările ulterioare);  
• Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 
completările ulterioare);  



 

 

• Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările și completările ulterioare);  
• Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare);  
• Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare);  
• Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare);  
• Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare);  
• Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu 
modificările şi completările ulterioare);  
• Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de 
cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni 
de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în 
vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu 
personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de 
Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în 
baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru 
unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA.  
• Societăți agricole, Societăți cooperative agricole și Cooperativă agricolă 
(înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991, Legii nr. 1/ 2005 cu modificările, respectiv 
Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e și completările ulterioare)  
• Grup de producători (prin Ordonanța nr. 37/2005) care deservesc intereselor 
membrilor și vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei și 
Barcăului.  
 
Finanțările sunt accesibile doar pentru investiții propuse pe teritoriul Grupului de 
Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului, format din 13 comune: Agrij, Balc, 
Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Halmășd, Măeriște, Meseșenii de Jos, Nușfalău, 
Pericei, Valcău de Jos, Vârșolț.  
 

V. Fondul disponibil- alocat în această sesiune: 

Contribuția publică totală a măsurii este de 222.141,09 EURO 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul: 

 Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor 

(cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin 

intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv 

la data depunerii Cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) 



 

 

nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării 

sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);  

 Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

În cazul art 28 (Agromediu), cele 20 de puncte procentuale suplimentare se acorda, 
după cum urmează: 

 Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile cu condiția ca suprafața aflată 

sub angajament să reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil aparținand 

exploataţiei agricole; 

 Pentru investiţiile adresate pajiștilor cu condiția ca suprafața aflată sub 

angajament să reprezinte mai mult de 50% din suprafaţa de pajişti aparținând 

fermei; 

 Pentru investițiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor 

pachetului nr. 8 (rase locale în pericol de abandon) – contravaloarea 

investiţiei în cauză se obţine înmulțind procentul pe care îl detine nucleul de 

rase locale în pericol de abandon în total efective de animale, cu total valoare 

eligibilă a proiectului. Intensitatea mărită se acordă doar pentru această 

contravaloare; 

 
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 100.000 EURO/proiect. 
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin această măsură este de 
5.000 EURO, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 
 

VI. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții: 

Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din 
măsurile SDL, se va utiliza Cererea de Finanțare și formularele standard ale Cererii 
de Finanțare adaptate de G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului care pot fi accesate pe 
internet www.crasnabarcau.ro , secțiunea Apeluri de selecție. 
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanțare (eliminarea, modificarea 
secțiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate aduce la 
respingerea Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. 
 

VII. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare: 

 

 Studiul de Fezabilitate, întocmite conform legislaţiei în vigoare respectiv HG 

907/2016 

- Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 

- Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor 

 

http://www.crasnabarcau.ro/


 

 

 Situațiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi -

formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului 

înregistrate la Administraţia Financiară 

- În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu 

a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, 

înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune nici 

un document în acest sens 

- În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară 

depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară 

Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune 

la Dosarul cererii de finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior 

depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere -formularul 

20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia 

Financiară prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din 

exploatare 

- În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară 

depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară 

Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii 

proiectului, atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va 

depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia 

Financiară 

 

 Documente solicitate pentru imobilul (clădire și/sau teren) 

- Actul de proprietate asupra clădirii sau contractul de concesiune sau 

alt document încheiat la notar 

- Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, 

contract de concesiune sau alt document încheiat la notar 

- Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost 

finalizate lucrările de cadastru 

- Document pentru efectivul de animale deținut în proprietate: 

- Extras din registrul exploatației 

- Pașaportul emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă și origine 

 

 Certificat de urbanism pentru proiecte care prevăd construcții 

Aceste documente se vor prezenta la momentul încheierii contractului: 
 

 Document emis de ANPM pentru proiect 

 Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscal 

 Cazierul judiciar al reprezentantului legal 

 Document emis de DSVSA pentru proiect 

 Document emis de DSP Județean 



 

 

 Documente care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare a investiției 

 Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale 

contului afferent proiectului FEADR 

 Autorizație sanitară 

 Nota de contestare privind condițiile de mediu 

 Hotărâre judecătorească 

 Statut 

 Document de înființare a institutelor de cercetare 

 Diplomă de studii superioare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, 

economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și 

dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor 

respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 

12 luni 

 Diplomă de absolvire studii postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă 

 Diplomă de absolvire a școlii profesionale 

 Foaie matricolă  

 Extras din registrul general de evidență a salariaților 

 Precontractele cu personae juridice prin care se realizează achiziționarea 

materiilor prime/inputurilor 

 Fișa de înregistrare ca producător și/sau procesator în agricultură ecologică, 

eliberat de DAJ, însoțită de contractual încheiat cu un organism de inspecție 

și certificare 

 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un 

organism de inspecţie 

 ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care 

solicitantul le poate aduce în scopul susținerii proiectului: 

 Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Valea 

Crasnei și Barcăului toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi 

efectuate de AFIR către beneficiar 

 Declarație prin care beneficiarul își dă acordul ca experții din cadrul GAL 

Valea Crasnei și Barcăului să realizeze activitatea de verificare și 

monitorizare, pe toată perioada de realizare și implementare a proiectului 

 Declaratie de eligibilitate prin care beneficiarul își asumă îndeplinirea 

criteriilor de eligibilitate prezentate în acest ghid 

 Certificatul de origine pentru animale de rasă indigenă eliberat de Asociații 

ale crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ 

 Documente emis de către organizația interprofesională pentru produsele 

agroalimentare (OIPA) 

 Precontractele cu membrii OIPA 



 

 

 Document emis de Cooperativa/ Grupul de producători din care sa reiasa ca 

solicitantul si, dacă este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie 

precontracte, are/au calitatea de membru a/al acesteia/acestuia 

 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de 

producători sau direct cu Cooperativa/Grupul de producători din care face 

parte în vederea procesării/ comercializării producției proprii 
 

 

VIII. Cerințele de conformitate și eligibilitate: 

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească toate criteriile de conformitate 
și eligibilitate specificate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 1/2A, care pot 
fi consultat gratuit la sediul Asociației Grup de Acțiune Locală Valea Crasnei și 
Barcăului, cu sediul în Comuna Crasna, nr. 13, Județul Sălaj, cât și pe pagina de 
web: www.crasnabarcău.ro . 
 
Solicitantul depune Cererea de Finanțare cu anexele tehnice și administrative 
atașate, la secretariatul G.A.L. în trei exemplare (un original și două copii), pe 
suport de hârtie, însoțite de un CD, conținând dosarul scanat. În cele două dosare 
copie, pe documentele emise de alte autorități se va aplica ștampila ”Conform 
cu originalul” și semnătura solicitantului. 
 
Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: dacă este 
corect completată, prezentată pe suport de hârtie, şi în format electronic şi dacă 
anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un 
original şi două copii, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul). 
 
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare este făcută pe baza documentelor 
provenite de la solicitant și constă în: 

 

 verificarea existenței documentelor depuse la Cererea de Finanțare 

 verificarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului  

 verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului 

 verificarea bugetului indicativ al proiectului  

 verificarea Studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate 
 

IX. Procedura de selecție: 

Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie 
al proiectelor (CSP), format din membrii parteneriatului. CSP reprezintă 
organismul tehnic cu responsabilităţi privind evaluarea și selectarea pentru 
finanţare a proiectelor depuse la GAL Valea Crasnei și Barcăului, în conformitate 
cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului reprezentant de 
G.A.L. Valea Crasnei și Barcăului pentru perioada 2016- 2023.  

http://www.crasnabarcău.ro/


 

 

Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selectare în 
termen de maxim 90 de zile de la data încheierii Apelului de selecție, urmând ca 
Raportul de Selecţie să se posteze pe site-ul Asociaţiei. În aceeaşi dată, pe site-
ul Asociaţiei, precum şi la sediul acesteia va fi disponibil un comunicat de 
presă/anunţ privind finalizarea selecției proiectelor, termenul de depunere a 
contestaţiilor, precum şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii. 
 
X. Criteriile de selecție: 

Pentru această măsură pragul minim este de 70 puncte şi reprezintă pragul sub 
care niciun proiect nu poate intra la finanţare. Toate proiectele eligibile vor fi 
punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos. Punctajul 
proiectului se calculează în baza următoarelor criterii de selecţie: 

SECOTRUL VEGETAL 

Criteriu 
de 

selecție 

Criterii de selecție pentru Măsura M1/2A – 
Investiții în active fizice agricole 

Punctaj 

CS1 Proiecte care utilizează input-uri de pe teritoriul GAL Valea 
Crasnei și Barcaului  

5 puncte 

Vor fi punctate proiectele care prevăd utilizarea de inputuri: 
materie primă, consumabile, forță de muncă, etc. prezentate 
și justificate în Studiul de Fezabilitate sau memoriul 
justificativ  

CS2 Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile 
de dimensiuni mici: Exploatația agricolă având dimensiunea 
economică între 4000 -12.000 –SO (valoarea producției 
standard).  

10 puncte 

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe 
care o are întreaga exploataţie în momentul depunerii Cererii 
de finanțare 

CS3 Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă (1 loc de 
muncă/50000 de euro sprijin financiar obținut)  

Maxim 30 puncte 

Proiecte care creează 1 loc de muncă/50 000 de euro 20 puncte 
Poiecte care creează mai mult de 1 loc de muncă/50 000 de 

euro  
30 puncte 

CS4 Principiul sistemului de cultură prioritar (culturi tradiționale, 
ecologice, culturi în spaţii protejate) 

5 puncte 

Solicitantul își propune sau demonstrează prin proiect că cel 
puțin 50% din culturi se încadrează în sistemul de cultură 
tradițională sau ecologică sau culturi în spatii protejate 

CS5 Principiul lanțurilor alimentare integrate (investiţiile care 
acoperă lanţul alimentar: producţie –condiționare –depozitare 
-procesare –comercializare) 

20 puncte 

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc 
la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează:  
a) producție agricolă primară – procesare – comercializare  
b) producţie agricolă primară -condiționare – depozitare -
comercializare  

CS6 Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de 
dimensiuni micii și/ sau medii, în cadrul cooperativelor sau a 

Maxim 10 puncte 



 

 

grupurilor de producători constituite în baza legislației 
naționale în vigoare în sectorul pomicol 
Grupuri de producători sau cooperative formate 
predominant din exploatații agricole având dimensiunea 
de până la 12.000 SO  

 

 

10 puncte 

Grupuri de producători sau cooperative formate predominant 
din exploatații agricole având dimensiunea de peste 12.000 SO  

5 puncte 

CS7 Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în 
proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și / 
terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole) 

0 

CS8 Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul 
proiectului; studii medii în domeniul proiectului) 

Maxim 10 puncte 

Reprezentantul/șeful exploatației deține studii superioare în 
domeniul proiectului 

10 puncte  

Reprezentantul/șeful exploatației deține studii medii în 
domeniul proiectului 

5 puncte 

CS9 Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani); 
Reprezentantul/șeful exploatației are vârsta de până la 40 de 
ani la data depunerii cererii de finanțare. 

5 puncte 

CS10 Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevăd 
investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de 
fermă, prin prioritizare a investițiilor care țintesc economii 
mari de apă 

0 

CS11 Responsabilitatea față de mediu și dezvoltarea durabilă prin 
inovativitate față de preoblemele de mediu 

5 puncte 

 Vor fi punctate proiectele care prevăd acțiuni concrete 
prezentate și justificate în Studiul de Fezabilitate sau 
memoriul justificativ 

 

 TOTAL 100 puncte 

 
 

SECTORUL ZOOTEHNIC 

Criteriu 
de 

selecție 

Criterii de selecție pentru Măsura M1/2A – 
Investiții în active fizice agricole 

Punctaj 

CS1 Proiecte care utilizează input-uri de pe teritoriul GAL Valea 
Crasnei și Barcaului  

5 puncte 

Vor fi punctate proiectele care prevăd utilizarea de inputuri: 
materie primă, consumabile, forță de muncă, etc. prezentate 
și justificate în Studiul de Fezabilitate sau memoriul 
justificativ  

CS2 Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile 
de dimensiuni mici: Exploatația agricolă având dimensiunea 
economică între 4000 -12.000 –SO (valoarea producției 
standard).  

10 puncte 

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe 
care o are întreaga exploataţie în momentul depunerii Cererii 
de finanțare 

CS3 Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă (1 loc de 
muncă/50000 de euro sprijin financiar obținut)  

Maxim 30 puncte 

Proiecte care creează 1 loc de muncă/50 000 de euro 20 puncte 



 

 

Poiecte care creează mai mult de 1 loc de muncă/50 000 de 

euro  
30 puncte 

CS4 Principiul lanțurilor alimentare integrate (investiţiile care 
acoperă lanţul alimentar: producţie –condiționare –depozitare 
-procesare –comercializare) 

20 puncte 

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc 
la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează:  
a) producție agricolă primară – procesare – comercializare  
b) producţie agricolă primară -condiționare – depozitare -
comercializare  

CS5 Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul 
proiectului; studii medii în domeniul proiectului ); 

Maxim 10 puncte 

 Reprezentantul/șeful exploatației deține studii superioare în 
domeniul proiectului 

10 puncte 

Reprezentantul/șeful exploatației deține studii medii în 
domeniul proiectului 

5 puncte 

CS6 Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani); 
Reprezentantul/șeful exploatației are vârsta de până la 40 de 
ani la data depunerii cererii de finanțare 

20 puncte 

CS7 Responsabilitatea față de mediu și dezvoltarea durabilă prin 
inovativitate față de preoblemele de mediu 

5 puncte 

 Vor fi punctate proiectele care prevăd acțiuni concrete 
prezentate și justificate în Studiul de Fezabilitate sau 
memoriul justificativ 

 

 TOTAL 100 puncte 

 
 
Evaluatorii desemnați vor verifica punctajul în baza criteriilor de selecție sus 
menționate conform Cererilor de Finanțare și Anexelor depuse de către potențialii 
beneficiari, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, care se 
regăsește pe site-ul www.crasnabarcau.ro . 
În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de 
următoarele priorități:  
1. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă ca urmare a implementării lor;  
2. Proiecte car vizează lanțuri alimentare integrate 

 
XI. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție) 

 

G.A.L. va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; 
transmiterea se realizează cu confirmare de primire sau va fi predată personal - cu 
semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar. 
În cazul proiectelor neselectate notificările transmise solicitanților vor conține 
motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor 
menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut 
pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a 
contestațiilor. 

http://www.crasnabarcau.ro/


 

 

 
XII. Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obține la numărul de telefon: 
0260-636.066/0786-227-223  sau pe adresa de e-mail: info@crasnabarcau.ro , dar 
şi la sediul Grupului de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului, de luni până 
vineri între orele 08:00 - 16:00, unde puteţi solicita în mod gratuit informații 
despre măsură și ghidul măsurii. 
 
XIII. Alte informații: 

Beneficiarul va depune la secretariatul G.A.L. 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 aditionale ale contractului (deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie 
la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR către mine, 
în calitate de beneficiar al 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 G.A.L., dacă este cazul. 
 

 
 

 

mailto:info@crasnabarcau.ro

