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Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Belcesti-Focuri 

Nr. 684S /26.01.2015 

 

ANUNT PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE MASURA 411.121 
“MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE” 

Corespondenta PNDR :  
Masura 121 - “Modernizarea exploatatiilor agricole” 

 
Data publicarii: 27.01.2015 

Asociatia "GAL Microregiunea Belcesti-Focuri" anunta prelungirea sesiunii 2, apelul 3, de cereri de 

proiecte pentru Masura 411.121 pana la data de 16.02.2015 

Apelul se adreseaza actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate in 
aria de acoperire a GAL. 

Nr de referinta al sesiunii:   M 411.121 - 02/ ianuarie 2015 

Nr. apelului :     4 

Masura lansata prin apelul de selectie : Masura 411.121 – „Modernizarea exploatatiilor agricole” 

Data lansarii apelului de selectie:  07 ianuarie 2015, orele 9.00 

Data limita de depunere a proiectelor : 16 februarie 2015, orele 15.00. 

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediu GAL din Sat Belcesti, Comuna 

Belcesti, Judetul Iasi, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00 si 17.00. In ultima zi a apelului de selectie, 

depunerea proiectelor se face pana la orele 15.00. 

Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune: 133.450 Euro. 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect pe masura 

411.121 este de 133.450 Euro, stabilita in sedinta Comitetului Director, conform PV al sedintei nr. 

682S/26.01.2015. 

Valoarea totala eligibila a unui proiect 400.000 Euro. In cea de-a X-a propunere de modificare a 

PNDR s-a stabilit ca valoarea totala eligibila sa fie de 400.000 euro si in aceste conditii, valoarea totala a 

proiectului (eligibila+neeligibila) poate depasi  400.000 euro. Contractarea proiectelor a caror valoare 

totala eligibila este de maximum 400.000 euro va putea fi facuta dupa aprobarea de catre Comisia 

Europeana a propunerii de modificare a PNDR. 

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie : 

GAL va transmite solicitantilor notificari asupra rezultatului evaluarii si selectiei; transmiterea se 

realizeaza cu confirmare de primire sau va fi predate personal - cu semnatura de primire din partea 

reprezentantului legal al potentialului beneficiar. Notificarile transmise solicitantilor vor contine motivele 

pentru care proiectele nu au fost eligibile si/sau selectate – se vor mentiona criteriile de eligibilitate care 

nu au fost indeplinite sau punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie - precum si perioada de 

depunere si solutionare a contestatiilor. 
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Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea 
proiectului: 

Lista documentelor justificative necesare, in conformitate cu cerintele fisei masurii din PNDR si cu 
Ghidul Solicitantului in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie (Ghidul Solicitantului versiunea 
11 [mai 2014] si Cererea de finantare versiunea 6.0) se gaseste pe site-ul www.afir.madr.ro si pe site-ul 
www.galbelcestifocuri.ro. 
 

DENUMIRE DOCUMENT 

1.Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau montaj  

sau  

Memoriul justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj  

2.Situatiile financiare (bilant – formularul 10, contul de profit si pierderi – formularul 20, 
formularele 30 si 40, precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiarain 
care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv (inclusiv 0). Exceptie fac 
solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare. 
sau  
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si  intreprinderi familiale: 
Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului  inregistrata la 
Administratia Financiara (formularul 200) in care  rezultatul brut obtinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0) 
si/sau Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (formularul 221); 
sau 
Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au 
desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. 
Sau 
Situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierderi, formularele 10, 20, 30 si 40) prin care dovedescca 
nu au inregistrat venituri din exploatare.  
Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamitati naturale (inundatii, seceta 
excesiva etc.) se va prezenta: 
- Situatiile financiare (bilant - formularul 10, cont de profit si pierderi - formularul 20, formularele 30 si 40) 
din unul din  ultimii trei  ani precedenti anului depunerii proiectului, in care productia nu a fost calamitata 
iar rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv (inclusiv 0), inregistrate la 
Administratia Financiara. 
In cazul persoanelor fizice autorizate,  intreprinderilor individuale si  intreprinderilor familiale: 
-Declaratie speciala privind veniturile realizate inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200), 

in care rezultatul brut obtinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0) si/sau Declaratia privind veniturile din 

activitatile agricole impuse pe norme de venit (formularul 221); 

Pentru anii calamitati solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatare si evaluare a 
pagubelor) emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situatii de urgenta)  
Pentru demonstrarea activitatii agricole ca fiind principala se depune: 

2.1 Document insusit de un expert contabil din care sa rezulte ca veniturile din activitati agricole 
reprezinta cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului, sau  
- in cazul persoanelor fizice autorizate,  intreprinderilor individuale si  intreprinderilor familiale: 
Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel 

putin 50% din total venituri, in cazul in care in formularul 200 insotit de Anexele la Formular, s-au 

bifat mai multe categorii de venituri. 

http://www.afir.madr.ro/
http://www.galbelcestifocuri.ro/
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3. a)Documente solicitate pentru terenul agricol:  

a1) Copie dupa actul de proprietate al terenului si/sau tabel centralizator emis de Primarie semnat de 

persoanele autorizate  conform legii continand sumarul contractelor de arendare cu suprafetele luate in 

arenda pe categorii de folosinta, perioada de arendare si/sau contractul de concesiunesi/sau orice alt 

document care sa certifice dreptul de folosinta al terenului 

si 

a2) Copie din Registrul Agricol emis de Primarii care sa certifice dreptul de proprietate si/sau de 
folosinta (arenda/concesionare) al terenului pentru baza de productie, cu stampila primariei si 
mentiunea „Conform cu originalul”. 
b)Documente solicitate pentru imobilul (cladiri si/sau terenurile) pe care sunt/vor fi realizate 

investitiile:  

b1) Actul de proprietate asupra cladirii    

b2) Documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt 

document incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de inchiriere, 

contract de comodat pentru terenul pe care este amplasata cladirea, valabil inclusiv in perioada de 

monitorizare a proiectului. 

Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concedent si  trebuie sa contina:  

- situatia privind respectarea clauzelor contractuale si daca este in graficul de realizare a investitiilor 

prevazute in contract si alte clauze;  

- suprafata  concesionata la zi (daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea 

sau diminuarea, si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces) pentru 

terenul pe care este amplasata cladirea. 

c) Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care sa rezulte efectivul de animale detinut in 

proprietate: 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA/ circumscriptia veterinara (adeverinta 
eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte: efectivul de animale-detinut in 
proprietate, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei inscrieri a solicitantului in Registrul 
Exploatatiei . 

 Copie din Registrul Agricol, conforma cu originalul, eliberata de la Primaria comunei pe raza careia isi 
desfasoara activitatea ferma zootehnica.  

4.Certificat de urbanism/ autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii (noi, 

extinderi, modernizari)  

5. Clasarea Notificarii/Adresa de negatie; 
Sau, 
Decizia etapei de incadrare in care se specifica faptul ca proiectul nu se supune procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului si porcedurii de evaluare adecvata; 
Sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 insotit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvata, daca este 
cazul. 
sau 
Decizia etapei de evaluare initiala -document  care sa ateste ca solicitantul a initiat procedura pentru 
obtinerea acordului de mediu; 
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Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii, documentul va insotit si de Nota 

de constatare eliberata de Autoritatea Centrala pentru Protectia Mediului si/sau Garda Nationala de 

Mediu. 

6.1 Declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea conform Anexei 13. 

6.2 Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP) 

7. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a 
Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si puncte de lucru (numai in cazul in 
care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul 
consolidat (daca este cazul) 

8.1 Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar si siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul  

ferma va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta 

alimentelor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

sau 

Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa mentioneze „in urma verificarii documentatiei prezentate se 

certifica faptul ca proiectul nu face obiectul notificarii/ notificarii pentru siguranta alimentelor/autorizarii/ 

inregistrarii” 

8.2 Avizul sanitar privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica 

sau 

Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica 
sau 
Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena. 

9. Pentru unitatile care se modernizeaza si se supun autorizarii/avizarii conform legislatiei in 
vigoare:  
9.1 Autorizatie sanitara / Notificare de constatarea conformitatii cu legislatia sanitara emise cu cel mult 
un an inaintea depunerii Cererii de Finantare;   
9.2 Autorizatie sanitara veterinara/Dovada Inregistrarii sanitare-veterinare si pentru siguranta 
alimentelor a unitatii / Notificare de constatarea conformitatii cu legislatia sanitara veterinara si pentru 
siguranta alimentelor emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de Finantare;  
9.3  Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii 
de Finantare. 

10.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte faptul ca 
solicitantul are capital privat 100% si  codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, 
existenta punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare 
(Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006, republicata. 

11.a) Certificatul de inregistrare  eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in 
vigoare 
sau  
Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu (in 
cazul Societatilor agricole)  insotita de Statutul Societatii agricole 
si daca este cazul, 
b) Aviz de recunoastere pentru grupurile de producatori emis de MADR (numai pentru forma 
asociativa la care solicitantul are calitatea de membru). 
c) Act constitutiv pentru Societatea cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005, art.4, 
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litera d) si Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificarile si 
completarile ulterioare, din care sa reiasa ca acestea se incadreaza in categoria: societate cooperativa 
agricola (art.4, d), cooperativa agricola de exploatare si gestionare a terenurilor agricole (art.6, e). 

12.Pentru soiuri nobile de vita de vie pentru vin: 
Declaratia de sortiment viticol eliberata a de DAJ. 
Declaratie de defrisare a vitei de vie si cerere pentru eliminarea parcelei defrisate din Registrul 
plantatiilor viticole vizata de Iinspectia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol. 
Cerere de autorizare a replantarii vitei de vie si de inscriere in Registrul plantatiilor viticole vizata de 
Inspectia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol. 

13.Autorizatia de plantare pentru proiectele care vizeaza infiintarea sau reabilitarea plantatiilor 
pomicole si de arbusti fructiferi s ivita de vie pentru masa, eliberata de catre Directia pentru Agricultura 
si Dezvoltare Rurala. 

14. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila intocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada 
derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de Finantare 
nerambursabila incepand cu anul 2002 pentru acelasi tip de activitate.  

15.  
15.1.Fisa de inregistrare a producatorilorinagriculturaecologicaaprobata de DAJ insotita de 
Contractulcu un organism de inspectiesicertificareaprobat de MinisterulAgriculturiisiDezvoltarii 
Rurale; 
15.2. Document emis de catre grupul de producatori / societatea cooperativa / cooperativa agricola/ 
organizatie de imbunatatiri funciare/ Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare 
(OIPA) din care sa reiasa ca solicitantul este membru al acesteia insotit de documentul de infiintare 
al acestora  (act constitutiv si statut). 
Documentul privind calitatea de membru: 
- pentru societati agricole in baza lg.36/1991-declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii 
consiliului de administratie; 
- pentru societati cooperative in baza lg.1/2005- cerere de inscriere aprobata de adunarea generala; 
- pentru cooperativele agricole in baza lg.566/2004- cerere de aderare avizata de consiliul de 
administratie si aprobata de adunarea generala,  
- pentru organizatii de imbunatatiri funciare in baza lg.138/2004-adeziunea la statut si la hotararile 
adunarilor generale adoptate pana la acea data, precum si dovada platii contributiei de inscriere si a 
cotizatiei pe anul in curs. 
-pentru Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de 
consiliul director, din care sa reiasa ca solicitantul este membru al acesteia insotit de statutul 
organizatiei. 

16.   

16.1 Copie dupa diploma de studii /Certificat  care sa dovedeasca pregatirea profesionala in 
domeniul pentru care solicita finantarea pentru responsabilul legal/ beneficiar  (poate fi si o persoana din 
cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate - actionar  
sau 
Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul 
Teritorial de Munca 
Si, 
Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului 
individual de munca) 
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16.2 Declaratie pe propria raspundere in care sa se mentioneze ca responsabilul legal de proiect/ 
beneficiarul (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa 
certifice pozitia in societate - actionar, sau:  
Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau 
Inspectoratul Teritorial de Munca 
Si, 
Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului 
individual de munca) va/vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, 
inaintea ultimei plati a ajutorului. 

17.1 Raport de evaluare a cladirii care se renoveaza intocmit de un evaluator autorizat 
17.2 Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza (autorizatie de construire sau 
alt document oficial) 

18. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz): 
18.1. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza in PFA/intreprindere individuala in termen de 15 
de zile de la primirea “Notificarii beneficiarului privind selectarea Cererii de Finantare si semnarea 
contractului de finantare”. 
18.2. Aviz de gospodarirea apelor in cazul investitiilor privind irigatiile/ notificarea de incepere a 
executiei 
sau 
Contract multianual de furnizare apa pentru irigatii-ANIF sau alt furnizor. 
18.3. Aviz eliberat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile cu atributii in domeniu 
aflate in subordinea sa pentru schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor/scoaterea din circuitul 
agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste. 

Alte documente justificative dupa caz: 
Proiect Tehnic – Solicitantii ce depun proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montaj,ce 
vor fi finantate prin Masura 41, sunt obligati sa ataseze la Cererea de Finantare si Proiectul 
Tehnic alaturi de Studiul de fezabilitate. Proiectul Tehnic si Studiul de fezabilitate trebuie sa fie 
intocmit in conformitate cu legislatia nationala in domeniu. 

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul.  

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si de eligibilitate mentionate in 
Ghidul Solicitantului in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie (Ghidul Solicitantului versiunea 
11 [mai 2014] si Cererea de finantare versiunea 6.0 ) disponibile in format electronic pe site-ul AFIR 
www.afir.madr.ro.si in fisa masurii impreuna cu criteriile de selectie ale GAL Microregiunea Belcesti-Focuri 
disponibile in format electronic pe site-ul www.galbelcestifocuri.ro sau in format fizic la sediul din com. 
Belcesti.  

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie a GAL: 

Proiectele depuse vor fi evaluate fiecare proiect in parte. Dupa evaluarea dosarelor, se va elabora un 
raport scris care cuprinde o lista cu punctajul pentru fiecare dosar, sortate de la punctajul cel mai mare 
la punctajul cel mai mic.  

Raportul de Selectie Intermediar va fi publicat pe pagina proprie de web: www.galbelcestifocuri.ro si va 
fi afisat la sediul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri, sat Focuri, com. Focuri, jud. Iasi, la sediul CJ Iasi 
si CJ Suceava si sediile unitatilor administrativ-teritoriale ale localitatilor membre (Comune: Baltati, 
Belcesti, Coarnele Caprei, Erbiceni, Fantanele, Focuri, Scobinti, Siretel – Jud. Iasi  si Orasul: 
Dolhasca – jud. Suceava). 

http://www.afir.madr.ro/
http://www.galbelcestifocuri.ro/
http://www.galbelcestifocuri.ro/
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GAL va transmite solicitantilor notificari asupra rezultatului evaluarii si selectiei, transmiterea se va 
realiza cu confirmare de primire sau va fi predata personal – cu semnatura de primire din parte 
potentialului beneficiar. 

Selectia se va face la sfarsitul sesiunii de primire a proiectelor. 

GAL Microregiunea Belcesti-Focuri ii va notifica in scris in termen de 3 zile si prin intermediul paginii 

web pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la 

sediul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri.  

Dupa incheierea primei etape de verificare si selectiea proiectelor, GAL Microregiunea Belcesti-Focuri va 

publica pe pagina proprie de web Raportul de Selectie Intermediar si va instiinta solicitantii asupra 

rezultatelor procesului de evaluare si  selectie. Beneficiarii ai caror proiecte nu au fost selectate, pot 

depune contestatii la sediul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri. 

Contestatiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri in 

termen de 5 zile de la data primirii notificarii. Dupa verificarea contestatiilor depuse se va emite Raportul 

Comisiei de contestatii, care se va publica pe pagina web www.galbelcestifocuri.ro. 

Contestatiile primite vor fi analizate de GAL Microregiunea Belcesti-Focuri in baza unei proceduri 

interne proprii (Regulament de functionare Comisie de selectie si Comitet de Contestatii GAL 

Microregiunea Belcesti-Focuri) 

Dupa incheierea procesului de solutionare a contestatiilor (daca este cazul), in termen de 5 zile Comitetul 

de Selectie GAL Microregiunea Belcesti-Focuri va intocmi un Raport de selectie final in care vor fi 

inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate. 

Criteriile de selectie : 
 
Criterii de selectie GAL MICROREGIUNEA BELCESTI-FOCURI      

Nr crt. Criterii de selectie Punctaj Doc. care se verifica 

1 Exploatatii agricole de semi subzistenta 15 Cererea de finantare 

2 
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de 
SAPARD/ FEADR pentru acelasi tip de investitii 

10 
Cererea de finantare, raportul 

programelor de finantare 
nerambursabila 

3 Tineri pana in 40 de ani 15 Cererea de finantare 

4 
Proiecte care au si investitii pentru procesarea 
produselor agricole 

10 
MJ/SF 

5 Proiecte care integreaza tehnologii inovatoare 10 MJ/SF 

6 Proiecte care includ actiuni de protectia mediului 10 MJ/SF 

7 
Beneficiari grupuri de producatori, asociatii, 
parteneriate, etc 

30 

Statut/act constitutiv  
asociatie / grup de 

producatori / acord de 
parteneriat 

TOTAL 100  

 
 
 

http://www.galbelcestifocuri.ro/


 

8 
 

 
 

 

Criterii de selectie PNDR: 

SECTORUL VEGETAL 

Nr. CRITERIUL  Documente care 

se verifica 

S1 
Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou 
introduse 0 puncte  

 

S2 

Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente 
(sectoare prioritare, sisteme de irigatii si energie regenerabila) poate 
primi maxim 50 de puncte: 

- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata 
mai jos, maxim 33 de puncte: 
(i) legume       33 
(ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii; 33 
(iii) culturi de camp; 30 
(iv) pepiniere si plantatiile de vita de vie pentru vin (cu exceptia 
restructurarii/ reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de 
masa; 30 
- Proiectele din sectorul vegetal care au investitii in sistemele de irigatii 

vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie de 

max.10. 

Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in sistemul de 

irigatii se acorda in functie de ponderea acestor investitii in 

valoarea totala eligibila a proiectului si se adauga la punctajul 

obtinut pentru sectoarele prioritare 

1, 10, 11 

18.2 

 

- Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in 

producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de 

un punctaj suplimentar de max. 7.  

Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie 
regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in 
valoarea totala eligibila a proiectului si se adauga la punctajul obtinut 
pentru sectoare prioritare.  
Materia prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie sa 

provina din ferma proprie iar energie obtinuta inclusiv din alte surse 

regenerabile (solara, eoliana, termala si alte surse de acelasi tip), sa fie 

folosita exclusiv in cadrul fermei. 

1 



 

9 
 

S3 

 

Exploatatii agricole de semisubzistenta 
Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, dar 
care comercializeaza si o parte din productia realizata. 
Dimensiunea economica a plantatiilor de semi-subzistenta poate varia 
intre 2 si 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta in cererea de finantare bazate pe 
informatiile din Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de 
calcul sunt prezentate in Ghidul solicitantului. 
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de 
selectie sunt: 
- Persoana fizica; 
- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 
cu modificarile si completarile ulterioare;- Intreprindere individuala 
infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
(5 daca DA si 0 daca NU) 

1, Cererea de 

finantare 
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S4 

Beneficiarul este, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii 
pentru care aplica, membru al unei forme asociative, sau forma 
asociativa, recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 
cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta 
este: 

 Membru al uneia din urmatoarele formele asociative in 
domeniul proiectului: 

-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu modificarile 
si completarile ulterioare/ grup de producatori din sectorul legume si 
fructe, constituit conform HG nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin 
financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si 
organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume; 
-societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.1/2005 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.566/2004 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform Legii 
imbunatatirilor funciare nr.138/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizatii 
profesionale (asociatii) din componenta  unei OIPA.      

 Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit 
urmatoarelor reglementari: 

-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile si completarile ulterioare, care aplica in nume proprie. 
--societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/ 2005 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
-cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
(10 daca DA si 0 daca NU) 

11, 15.2, 18.3 

S5 
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR 
pentru acelasi tip de activitate 
(10 daca DA si 0 daca NU) 

14 

S6 

Exploatatii vegetale si de cresterea animalelor in sistem ecologic 
Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente prin 
care demonstreaza ca exploatatia este inregistrata in sistemul de 
productie ecologica (perioada de conversie /certificate). De asemenea, 
trebuie sa descrie in Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ situatia 
in care se gaseste. 
Pentru proiectele care prevad productie in system ecologic punctajul 
se acorda in functie de ponderea suprafetei/suprafata totala. 
(max. 7  daca DA si 0 daca NU) 

1, 15.1 
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S7 

Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ ca cel putin 50% din material prima 
procesata provine din ferma proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii pentru procesare in 
cadrul fermei,  se acorda in functie de ponderea acestor investitii in 
valoarea totala eligibila a proiectului. 
(max. 5  daca DA si 0 daca NU) 

1, 8.1,11,  

S8 

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data 
depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest 
criteriu de selectie sunt urmatoarele: 
-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 
2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 
-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 
2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 
-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al unei societati cu 
raspundere limitata infiintate in conformitate cu Legea nr.31/1990, cu 
modificarile si completarile ulterioare); 
-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica 
autorizata/intreprindere individuala pana la incheierea contractului de 
finantare (conform doc.18.1). 
 (8  daca DA si 0 daca NU) 

11,10 

S9 

Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate situate in: 
-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ 
Teritoriale din zona  
Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului; 
-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei 
Unitatilor Administrativ Teritoriale din Romania incluse in Zonele 
Semnificativ Defavorizate/Lista localitatilor din Zonele Devaforizate de 
Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul solicitantului. 
(5  daca DA si 0 daca NU) 

1, 3, 4 

 TOTAL 100 

Punctaj minim : 15 puncte 
 

SECTORUL DE CRESTERE A ANIMALELOR 
 
ATENTIE! In cazul in care proiectul cuprinde si investitii referitoare la implementarea celor doua 

standarde,  criteriul de selectie S1 nu se puncteaza. 

Nr. CRITERIUL  
Documente care 

se verifica 

S1 
Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou 
introduse 
 0 puncte 

 

S2 

Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare 
prioritare si energie regenerabila) poate primi maxim 60 de puncte: 
- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata 
mai jos, maxim 50 de puncte: 

1, 10, 11 

18.2 
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(i) bovine 

   - carne 45 

   - lapte  35 

(ii) ovine si caprine   -ingrasare 20 

   -reproductie 23 

 (iii) porcine, din care: 

    -reproductie 50;  

    -ingrasare 20 

(iv) pasari, din care: 

    -carne 19  

    -oua 20 

 

- Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in 

producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia 

de un punctaj suplimentar de max.10.  

Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie 
regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in 
valoarea totala eligibila a proiectului si se adauga la punctajul obtinut 
pentru sectoare prioritare;  
Materia prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile 

trebuie sa provina din ferma proprie, iar energia obtinuta, inclusiv 

din alte surse regenerabile (solara, eoliana, termala si alte surse de 

acelasi tip, sa fie folosita exclusiv in  cadrul fermei.  

 (max. 10 daca DA si 0 daca NU 

1 

S3 

 

Exploatatii agricole de semisubzistenta 
Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, dar 
care comercializeaza si o parte din productia realizata. 
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia 
intre 2 si 8 UDE. 
Calculul afferent UDE, se va prezenta in Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate in Ghidul solicitantului. 
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de 
selectie sunt: 
- Persoana fizica; 
- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
(2 daca DA si 0 daca NU) 

1, Cererea de 

finantare 
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S4 

Beneficiarul cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru 
care aplica, este constituit ca forma asociativa sau este membru 
al unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale in 
vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 
cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta 
este: 

 Membru al uneia din urmatoarele formele asociative in 
domeniul proiectului:: 

-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
-societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.1/2005 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.566/2004 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform Legii 
imbunatatirilor funciare nr.138/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA).  
Solicitantul poate fi membru al unei organizatii profesionale (asociatii) 
din componenta unei OIPA. 

 Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit 
urmatoarelor reglementari: 

-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile si completarile ulterioare, care aplica in nume propriu. 
-societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/ 2005 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
(11 daca DA si 0 daca NU) 

11, 15.2, 18.3 

S5 
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR 
pentru acelasi tip de activitate 
(5 daca DA si 0 daca NU) 

14 

S6 

Exploatatii vegetale si de cresterea animalelor in sistem ecologic 
Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente prin 
care demonstreaza ca exploatatia este inregistrata in sistemul de 
productie ecologica (perioada de conversie /certificate). De asemenea, 
trebuie sa descrie in Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ situatia 
in care se gaseste. 
Pentru proiectele care prevad productie in sistem ecologic punctajul se 
acorda in functie de numarul de animale crescute in sistem 
ecologic/numarul total de animale al exploatatiei. 
(max. 4  daca DA si 0 daca NU) 

1, 15.1 



 

14 
 

S7 

Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor 
agricole 
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ ca cel putin 50% din materia prima 
procesata provine din ferma proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii pentru procesare in 
cadrul fermei, se acorda in functie de ponderea acestor investitii in 
valoarea totala eligibila a proiectului. 
(max. 5  daca DA si 0 daca NU) 

1, 8.1,11  

S8 

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data 
depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest 
criteriu de selectie sunt urmatoarele: 
-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 
2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 
-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 
2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 
-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al unei societati cu 
raspundere limitata infiintate in conformitate cu Legea nr.31/1990, cu 
modificarile si completarile ulterioare); 
-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica 
autorizata/intreprindere individuala pana la incheierea contractului de 
finantare (conform doc.18.1). 
 (8  daca DA si 0 daca NU) 

11,10 

S9 

Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 
situate in: 
-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ 
Teritoriale din zona  
Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului; 
-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei 
Unitatilor Administrativ Teritoriale din Romania incluse in Zonele 
Semnificativ Defavorizate/Lista localitatilor din Zonele Devaforizate de 
Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul solicitantului. 
(5  daca DA si 0 daca NU) 

1, 3, 4 

 TOTAL 100 

Punctajul minim pentru proiectul selectat este de 15 puncte 

Sistemul de punctare pentru standardele din sectorul cresterea animalelor este urmatorul: 

STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR 

ATENTIE! Aceste criterii sunt  numai pentru alocarea financiara pentru implementarea standardelor 
europene in vigoare (lapte crud). 

Aceste criterii de selecíe se aplica numai pentru modernizari, iar proiectul trebuie sa cuprinda numai 
investitii referitoare la implementarea standardelor, in proportie de 100%. 

ATENTIE! In cazul in care proiectul prevede si alte tipuri de investitii acest proiect va fi incadrat la 
alocarea pentru SECTORUL DE CRESTERE A ANIMALELOR, fiind punctat conform acelor criterii 
de selectie.  

 ATENTIE! Implementarea standardelor trebuie sa se incadreze in perioada de gratie mentionata in 
Anexa din fisa masurii 121, dar plata se poate efectua si ulterior. 
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Nr. CRITERIUL 
Documente care 

se verifica 

S1 

Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou 
introduse- 40 puncte 
Se acorda punctaj la acest criteriu de selectie numai pentru 
implementerea urmatoarelor  standarde:  
- indeplinirea standardelor pentru laptele crud 
Data la care se incheie perioada de gratie - 31.12.2014. 

1, 5, 8.1, 9 

S2 

Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare 
prioritare si energie regenerabila) poate primi maxim 20 de puncte: 
- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata 
mai jos, maxim 10 de puncte: 
(i) bovine 
   - carne 10 
   - lapte 10  
(ii) ovine si caprine   
    -ingrasare 10 
    -reproductie 10 
 (iii) porcine, din care: 
    -reproductie 10;  
    -ingrasare10  
(iv) pasari, din care: 
    -carne10  
    -oua 10 

1, 10, 11 
18.2 

 
 

 

- Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in 
producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia 
de un punctaj suplimentar de max.10.  
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie 
regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in 
valoarea totala eligibila a proiectului si se adauga la punctajul obtinut 
pentru sectoare prioritare;  
Materia prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie sa 

provina din ferma proprie, iar energia obtinuta, inclusiv din alte surse 

regenerabile (solara, eoliana, termala si alte surse de acelasi tip, sa fie 

folosita exclusiv in  cadrul fermei.  

(max. 10 daca DA si 0 daca NU) 

1 
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S3 
 

Exploatatii agricole de semisubzistenta 
Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, dar 
care comercializeaza si o parte din productia realizata. 
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia 
intre 2 si 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta in Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate in Ghidul solicitantului. 
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de 
selectie sunt: 
- Persoana fizica; 
- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
(5 daca DA si 0 daca NU) 

1, Cererea de 
finantare 

S4 

Beneficiarul este cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii 
pentru care aplica, membru al unei forme asociative, sau forma 
asociativa, recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul 
ataseaza la cererea de finantare documente prin care sa 
demonstreze ca acesta este: 
Membru al uneia din urmatoarele formele asociative in domeniul 
proiectului: 
-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-societate cooperativa agricola, constituita conform Legii 
nr.1/2005 cu modificarile si completarile ulterioare; 
-cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.566/2004 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform Legii 
imbunatatirilor funciare nr.138/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei 
organizatii profesionale (asociatii) din componenta  unei OIPA.      
Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit 
urmatoarelor reglementari: 
-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu 
modificarile si completarile ulterioare, care aplica in nume 
proprie. 
-societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/ 2005 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

(8 daca DA si 0 daca NU) 

11, 15.2, 18.3 
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S5 
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR 
pentru acelasi tip de activitate 
(2 daca DA si 0 daca NU) 

14 

S6 

Exploatatii vegetale si de cresterea animalelor in sistem ecologic 
Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente prin 
care demonstreaza ca exploatatia este inregistrata in sistemul de 
productie ecologica (perioada de conversie /certificate). De asemenea, 
trebuie sa descrie in Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ situatia 
in care se gaseste. 
Pentru proiectele care prevad productie in sistem ecologic punctajul se 
acorda in functie de numarul de animale crescute in sistem 
ecologic/numarul total de animale al exploatatiei. 
 (max. 5  daca DA si 0 daca NU) 

1, 15.1 

S7 

Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor 
agricole 
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ ca cel putin 50% din materia prima 
procesata provine din ferma proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii pentru procesare in 
cadrul fermei, se acorda in functie de ponderea acestor investitii in 
valoarea totala eligibila a proiectului. 
(max. 5  daca DA si 0 daca NU) 

1, 8.1,11 

S8 

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data 
depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest 
criteriu de selectie sunt urmatoarele: 
-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 
2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 
-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 
2008 cu modificarile si completarile ulterioare); 
-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al unei societati cu 
raspundere limitata infiintate in conformitate cu Legea nr.31/1990, cu 
modificarile si completarile ulterioare); 
-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica 
autorizata/intreprindere individuala pana la incheierea contractului de 
finantare (conform doc.18.1). 
(5  daca DA si 0 daca NU) 

11,10 

S9 

Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 
situate in: 
-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ 
Teritoriale din zona  
Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului; 
-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei 
Unitatilor Administrativ Teritoriale din Romania incluse in Zonele 
Semnificativ Defavorizate/Lista localitatilor din Zonele Devaforizate de 
Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul solicitantului. 
(10  daca DA si 0 daca NU) 

1, 3, 4 

 TOTAL 100 
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Punctaj minim 15 puncte. 

Criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj : 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie de valoarea eligibila a 
proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare, in limita fondurilor disponibile. 

Data si modul de anuntare a rezultatelor: 

GAL va instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie. GAL va publica pe 

pagina proprie de web Raportul de Selectie Final si il va afisa la sediul GAL Microregiunea Belcesti-

Focuri, sat Focuri, com. Focuri, jud. Iasi, la sediul CJ Iasi si CJ Suceava si sediile unitatilor 

administrativ-teritoriale ale localitatilor membre (Comune: Baltati, Belcesti, Coarnele Caprei, Erbiceni, 

Fantanele, Focuri, Scobinti, Siretel – Jud. Iasi  si Orasul: Dolhasca – jud. Suceava). 

GAL va transmite solicitantilor notificari asupra rezultatului evaluarii si selectiei; transmiterea se 

realizeaza cu confirmare de primire sau va fi predate personal - cu semnatura de primire din partea 

reprezentantului legal al potentialului beneficiar.  

Contestatiile primite vor fi analizate de GAL in baza unei proceduri interne proprii. 

 

Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate, inclusiv programul de 
lucru: 

GAL“Microregiunea Belcesti-Focuri”: 

Adresa:    Sat Belcesti, Comuna Belcesti, judetulIasi 

Tel:    0784 042 044 

Fax:     0232.733.018 

E-mail:    office@galbelcestifocuri.ro 

Web:    www.galbelcestifocuri.ro 

Program de lucru :   in fiecare zi lucratoare, in intervalul orar 9.00-17.00 

 
Aceste informatii sunt prezentate de catre GAL : 

 in apelul de selectie – varianta integrala care este publicata pe pagina de internet a GAL-ului 
www.galbelcestifocuri.ro 

 in  varianta electronica (suport CD/DVD)  

 pe suport tiparit la sediul GAL-ului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.galbelcestifocuri.ro/
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MODEL DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A BENEFICIARULUI PRIVIND RAPORTAREA CATRE 

GAL 

 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A BENEFICIARULUI 

PRIVIND RAPORTAREA CATRE ASOCIATIA GAL MICROREGIUNEA 
BELCESTI FOCURI 

 

Subsemnatul (nume, prenume)………….....….…………………………………………., posesor al C.I. 

seria…….…..nr…………………..,CNP………………………………….............................……….., eliberata 

de…………………………………,cu domiciliul in localitatea…………….………..….., 

strada……………………………., nr…., bl. …..., sc…., et…., ap…..., jud…………......………, in calitate 

de reprezentant legal al……………………………………..........................………., solicitant al finantarii 

prin Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Belcesti Focuri in cadrul masurii ……………., 

pentru proiectul cu 

titlul................................…………………...................................................................................................... 

………………………………………………….................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
ma angajez ca dupa ce cererea de finantare va fi selectata la finantare si voi semna contractul de 
finantare cu AFIR, sa raportez catre Asociatia GAL Microregiunea Belcesti Focuri toate platile ce vor fi 
efectuate de AFIR catre mine, in calitate de beneficiar al proiectului; 
Aceasta raportare va fi realizata dupa primirea de la CRFIR a Notificarii beneficiarului cu privire la 
confirmarea platii si in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 

 
Imi asum faptul ca in situatia in care se constata ca aceasta declaratie nu este conforma  cu 
realitatea, ca persoana semnatara sunt pasibila de incalcarea prevederilor legislatiei privind falsul in 
declaratii. 
 

Data................................ 
Semnatura...................................  
Stampila, dupa caz........................ 
 
 
 


