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Data publicării: 14.10.2013            Nr.: 1267/14.10.2013 
Data lansării sesiunii: 15/ 10 /2013  
Numărul de referintă al sesiunii cereri proiecte: 2 
 

ANUNŢ PRIVIND LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU 

  Măsura 411.42 

„Înfiinţarea grupurilor de producători” 
 

1. Sesiunea va fi deschisa în perioada 15.10.2013 – 15.11.2013, iar proiectele se vor depune la sediul Asociaţiei Grupul 

de Acţiune Locală „Valea Başeului de Sus”, str. 1 Decembrie nr. 1, oraş Săveni, jud. Botoşani (Primăria oraşului Săveni), zilnic, 

de luni până vineri, în intervalul orar 8:30 – 15:00. Data limita de depunere – 15.11.2013, orele 15:00. În mod obligatoriu, proiectul 

pentru care se solicita finanţare trebuie implementat pe teritoriu G.A.L. Valea Başeului de Sus. Aria geografica a teritoriului 

cuprinde comunele: AVRĂMENI, DÂNGENI, DRĂGUŞENI, HĂNEŞTI, HAVÂRNA, MANOLEASA, MILEANCA, MITOC, RIPICENI, 

VLĂSINEŞTI si orasul SĂVENI, din judeţul Botoşani. 

 

2. Fondul disponibil (valoarea publica) pentru masura 411.42 este de 5.000 euro. Suma maxima nerambusabilă alocata 

pentru finantarea unui proiect este de 5.000 euro.  

 3.  Evaluarea proiectelor va fi realizată de un Comitet de Selecţie compus din 9 membri, din care 3 membri sunt 

reprezentanti ai sectorul public, iar 6 membri provin din sectorul privat al parteneriatului. 
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4. Rezultatul procesului de selecţie intermediar va fi publicat la sediul G.A.L. “Valea Başeului de Sus” şi pe site-ul 

www.valeabaseuluidesus.ro. În termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea raportului intermediar se vor transmite solicitanţilor de 

finanţare notificări cu privire la selectarea /neselectarea proiectelor depuse. Solicitanţii care au fost notificati de către G.A.L. “Valea 

Başeului de Sus” ca  proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune contestaţii la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune 

Locală „Valea Başeului de Sus”, str. 1 Decembrie nr. 1, oraş Săveni, jud. Botoşani (Primăria oraşului Săveni), in termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţiile depuse vor fi soluţionate de o Comisie de Contestaţii, membrii acesteia fiind diferiti 

de cei existenţi in Comitetul de Selecţie a proiectelor. Publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se va face la 

sediul G.A.L. si pe site-ul www.valeabaseuluidesus.ro. 

 5. Publicarea Raportului Final de Selecţie (după soluţionarea contestaţiilor) se va face la sediul GAL si pe site-ul  

www.valeabaseuluidesus.ro 

6. Solicitanţii de finanţare vor folosi Ghidul Solicitantului în vigoare, aferent Măsurii 411.42 disponibil pe site-ul Asociatiei GAL 

precum si pe site-ul APDRP. Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de 

Procedura aferent măsurii si cu Notele şi Clarificările emise de APDRP publicate pe site-ul www.apdrp.ro. Solicitantul de finanţare 

trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului pentru Măsura 411.42. 

Tipurile de Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 411.42 sunt grupurile de producători recunoscute oficial 

începând cu data de 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Solicitanţii de finanţare vor depune proiectul la secretariatul GAL Valea Baseului de Sus, sub forma de Cerere de Finantare 

(impreuna cu documentele aferente), in 3 exemplare - original si doua copii - împreuna cu formatul electronic (CD). 

 

http://www.valeabaseuluidesus.ro/
http://www.valeabaseuluidesus.ro/
http://www.valeabaseuluidesus.ro/
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7. In vederea monitorizarii implementarii proiectului, beneficiarii sunt obligati sa completeze urmatoarea declaratie: 

 

Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, 
ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar 

 

Solicitantul (nume, prenume/denumire) ............................................................, numar de inregistrare (CUI) ………………….., numar 

de inmatriculare ………………………………. , prin reprezentat legal (nume, prenume) domiciliat în..…………………………………, 

posesor al BI/CI/PASS seria ……………. nr. ………………eliberat la data ………… de ………….., CNP ………………………………., 

cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, ma angajez sa raportez catre Asociatia GAL „Valea Başeului de 

Sus”  toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. Declar ca raportarea se va realiza 

dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data 

efectuarii platii. 
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Reprezentant Legal .........................                   Semnatura     
Nume și prenume ……….................          Ştampila 
Data ...............       
 
 
 
 

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

1.Aviz de recunoastere emis de instituţiile abilitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, începand cu  1 ianuarie 2007 până 

la 31 decembrie 2013, însotit de  procesul verbal de constatare. 

2. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform Legii nr. 359/2004, cu modificările ulterioare  

Sau 

 Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor  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 care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care solicită finanţarea 

a reprezentantului legal a grupului de producători; 
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Sau  

4.2  Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze  că reprezentantul legal al grupului de producători va urma şi absolvi un stagiu 

de  pregătire, atestat oficial, conform legislaţiei 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 grupului de producători 

7. Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al 

contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP, Se va menționa 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) 

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

 
Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica: 

- dacă e corect completată 
- dacă e prezentată în format tipărit şi electronic 
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute să fie în 3 exemplare: original şi 2 copii. 

La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări: 
- eligibilitatea solicitantului 
- criteriile de eligibilitate şi selecţie 
- bugetul indicativ al proiectului. 

 

10. Criterii de recunoastere: 

http://www.ecb.int/
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A. Să fie persoană juridică înfiinţată la iniţiativa producătorilor agricoli şi forestieri, cu scopul de a comercializa în comun 

produsele agricole şi silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective: 

a. planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate şi cantitate;  
b. promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii săi;  
c. reducerea costurilor de producţie şi stabilirea preţurilor la producător;  
d. promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului 

înconjurator, în special pentru protecţia calităţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi menţienerea şi/sau promovarea 
biodiversităţii.  

 
B. Alte condiţii de recunoaştere se referă la:  

- grupul de producători este format din cel puţin 5 membri;  
- să comercializeze cel puţin 75% din producţia proprie prin intermediul grupului de producători;  
- dovedeşte prin evidenţa contabilă o valoare minimă a producţiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicită 

recunoaşterea, de cel putin 10.000 Euro, echivalent în lei;  
- deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei 

membrilor;  
- membrii grupului de producători au obligaţia de a plăti contribuţiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiinţarea 

şi funcţionarea grupului de producători.  
 
C. Să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligaţiile membrilor şi ale grupului de producători;  

D. Să dispună de organe de conducere şi mijloace tehnice care să-i permită să asigure managementul comercial şi financiar 
pentru funcţionarea grupului de producători. 
 

11. Solicitantii pot obține informații suplimentare de la biroul de relatii cu publicul deschis de luni pana vineri, intre orele 

08.30 – 16.30, la sediul Asociatiei GAL „Valea Baseului de Sus” din strada 1 Decembrie nr. 1, Oraş Săveni, Jud Botoşani (Primaria 

oraşului Săveni, et. II ), precum si folosind urmatoarele date de contact: 
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Telefon: 0231/540.800 

E-mail: office@valeabaseuluidesus.com sau galvaleabaseuluidesus@yahoo.com  

 

mailto:office@valeabaseuluidesus.com
mailto:galvaleabaseuluidesus@yahoo.com

