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Nr. 4/ AP/ 19.03.2018 

APEL DE SELECŢIE 

 

MĂSURA 7/3A 

 

CREAREA ŞI PROMOVAREA MĂRCILOR LOCALE ŞI A ASOCIERII ÎN 

SECTORUL AGRO - ALIMENTAR 

 

 

1. Data lansării apelului de selecţie: 30.03.2018, ora 09:00 

 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 28.04.2018, ora 16:00 

 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

 

Sediul Administrativ Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru (GAL TC), din 

comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Judeţul Timiş, Cod poştal 307200, de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. 

 

4. Fondul disponibil pentru măsură alocat în această sesiune: 252.865,00 euro . 

 

Valoarea proiectelor va fi de maxim 50.000 euro/proiect/an. 

 

Intensitatea sprijinului pentru Măsura 7/3A SDL: 

 

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului  şi nu poate să 

depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi suma maximă de 

50.000 euro/an. 
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Sprijinul este forfetar, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăşi 

5 ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza unui Plan de 

Afaceri. 

Atenţie! 

Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza valorii producţiei comercializate (VPC) anual 

prin intermediul grupului, cu excepţia primului an, când se poate plăti grupului de producători 

un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producţiei comercializate de către membrii 

acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup. 

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin intermediul 

grupului de producători astfel: 

Anul I de la recunoastere ‐ 10 %, fără a depăşi suma maxima de 50.000 euro/an;  

Anul II de la recunoastere ‐ 8 %, fără a depăşi suma maxima de 50.000 euro/an;  

Anul III de la recunoastere ‐ 6 %, fără a depăşi suma maxima de 50.000 euro/an;  

Anul IV de la recunoastere ‐ 5 %, fără a depăi suma maxima de 50.000 euro/an;  

Anul V de la recunoastere ‐ 4 %, fără a depăşi suma maxima de 50.000 euro/an.  

 

Tipuri de beneficiari eligibili: 

Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin 

Măsura 7 „Crearea şi promovarea mărcilor locale şi a asocierii în sectorul agro-alimentar” 

trebuie să facă parte din una din următoarele categorii și să îndeplinească condiţiile pentru 

fiecare categorie:  

I. Fermieri sau membrii unei gospodării agricole 

 

▪ să fie fermieri care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru o exploataţie 

agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.  

▪ să fie persoane juridice române;  

▪ să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de 

Finanţare, indiferent de data înfiinţării formei respective de organizare:  

• persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 

44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: 

- ca persoană fizică autorizată;  

- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;  

- ca întreprindere familială;  

•  
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• societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 

50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare reprezentată prin:  

- asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;  

- asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are şi calitatea de 

administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, 

asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de 

valabilitate a Deciziei de Finanţare.  

 

▪ să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi sau întreprinderi mici, indiferent 

de forma de organizare economică: 

o microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 

anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;  

o întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de 

afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în 

lei.  

▪ să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor 

art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în 

orice etapă de derulare a proiectului.  

II. Organizaţiile Non-Guvernamentale; 

 

III. Formele asociative constituite conform Regulamentul (UE) 1305/2013 art. 56; 

 

IV. PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin 

un partener din categoriile de mai jos şi cel puţin un fermier sau un grup de 

producători/o cooperativă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol. 

• Fermieri;  

• Microîntreprinderi şi întreprinderi mici;  

• Organizații neguvernamentale;  

• Consilii locale;  

• Unităţi şcolare (inclusiv universităţile de profil), unităţile sanitare, de agrement şi de 

alimentaţie publică.  

Parteneriatul poate avea ca membri şi persoane fizice, cu condiţia ca liderul de proiect să fie 

cel puţin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările 

ulterioare).  

Parteneriatele care au în componență exclusiv solicitanţi reprezentând firme partenere sau 

legate definite conform Legii nr. 346/ 2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt eligibile.  
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Pentru a evita situaţia în care parteneriatul are în componenţă exclusiv solicitanţi reprezentând 

firme partenere sau legate se va verifica acţionariatul partenerilor în baza de date a ONRC.  

Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu Asociaţia Grupul de Acţiune 

Locală Timişul de Centru este angajat al acestuia cu contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată sau pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de derulare a proiectului.  

Reprezentantul legal poate fi înlocuit în situaţii excepţionale, cu condiţia respectării celor de 

mai sus de către persoana nou desemnată, pe toată perioada de implementare a proiectului.  

Atenţie! Sunt eligibile şi parteneriatele formate doar din fermieri. În cadrul unui Acord 

de Cooperare cel puţin unul dintre fermieri trebuie să desfăşoare activităţi agricole 

autorizate (inclusiv PFA, II, IF). 

Indiferent dacă deţine calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de 

cooperare în cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin 

intermediul măsurii 7 pentru aceeaşi categorie de produse. 

Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă 

indicativă): 

 

➢ Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  

➢ Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  

➢ Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  

➢ Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile 

ulterioare);  

➢ Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/ 

1991, cu modificările şi completările ulterioare)  

➢ Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/ 2000 aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr 246/2005);  

➢ Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  

➢ Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare) 
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➢ Grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și 

funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor 

agricole, cu completările și modificările ulterioare) 
 

➢ Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;  

➢ Organizații neguvernamentale, Consilii locale/ UAT, Unități școlare (universități, 

licee etc.), sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;  

➢ Alte entităţi relevante (de exemplu institute și stațiuni de cercetare), pe baza 

obiectivelor proiectului. 

 

 

 

În cazul în care liderul de proiect este Consiliul Local/ UAT se va prezenta Hotărârea 

Consiliului Local privind acordul de realizare a proiectului și desemnarea Primarului ca 

reprezentant legal al proiectului în relația cu Asociația GAL Timișul de Centru. 

 

Investiţii şi cheltuieli eligibile: 

 

▪ adaptarea producţiei şi produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri 

la cerinţele pieţei; 

▪ introducerea în comun a produselor pe piaţă, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor şi aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

▪ stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producţiei; 

▪ alte activităţi care pot fi desfăşurate de către grupurile de producători, cum ar fi 

dezvoltarea competenţelor în materie de exploatare şi de comercializare, precum şi 

organizarea şi facilitarea proceselor de inovare.  

 

 

5.  Modelul de cerere de finanţare pe care trebuie să-l folosească solicitantul este 

disponibil pe site-ul GAL TC în cadrul Măsurii 7/3A „Crearea şi promovarea mărcilor 

locale şi a asocierii în sectorul agro-alimentar” 
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Atenţie! 

În situaţia în care, pe parcursul derulării apelului de selecţie intervin modificări ale 

legislaţiei, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite 

solicitanţilor depunerea proiectelor în conformitate cu cerinţele apelului de selecţie adaptate 

noilor prevederi legislative. 

 

6.  Documentele justificative: 

 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea 

proiectului sunt: 

 

1. Plan de afaceri 

2. a. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare 

(obligatoriu la depunerea cererii de finanțare) 

sau 

b. Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere a 

persoanei juridice emis de Judecătorie (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare);. 

3. Statutul grupului de producători (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare); 

4. Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de 

Finanţare, (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare); 

5. Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea cererii de 

finanțare); 

6. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/trezorerie, codul IBAN al contului de 

operațiuni cu AFIR) (obligatoriu la contractare). 

7. a) Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) 

asupra terenului şi/sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie semnat de persoanele 

autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele 

membrilor luate în arendă, pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de 

concesiune, cu o valabilitate ≥ decat perioada de desfasurare a contractului cu AFIR. 
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b) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea 

depunerii cererii de finanţare care să certifice dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă 

(arenda, concesionare etc.) al terenului pentru baza de producţie a membrilor, cu ştampila 

primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”. 

Atenție! În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia registrului agricol cu situaţia curentă, 

se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de 

primărie privind situaţia curentă. 

c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de 

data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit, după caz, de formular 

de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului 

ANSVSA nr. 40/2010); 

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari și albine ‐ Adeverinţă eliberată de medicul 

veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care 

rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul 

Exploatatiei. 

8. Documente doveditoare (bon fiscal, facturi, bilant) pentru certificarea mediei anuale a 

productiei comercializate de membrii grupului in ultimii trei ani inainte de aderarea la 

grup. 

9. a. Documente financiare pentru încadrarea în categoria IMM (bilanţ – formularul 10, 

contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 și 40 ‐, precedente anului depunerii 

proiectului, înregistrate la Administraţia Financiară) (obligatoriu la depunerea cererii de 

finanțare) 

SAU 

b. Declaratia pe proprie raspundere privind statutul de IMM depusa NUMAI de 

grupurile de producători nou‐create (care nu au depus niciun bilanţ până la momentul 

depunerii cererii de finantare) (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare). 

10. Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabil la încheierea 

contractului de finantare (obligatoriu la contractare), 

11. Cazierul judiciar al solicitantului (fără înscrieri privind sanctiuni economico‐financiare 

în original), valabil la încheierea contractului de finantare (obligatoriu la contractare), 

12. Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului de 

raportare catre GAL 
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13. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR 

SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii cererii de 

finantare (la depunerea cererii de finanțare, după caz). 

 

ATENŢIE! 

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

7. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate 

 

Cerinţele şi metodologia de aplicat pentru verificarea conformităţii: 

 

1. Solicitantul a utilizat variantă actuală, în momentul lansării apelului de selecţie a 

Cererii de finanţare, disponibil pe site-ul asociaţiei aferentă măsurii? 
 

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul asociaţiei, în vigoare la momentul 
lansării apelului de selecţie, corespunde cu cea menţionată în cererea de finanţare depusă de 
solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (nu cea existentă pe site), cererea de finanţare este 
declarată neconformă. 

 

2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate de către solicitant? 

Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate de către solicitant. 

 

3. Referinţele din Cererea de finanţare corespund cu numărul paginii la care se află 
documentele din Dosarul Cererii de Finanţare? 

Se verifică dacă referinţele din Cererea de finanţare corespund cu numărul paginii la care se 

află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de 

Finanţare. 

 

4. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de 
forma electronică a Cererii de finanţare? 
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Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei 

documentelor. Dacă există concordanţă, expertul bifează Da, în caz contrar bifează Nu şi 

Cererea de finanţare este neconformă. 

 

 

5. Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport 

hârtie? 
 

Expertul verifică concordanţa dosarului original al Cererii de finanţare pe hârtie, cu copia 
electronică. Verificarea se face de la document la document. Dacă se constată diferenţe între 
CF pe suport de hârtie şi suportul electronic, Cererea de finanţare este declarată neconformă, 
iar constatările se menţionează la rubrica Observaţii. 

 

6. Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie? 
 

Expertul verifică concordanţa copiilor pe suport hârtie cu originalul. Verificarea se face prin 
sondaj. Dacă se constată diferenţe între original şi copii, Cererea de finanţare este declarată 
neconformă, iar constatările se menţionează la rubrica Observaţii. 

 

7. Cererea de finanţare este completată şi semnată de solicitant? 

 

8. Codul unic de identificare RO existent/atribuit? 

Codul unic de înregistrare RO existent/ atribuit: există două situaţii: 

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică 
codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare şi va trece numărul 
codului RO existent la pct. 4, tăind cu o linie oblică „atribuit”, 

2. solicitantul nu este înregistra t la APIA. În acest caz expertul solicită informaţii 
suplimentare. 

 
 

9. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare 
menţiunea „conform cu origin alul” şi semnătura beneficiarului? 

La acest punct se verifică concordanţa copiei cu originalul, semnează şi datează documentul 

COPIE, bifează în coloana „Concordanţa copie cu original” după verificarea documentelor 

ataşate cererii de finanţare, când se verifică concordanţa copiei cu originalul. 

Dacă nu corespund, se bifează casuţa NU şi se specifică la rubrica „Observaţii”. 
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10. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanţare referitoare la 
obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri? 

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare NU în Cererea de finanţare 

sau a completat în coloanele corespunzătoare DA şi toate informatiile solicitate (numărul de 

proiecte, denumirea programului şi titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar  

 

nerambursabil în Euro). Funcţie de acestea, expertul va bifa căsuţa corespunzătoare DA sau 

NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de finanţare este neconformă. 

 

11. Dacă solicitantul a obţinut asistenţă financiară nerambursabilă pentru acelaşi tip de 
serviciu/investiţie, este ataşat Raportul asupra utilizării programelor de finanţare 

nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investiţie, lista cheltuielilor eligibile, elemente 
clare de identificare ale serviciului/investiţiei, costul şi stadiul proiectului, perioada 
derulării proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de 
programe de finanţare nerambursabilă, pentru aceleaşi tipuri de servicii/investiţii? 

 

Dacă răspunsul la punctul 7 a fost DA, se verifică dacă solicitantul a ataşat Raportul asupra 
utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (rezumat) întocmit de solicitant, în cazul 
în care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceleaşi tipuri de servicii/invesţiii şi 
a ataşat procese - verbale de recepţie sau documente similare pentru proiectele de 
servicii/investiţii, înscrise în secţiunea C a Cererii de finanţare. 

 

În caz contrar, se bifează căsuţa corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica 

Observaţii, iar Cererea de finanţare este neconformă. În cazul în care solicitantul nu a obţinut 

asistenţă financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează căsuţa NU ESTE 

CAZUL. 

 

12. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul 

măsurii? 
 

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. Lipsa documentelor - Cererea de finanţare este 
declarată neconformă. 

 

13. Solicitantul a ataşat la Cererea de finanţare toate documentele anexă obligatorii din 

listă? 
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Expertul verifică documentele conform listei, dacă unul din documentele obligatorii nu este 
ataşat Cererii de finanţare, se specifică la rubrica Observaţii lipsa acestuia, iar Cererea de 
finanţare este declarată neconformă. 

 

14. Solicitantul şi-a însuşit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe 
propria răspundere a solicitantului? 

Expertul verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dacă au 
fost bifate căsuţele corespunzătoare. Dacă nu sunt bifate căsuţele corespunzătoare, se bifează  

 

căsuţa corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii iar Cererea de 
finanţare este declarată neconformă. 

 

15. Solicitantul a datat şi semnat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului? 
 

Expertul verifică existenţa datei şi a semnăturii solicitantului. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă. 

 

16. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 
 

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare 

cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele 

prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată 

neconformă. 

 

17. Proiectul respectă cerinţele menţionate în Apelul de selecţie? 

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerinţele prevăzute în Apelul de selecţie, 
în ceea ce priveşte valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile şi alte 
elemente specificate de GAL. 

 

18. Valoarea finanţării nerambursabile este de maximum 50.000 euro/proiect/an? 

Expertul verifică dacă valoarea finanţării nerambursabile a proiectului depăşeşte suma de 
50.000 euro/proiect/an. 
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19. Investiţia prevăzută prin proiect se realizează pe teritoriul acoperit de GAL? 

Expertul verifică dacă localitatea/localităţile pe care se va realiza investiţia (aşa cum se 

menţionează în Cererea de finanţare) se regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform 

Strategiei de Dezvoltare Locală. 

În cazul în care proiectul vizează obiective de servicii, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”. 

 

20. Obiectivele, tipul de beneficiar şi tipul de investiţie/serviciu prezentate în Cererea de 
finanţare se încadrează în fişa măsurii din SDL? 

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului, tipul de beneficiar şi tipul de serviciu/investiţie 

menţionate în Cererea de finanţare se regăsesc în Fişa măsurii – parte integrantă în Strategia de 

Dezvoltare Locală. Dacă informaţiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanţare este 

declarată neconformă. 

 

21. Domeniul de intervenţie în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de 
finanţare, corespunde Domeniului de intervenţie prezentat în SDL în cadrul măsurii 

respective? 
 

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenţie, conform Fişei 
măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. 
 

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenţie din cadrul 
măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanţare 
cu informaţiile din Fişa măsurii. 
 

Dacă Domeniul de intervenţie este selectat corect, conform Fişei măsurii din SDL, proiectul 
este declarat conform. 

 

22. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenţie pe care este încadrat 
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fişa tehnică a 

măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant ? 
 

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare 

corespunzători domeniului de intervenţie principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), 

pe care este încadrat proiectul, precum şi indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), 

conform fişei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completaţi corect, expertul bifează 

DA şi completează tabelul cu informaţiile din cererea de finanţare. În cazul în care 

solicitantul nu a completat secţiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul 

bifează NU şi cererea de finanţare este declarată neconformă. În cazul în care  
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indicatorii din cererea de finanţare nu au fost completaţi corect/au fost completaţi parţial de 

către solicitant, expertul bifează "DA cu diferenţe" şi completează tabelul cu informaţia 

corectă. 

 

Cerinţele de eligibilitate 

Indiferent de încadrarea tipului de proiect (investiţii sau servicii), este necesar ca 

dumneavoastră să demonstraţi îndeplinirea următoarelor condiţii minime: 

a) Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare ale 

solicitantului (statut) şi a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi 

sociale, a însuşirii obligaţiilor şi angajamentelor menţionate în Declaraţia F şi în urma 

verificării efectuate de către experţii AFIR, în baza de date ONRC. 

 

b) Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri în care să detalieze activităţile 

planificate ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile 

enumerate mai jos: 

- adaptarea producţiei şi produselor producătorilor care sunt membri ai acestor 

grupuri la cerinţele pieţei; 

- introducerea în comun a produselor pe piaţă, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor şi aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

- stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producţiei; 

- alte activităţi care pot fi desfăşurate de către grupurile de producători, cum ar fi 

dezvoltarea competenţelor în materie de exploatare şi de comercializare, 

precum şi organizarea şi facilitarea proceselor de inovare.  

c) Investiţia, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie să se realizeze pe 

teritoriul GAL; 

 

d)  În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile 

eligibile şi suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Naţional de Implementare 

aferentă STP, exceptând cultura de căpşuni în sere şi solarii şi pepinierele. Se 

acceptă finanţarea altor specii, care nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei 

analize locale a unui institut certificat, care să ateste potenţialul speciei respective 

într‐o anumită zonă. 

 

e) Sprijinul se acordă grupurilor şi organizaţiilor de producători recunoscute oficial, 

pe baza unui plan de afaceri (IMM‐uri); 
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f) Solicitantul poate fi recunoscut oficial şi înainte de 01.01.2014; 

 

g) Solicitantul poate avea în componenţă un fost membru al unui GP recunoscut 

preliminar sau al unei organizaţii de producători (OP) din sectorul fructelor şi 

legumelor (sprijinite prin FEGA) care: 

a. a renunţat la această calitate 

şi 

b. GP/organizaţia de producători care solicită sprijinul prin intermediul acestei submăsuri 

poate fi recunoscut(ă) pentru acelaşi/aceeaşi/aceleaşi produs/produse/grupa/grupe de 

produse ca GP recunoscut preliminar sau organizaţia de producători (OP) din care provine 

membrul respectiv; 

 

h) Solicitantul poate rezulta în urma fuziunii unor GP/organizaţii de producători 

existente. 

 

i) Valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil nu va depăşi 200.000 euro şi 

intensitatea sprijinului este de până la 100%. 
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METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE 

ELIGIBILITATE 

 

Expertul va realiza verificarea tuturor punctelor de eligibilitate și va completa integral 

formularul din această secțiune, indiferent de momentul în care constată neeligibilitatea Cererii 

de Finanțare. De asemenea, va justifica clar și detaliat motivele pentru care declară neeligibilă 

Cererea de Finanțare. 

 

1.VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

1.1. CF se află în sistem (Solictantul a mai 

depus aceeași cerere de finanțare în cadrul 

aceleiași sesiuni)? 

Expertul verifică în Registrul proiectelor depuse în 

cadrul sesiunii apelului de selecție al Măsurii 7 

dacă solicitantul este deja beneficiar al Măsurii 7. 

Dacă este identificată această situație, expertul va, 

va bifa DA iar Cererea de Finanțare va fi declarată 

neeligibilă. 

Beneficiarii Măsurii 7 nu pot depune o altă cerere 

de finanțare în cadrul Măsurii 7. 

 

În cazul în care, în urma evaluării se constată faptul 

că au fost depuse mai multe proiecte de același 

solicitant, expertul va bifa ,,DA”, iar Cererea de 

Finanțare va fi declarată neeligibilă. Expertul va 

motiva detaliat decizia la rubrica Observații. 

1.2. Solicitantul este recunoscut oficial de 

către autoritatea competentă înainte de 

01.01.2014? 

1.2 Expertul verifică pe site-ul MADR: 

www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare 

Rurala>>Grupurile de producatori recunoscute 

dacă solicitantul a fost recunoscut de autoritatea 

competentă înainte de 01.01.2014. 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
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Dacă expertul constată că data recunoașterii 

solicitantului este după 01.01.2014, va bifa NU și 

continuă verificarea. 

Dacă expertul constată că data recunoașterii 

solicitantului este înainte de 01.01.2014, va lista 

print screen-ul si-l va atasa la fisa de evaluare, va 

bifa DA și Cererea de finanțare este neeligibilă. 

Expertul va motiva detaliat decizia la rubrica 

Observații și va continua evaluarea. 

1.3. Solicitantul este un GP recunoscut 

preliminar în sectorul legume-fructe 

(conform prevederilor pentru evitarea dublei 

finanțări din capitolul 14 PNDR, 

”Complementaritatea FEADR – FEGA”)? 

1.4 Expertul verifică pe site-ul MADR: 

www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare 

Rurala>>Grupurile de producatori recunoscute, 

dacă solicitantul este un GP recunoscut preliminar 

în sectorul legume-fructe (conform prevederilor 

pentru evitarea dublei finanțări din capitolul 14 

PNDR, ”Complementaritatea FEADR – FEGA”). 

In cazul în care expertul nu găsește informațiile pe 

site, le va solicita, prin adresă oficială către MADR, 

Directia de specialitate (în prezent Direcția 

generală Politici Agricole), prin intermediul AFIR 

CENTRAL. 

Dacă solicitantul se regăsește în această situație, 

expertul va lista print screen-ul si-l va atasa la fișa 

de evaluare, bifează „DA” și Cererea de finanțare 

este neeligibilă. Expertul va motiva detaliat decizia 

la rubrica Observații și va continua evaluarea. 

Dacă solicitantul nu se regăsește în această situație, 

expertul bifează „NU” și continuă verificarea 

eligibilității solicitantului. 

1.4. Solicitantul are în componență un fost 

membru al unui GP recunoscut preliminar 

sau al unei organizaţii de producători (OP) 

din sectorul fructelor şi legumelor (sprijinite 

prin FEGA) care: 

a. a renunțat la această calitate după  

01.01.2014,  

și 
b. GP care solicită sprijinul prin intermediul 

acestei submăsuri este recunoscut pentru 

același/aceeași/aceleași 
produs/produse/grupa/grupe de produse ca 

și grup de producatori recunoscut 

preliminar sau al unei organizaţii de 

1.5. 

a. Expertul verifică dacă GP are in componenta un 

fost membru al unui GP recunoscut preliminar sau 

al unei organizaţii de producători (OP) din sectorul 

fructelor şi legumelor (sprijinite prin FEGA) și 

dacă membrul a renunțat la această calitate după 

01.01.2014 caz in care se bifeaza DA si se continua 

verificarea, 

b. Daca raspunsul este DA, se continua verificarea 

solicitantului pentru a se stabili daca este 

recunoscut pentru același/aceeași/aceleași 

produs/produse/grupa/grupe de produse ca și 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
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producători (OP) din care provine membrul 

respectiv? 

grupul de producatori recunoscut preliminar sau 

organizaţia de producători (OP) din care provine 

membrul respectiv. Dacă este identificată această 

situație, expertul va bifa ,,DA”, iar Cererea de 

Finanțare va fi declarată neeligibilă. 

Daca nu este identificata această situație (de la 

punctul b.) se bifează ”NU”,  iar Cererea de 

Finanțare va fi declarată eligibilă. 

Expertul va solicita informațiile necesare acestei 

verificări prin adresă oficială către MADR, Directia 

de specialitate (în prezent Direcția generală Politici 

Agricole). 

1.5. Solicitantul a rezultat în urma fuziunii 

unor GP existente? 

1.6 Expertul verifică în Statutul grupului de 

producători, dacă solicitantul a rezultat în urma 

fuzionării a două sau mai multe GP existente. 

In cazul in care expertul nu regaseste informatiile 

necesare in statut, acesta verifică prin adresă 

oficială către către MADR, Directia de specialitate 

(în prezent Direcția generală Politici Agricole), 

prin intermediul AFIR CENTRAL 

Dacă este identificată această situație, expertul va 

bifa ,,DA”, iar Cererea de Finanțare este 

neeligibilă. Expertul continua verificarea. 

În caz contrar, se va bifa “NU”, iar această condiţie 

de eligibilitate este îndeplinită.  

Pentru a fi considerată fuziune a două sau mai 

multe GP, este necesar ca toți membrii dintr-un 

GP să intre în componența GP solicitant. 

1.6. Solicitantul/membrii solicitantului 

este/sunt înregistrat/înregistrați în Registrul 

debitorilor/Registrul evidențe procese AFIR 

atât pentru Programul SAPARD, cât și 
pentru FEADR? 

1.7 Expertul verifică dacă solicitantul/membrii 

solicitantului este/sunt înregistrat/înregistrați cu 

debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi 

FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. 

 

file://///Prosys/Debite
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Dacă DA, expertul va bifa caseta corespunzătoare 

din fișă, va printa şi anexa pagina privind debitul, 

inclusiv dobânzile şi majorarile de întarziere ale 

solicitantului și va consemna acest lucru la rubrica 

Observații. Expertul verifică în Declarația F daca 

solicitantul si-a asumat ca le va achita integral pâna 

la contractare. În această situație, înainte de 

semnarea contractului de finanțare, expertul va 

verifica din nou pe link-ul \\alpaca\Debite, la 

momentul respectiv, dacă solicitantul/membrii 

solicitantului au achitat integral datoria față de 

AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere. În cazul în care expertul nu poate 

verifica această informație pe link-ul menționat, va 

solicita documente doveditoare de la Serviciul 

Debite. 

 

În caz contrar, se va bifa “NU”, iar această condiţie 

de eligibilitate este îndeplinită. 

1.7. Solicitantul, prin reprezentantul său 

legal, a semnat și și-a însușit în totalitate 

Declarația F, prin bifarea tuturor punctelor 

obligatorii și specifice, după caz? 

1.8 Expertul verifica in Cererea de finantare daca 

sunt bifate casutele aferente tuturor punctelor 

obligatorii și specifice, după caz, din Declarația F, 

si daca aceasta este datata și semnată. 

Daca pe parcursul verificarii proiectului expertul 

constata ca sunt respectate punctele insusite prin 

Declaratie, va bifa DA in casuta corespunzatoare. 

În caz contrar, expertul solicită prin formularul 

E3.4 ca reprezentantul legal al GP să-și asume 

punctele nebifate din Declarația F. În cazul în care 

solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 

corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, 

motivează poziţia sa la rubrica „Observatii” iar 

cererea de finantare va fi declarata neeligibila. 

 

 

 

file://///Prosys/Debite
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2.Verificarea conditiilor de eligibilitate 

 

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

 

DOCUMENTE PREZENTATE 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 

 

Baza de date a serviciul online RECOM a 

ONRC 

 

Cererea de finanțare 

 

Doc.2: 2.a. -Certificatul de înregistrare 

(inclusiv anexele) eliberat de Oficiul 

Registrului Comerţului conform legislaţiei 

naţionale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

sau 

2.b. -Certificat de înscriere în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de 

înscriere a persoanei juridice emis de 

Judecătorie 

 

Doc.3: Statutul grupului de producători 

 

Doc.4: Lista membrilor grupului de 

producători, actualizată la data depunerii 

Cererii de Finanţare (GP să fie formată din 

persoane juridice române şi alte entităţi 

constituite conform legislaţiei specifice în 

vigoare și să acționeze în nume propriu). 

Se verifică dacă numele solicitantului 

corespunde celui menţionat în documente 

 

Expertul acceseaza baza de date a serviciului 

online RECOM al Oficiul Naţional a 

Registrului Comerţului, printează Certificatul 

constatator al GP si verifică: 

- pentru solicitant, dacă Certificatul constatator 

emis de Oficiul Registrului Comerţului 

precizează codul/codurile CAEN conform 

activităţii pentru care solicită finanţare, iar prin 

interogarea serviciului RECOM on-line verifică 

starea solicitantului, respectiv dacă acesta este în 

funcţiune sau se află în proces de lichidare, 

fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), 

reorganizare judiciară sau insolvenţă, conform 

Legii nr. 85/2014 cu modificările și completările 

ulterioare; 

- dacă solicitantul este persoană juridică română 

şi altă entitate constituită conform legislaţiei 

specifice în vigoare. 

De asemenea, expertul verifică dacă solicitantul 

se regăsește pe site-ul -www.madr.ro, în 

secţiunea Dezvoltare Rurala>>Grupurile de 

producatori recunoscute și tipăreşte pagina cu 

rezultatul verificării. 

 

Se verifică concordanţa informaţiilor din 

RECOM și de pe site-ul MADR cu cele din 

Cererea de finanțare – sectiunea B1 și din 

documentele: Certificatul de 

înregistrare/Certificat de înscriere în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere 

a persoanei juridice emis de Judecătorie, Statutul 

GP, lista membrilor GP. Expertul verifică: 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
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Site-ul -www.madr.ro, secţiunea Dezvoltare 

Rurala>>Grupurile de producatori 

recunoscute 

 

Doc.9.a. Documente financiare pentru 

încadrarea în categoria IMM (bilant – 

formularul 10, contul de profit si pierderi – 

formularul 20, formularele 30 si 40), pentru 

ultimul an anterior depunerii cererii de 

finantare, inregistrate la Administratia 

Financiara – pentru verificarea statutului de 

IMM 

sau 

9.b. Declarația pe proprie răspundere privind 

statutul de IMM depusă NUMAI de GP nou-

create (care nu au depus niciun bilanţ până la 

momentul depunerii cererii de finanțare) 

denumirea GP, data recunoașterii (trebuie să fie 

după 01.01.2014), adresa, cod unic de 

înregistrare/nr. de înmatriculare etc. 

În cazul în care se constată necorelări, expertul 

solicită informații suplimentare. 

 

Expertul verifică statutul de IMM al 

solicitantului la momentul depunerii Cererii 

de finanțare. 

În cazul GP înființate în anul depunerii Cererii de 

finanțare, care nu au depus niciun bilanț până la 

momentul depunerii Cererii de finanțare, 

expertul verifică declarația pe proprie răspundere 

a solicitantului privind statutul de IMM. 

În cazul GP înființate în anii 2014 și 2015, pe 

baza documentelor financiare pentru încadrarea 

în categoria IMM (bilant – formularul 10, contul 

de profit si pierderi – formularul 20, formularele 

30 si 40) depuse de solicitant pentru ultimul an 

anterior depunerii cererii de finantare, expertul 

verifică statutul de IMM al acestuia. 

 

Statutul de IMM și de întreprindere 

autonomă/parteneră/legată al solicitantului se 

verifică astfel: 

IMM-urile sunt intreprinderile care au numărul 

mediu de salariați, mai mic de 250 de angajați și 
realizează o cifră de afaceri anuală netă de până 

la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin 

active totale care nu depăşesc echivalentul în lei 

a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii 

financiare aprobate. Prin active totale se înţelege 

active imobilizate plus active circulante plus 

cheltuieli în avans, conform legii 346/2004 cu 

modificările și completările ulterioare. Dacă la 

data întocmirii situaţiilor financiare anuale 

întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele 

stabilite, aceasta nu îşi va pierde calitatea de 

întreprindere mică, mijlocie sau 

microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor 

plafoane se produce în două exerciţii financiare 

consecutive. 

Celelalte întreprinderi sunt acele întreprinderi 

care nu îndeplinesc cumulativ condițiile de 

încadrare în IMM-uri. 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
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Pe baza Certificatului constatator extras din baza 

de date online a ONRC (RECOM), expertul 

verifică atât în amonte cât şi aval, dacă 

solicitantul ca formă de organizare se regaseşte 

ca asociat/acţionar în structura capitalului altor 

persoane juridice sau alte persoane fizice/ 

juridice sunt asociaţi/acţionari în structura 

capitalului solicitantului. 

a) Se verifică dacă solicitantul este societatea 

parteneră sau legată cu alte societati. Pentru 

aceasta, se introduce in RECOM numele 

solicitantului si datele de identificare, iar in cazul 

in care se regaseste cu parti sociale/actiuni in 

proportie mai mare de 50% in alte societati, 

pentru stabilirea cifrei de afaceri si a numărului 

mediu de salariaţi ai solicitantului se vor cere 

prin formularul E3.4 situaţiile financiare ale 

societăţilor implicate. Dacă solicitantul nu este 

societate parteneră sau legată verificarea 

încadrării în IMM se va face în baza situaţiilor 

financiare prezentate la cererea de finanţare. 

b) În cazul in care persoanele fizice sau 

juridice din structura actionariatului detin 

parti sociale/ actiuni in proportie mai mare de 

25% si sunt in acest fel partenere sau legate de 

solicitant, expertul va verifica daca acestia sunt la 

randul lor societati partenere sau legate cu alte 

societati. În cazul în care acţionarii/ 

asociaţii  deţin mai mult de 50% actiuni/ parti 

sociale în alte societăţi pentru stabilirea cifrei de 

afaceri si a numărului mediu de salariaţi ai 

solicitantului se vor cere prin formularul E3.4 

situaţiile financiare ale societăţilor implicate. 

 

În funcţie de cota de participare se determină 

calculul numarului mediu de salariati si a cifrei 

de afaceri ai solicitantului conform precizarilor 

din Legea nr.346/2004, art.4 respectiv încadrarea 

în categoria de microîntreprindere, întreprindere 

mică la momentul depunerii cererii de finanţare. 
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Expertul va printa print-screen–urile din 

RECOM identificate pentru solicitant si membrii 

asociati ai acestuia, pentru a proba verificarea 

realizată. 

 

În lipsa unor informații clare, expertul solicită 

informații suplimentare prin formularul E3.4. 

În cazul în care solicitantul nu răspunde la 

solicitare, Cererea de finanțare va fi declarată 

neeligibilă. Expertul va motiva detaliat decizia la 

rubrica Observații. 
 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 

verificat” expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili 

pentru submăsura 9.1, va bifa căsuţa corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant şi 

caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, condiția fiind declarată 

neîndeplinită. Expertul continuă verificarea. 

 

EG2 – Solicitantul trebuie să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul Grupului de Acţiune 

Locală Timişul de Centru 

 

EG3 - Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile 

planificate ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai 

jos (art. 27(1) R1305/2013): 

• adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la 

cerințele pieței; 

• introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

• stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție 

deosebită recoltării și disponibilității; și 
alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea 

competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și 

facilitarea proceselor de inovare. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat:   
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Plan de afaceri 

In cadrul planului de afaceri, solicitantul va 

detalia modul în care, prin intermediul 

proiectului, va adapta producția și produsele 

producătorilor la cerințele pieței, va introduce 

în comun produsele pe piață, inclusiv 

pregătirea pentru vânzare, centralizarea 

vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor 

en gros și va dezvolta competențele în materie 

de exploatare și de comercializare, inclusiv 

organizarea și facilitarea proceselor de 

inovare. 

In planul de afaceri, solicitantul va stabili 

minimum un obiectiv aferent activităților 

menționate anterior. 

In baza gradului de realizare a obiectivelor 

stabilite de solicitant se va determina dacă 

planul de afaceri a fost implementat corect. 

 

 

Expertul verifică dacă Planul de afaceri întocmit de 

solicitant respectă modelul – cadru de pe site și 
versiunea corespunzătoare la momentul depunerii 

Cererii de finanțare. 

Expertul corelează informațiile referitoare la 

solicitant (date generale, obiect de activitate, număr 

de membri, nume și date de identificare ale 

acestora, tip producție etc.) din Planul de afaceri cu 

cele din Cererea de finanțare, Statutul GP și din 

lista membrilor GP. 

Expertul verifică baza de producție a solicitantului 

specificată în Planul de afaceri prin accesarea 

bazelor de date IACS - APIA și/sau 

ANSVSA/DSVSA pentru fiecare membru. În cazul 

în care expertul nu regăsește în aceste baze de date 

unul/mai mulți membri ai GP, va solicita, prin 

informații suplimentare, documentele doveditoare 

ale bazei de producție pentru membrul/membrii 

respectiv/i (conform documentelor menționate în 

Cererea de finanțare în cazul solicitantilor care 

primesc punctaj in cadrul  principiului asocierii 

exploatațiilor de mici dimensiuni). 

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din 

Cererea de Finanţare şi din Planul de afaceri 

corespund cu cea publicată de Banca Central 

Europeana pe Internet la adresa : 

 <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va 

printa pagina conţinând cursul BCE din data 

întocmirii Cererii de finanțare. 

 

Expertul verifică în Planulul de afaceri dacă 

obiectivele planificate de solicitant sunt detaliate în 

raport cu una sau mai multe dintre activitățile 

enumerate mai sus. 

 

În lipsa unor informații clare, expertul solicită 

informații suplimentare. 

În cazul în care solicitantul nu răspunde la 

solicitare, Cererea de finanțare va fi declarată 

neeligibilă. Expertul va motiva detaliat decizia la 

rubrica Observații. 
Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 

verificat”, expertul consideră că activitățile planificate sunt detaliate în raport cu una sau 

mai multe dintre categoriile enumerate mai sus și dacă acestea sunt eligibile în 
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în Fișa submăsurii, se va bifa conformitate cu cele specificate 

caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, condiția fiind declarată 

neîndeplinită. 

 

În cazul în care, după verificarea eligibilității solicitantului și a condițiilor de eligibilitate EG1 

– EG2, expertul constată că cel putin una din condițiile din secțiunea Verificarea eligibilitatii 

solicitantului sau din condițiile de eligibilitate EG1 – EG2 nu este îndeplinită și dacă 

solicitantul nu furnizează informațiile solicitate prin formularul de informații suplimentare, 

cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 

 

EG4 -  Investiţia, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie să se realizeze pe teritoriul 

GAL 

 

3. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Verificarea constă în asigurarea că sprijinul public nerambursabil solicitat în Planul de afaceri 

și în Cererea de finanțare nu depășește ratele de degresivitate prevăzute în fișa măsurii și suma 

maxima de 50.000 euro/an și că nu este solicitat pentru o perioadă mai mare de 5 ani de la data 

recunoașterii GP. 

 

DOCUMENTE 

PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Cererea de finanțare; 

Planul de afaceri. 

3.1. Tipul de sprijin este forfetar, degresiv, platit in transe anuale, 

pentru o perioada care nu poate depasi cinci ani de la data la care 

grupul de producatori a fost recunoscut, acordat in baza unui plan 

de afaceri. 

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din 

cuantumul sprijinului, așa cum este calculat mai jos, și nu poate 

să depășească 10% din valoarea producției comercializate în 

primii 5 ani de la recunoașterea GP și suma maximă de 100 000 

euro/an. 

Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza producției 

comercializate anual prin intermediul GP, cu excepția primului 
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an, când se poate plăti GP un sprijin calculat pe baza valorii 

medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, 

in ultimii trei ani inainte de aderarea la GP. 

Sprijinul se va acorda ca procent din producția comercializată 

prin intermediul GP astfel: 

• Anul I de la recunoastere – 10%, fără a depăși suma 

maximă de 50 000 euro; 

• Anul II de la recunoastere – 8%, fără a depăși suma 

maximă de 50 000 euro; 

• Anul III de la recunoastere – 6%,fără a depăși suma 

maximă de 50 000 euro; 

• Anul IV de la recunoastere – 5%,fără a depăși suma 

maximă de 50 000 euro; 

• Anul V de la recunoastere – 4%, fără a depăși suma 

maximă de 50 000 euro. 

Atenție! În cazul grupurilor de producători recunoscute, dar care 

nu au depus cererea de finanțare, acestea sunt eligibile pentru 

ajutor numai pentru restul perioadei de 5 ani de la momentul 

recunoașterii, durata contractului și numărul de tranșe anuale 

fiind reduse în consecință, cu respectarea ratelor de degresivitate 

prevăzute în cadrul măsurii 9 din PNDR 2014-2020 (de exemplu, 

în cazul în care plățile încep în cel de-al 3-lea an de la 

recunoaștere, nivelul de sprijin va fi calculat ca fiind 6 % din 

valoarea producției comercializate - VPC). 

Expertul verifică în Cererea de finanțare și în Planul de afaceri 

dacă solicitantul a respectat prevederile detaliate anterior și 

bifează corespunzător în fișa de verificare. 

Expertul corelează valorile previzionate de solicitant la capitolul 

III din Planul de afaceri, în Tabelul Planul de comercializare 

previzionat cu cele din Cererea de finanțare și cu ratele de 

degresivitate prevăzute în ghidul solicitantului. 

În cazul constatării unor neconcordanțe, expertul cere 

solicitantului să le corecteze prin formularul E3.4. de solicitare a 

informațiilor suplimentare. 

În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare, expertul va 

corecta neconcordanțele și va specifica aceasta la rubrica 

Observații. 
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3.2. Expertul verifică în Cererea de finanțare și în Planul de 

afaceri, coroborat cu verificările anterioare, dacă GP a respectat 

perioada pentru care a solicitat sprijinul, calculată de la data 

recunoașterii GP, în conformitate cu prevederile ghidului 

solicitantului. Expertul bifează corespunzător în fișa de 

verificare. 

În cazul constatării unor neconcordanțe, expertul cere 

solicitantului să le corecteze prin formularul E3.4. de solicitare a 

informațiilor suplimentare. 

În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare, expertul va 

corecta neconcordanțele și va specifica aceasta la rubrica 

Observații. 

 

3.3. Expertul verifică dacă cheltuielile eligibile prevăzute de 

solicitant în Cererea de finanțare și în Planul de afaceri sunt 

rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători 

din sectorul agricol și conduc la atingerea obiectivelor propuse. 

Dacă DA, cheltuielile sunt eligibile și expertul bifează caseta 

corespunzătoare din fișa de verificare. 

Dacă NU, expertul cere solicitantului să corecteze acest aspect 

prin formularul E3.4. de solicitare a informațiilor suplimentare. 

În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare, expertul va 

considera cheltuielile respective neeligibile, va bifa NU, va 

motiva decizia la rubrica Observații și sprijinul nu va fi acordat. 

În conformitate cu capitolul 8.1 PNDR 2014-2020, sunt 

neeligibile cheltuielile efectuate înainte de semnarea 

contractului de finanțare, cu excepţia acelor costurilor generale 

necesare întocmirii CF potrivit art.45 din Regulamentul (UE) 

nr.1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii 

de finanțare. Cheltuielile generale necesare întocmirii CF se 

referă la onorariile pentru consultanți, onorariile pentru 

consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv 

întocmirea planurilor de afaceri și alte asemenea cheltuieli 

necesare pentru întocmirea și completarea dosarului cererii de 

finanțare (până la semnarea contractului de finanțare). 
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3.4. Expertul verifică dacă cheltuielile neeligibile prevăzute de 

solicitant în Cererea de finanțare și în Planul de afaceri sunt de 

tipul: 

- cheltuieli pentru fuzionarea GP existente*; 

- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de 

finanțare, cu excepţia acelor costurilor generale necesare 

întocmirii CF potrivit art.45 din Regulamentul (UE) 

nr.1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea 

cererii de finanțare. 

* Cheltuielile pentru fuzionarea GP existente nu sunt eligibile. 

Astfel, sunt excluse de la finanțare grupurile de producători 

rezultate în urma fuziunii unor grupuri de producători existente. 

Se corelează cu rezultatul evaluării eligibilitatii solicitantului – 

pct. 1.6. 

 

Dacă DA, cheltuielile sunt neeligibile și expertul bifează caseta 

corespunzătoare din fișa de verificare. 

Dacă NU, expertul va trece la cheltuieli eligibile valorile 

considerate în mod eronat de solicitant ca fiind neeligibile și va 

specifica aceasta la rubrica Observații. 

 

 

 

8.  Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL: 

 

Procedura de selecţie nediscriminatorie şi transparentă a proiectelor este stabilită în 

SDL de către GAL şi este aprobată de AM prin selecţia strategiei. Procedura de selecţie este 

publicată, în vederea asigurării transparenţei, pe pagina web a GAL Timişul de Centru 

(www.timisuldecentru.ro). 

Angajaţii GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie 

pentru proiectele declarate eligibile. Aceasta cuprinde toate criteriile de selecţie ale măsurii 

în care se încadrează proiectul şi punctajul obţinut. Fişele de verificare ale conformităţii, 

eligibilităţii, fişa verificării pe teren şi a criteriilor de selecţie trebuie să fie datate şi să 

prezinte numele şi semnătura a doi angajaţi din cadrul GAL, implicaţi în procesul de 

evaluare a proiectelor, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la încheierea 

termenului de depunere a proiectelor, în cazul în care nu au fost solicitate informaţii 

suplimentare. Astfel GAL va elabora Raportul de Selecţie Intermediar în max. 40 de zile 

lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a proiectelor. 
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Expertul verificator poate să solicite informaţii suplimentare în etapa de verificare a 

eligibilităţii, dacă este cazul, în următoarele situaţii: 

− informaţiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de 

eligibilitate; 

− prezentarea unor informaţii contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii 

de Finanţare; 

− necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea Cererii de Finanţare; 

− necesitatea corectării bugetului indicativ. 

Termenul de răspuns la solicitarea de informaţii suplimentare nu poate depăşi 5 zile 

începând cu ziua următoare de la primirea formularului E3.4L de către solicitant. În situaţii 

excepţionale, se pot solicita şi alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii 

răspunsului la informaţiile suplimentare solicitate iniţial. 

Reprezentanţii GAL Timişul de Centru pot realiza vizite pe teren la amplasamentul 

proiectului (înştiinţând, în prealabil solicitantul) pentru toate proiectele depuse. Verificarea 

pe teren se va face în conformitate cu prevederile procedurale aferente acestei etape din cadrul 

Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare. 

Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL Timişul de Centru vor respecta 

principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care 

completează şi un angajat care verifică. 

Verificarea finală a proiectelor va fi realizată de Comitetul de Selecţie care semnează 

şi Raportul de Selecţie cu privire la rezultatul procesului de evaluare şi selectare. 

Comitetul de selecţie şi Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor este stabilit de către 

organele de decizie (Adunarea Generală/Consiliul Director). Comitetul de selecţie a 

proiectelor este format din 7 membri ai parteneriatului Grupului de Acţiune Locală Timişul 

de Centru. 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor este formată din 5 membri ai parteneriatului 

Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru. Pentru fiecare membru al comitetului de 

selecţie şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va stabili de asemenea, un membru 

supleant. În situaţia în care persoana desemnată în Comitetul de Selecţie/Comisia de 

Soluţionare a Contestaţiilor nu poate participa la lucrările unei sesiuni de selecţie, înlocuirea 

acesteia se face prin convocarea supleantului care va prelua atribuţiile titularului. Membrii 

supleanţi ai Comitetului de Selecţie/Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor pot fi parteneri 

publici, parteneri privaţi, societate civilă respectiv persoane fizice relevante. Comitetul de 

Selecţie/Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor trebuie să fie constituit din minimum 51% 

reprezentanţi ai mediului privat şi ai societăţii civile (inclusiv persoane fizice relevante – 

maximum 5%), şi maximum 25% entităţi provenite din mediul urban. Componenţa 

Comitetului de Selecţie/Comisiei de Soluţion are a Contestaţiilor şi membri supleanţi poate 

fi modificată prin hotărârea Adunării Generale/Consiliul Director, păstrând în formă identică 

natura comitetului de selecţie mai sus menţionată cu privire la constituirea acestora. 
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Obligaţile Comitetului de Selecţie a proiectelor: 

- Fiecare membru al Comitetului de Selecţie respectă condiţiile de evitare a 

Conflictelor de interese şi semnează o declaraţie de confidenţialitate şi 

imparţialitate privind evitarea conflictelor de interese (inclusiv experţii tehnici 

care verifică şi semnează proiectele verificate) 

- Verifică proiectele propuse pentru selecţie de către experţii tehnici, decide cu 

privire la proiectele care vor fi finanţate în cadrul strategiei de dezvoltare locală, 

respectiv studiază şi semnează rapoartele de selecţie a sesiunii. 

 

Obligaţiile Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor: 

- Fiecare membru al Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor respectă condiţiile de 

evitare a Conflictelor de interese şi semnează o declaraţie de confidenţialitate şi 

imparţialitate privind evitarea conflictelor de interese; 

- Verifică conformitatea şi eligibilitatea contestaţiilor, decide cu privire la aprobarea 

sau respingerea proiectelor respective, semnează rapoartele de contestaţie întocmite 

de către experţii tehnici. 

 

La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 

membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate 

civilă. 

 

GAL Timişul de Centru va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de 

evaluare şi selecţie cu transmiterea unei Notificări şi va publica pe pagina proprie de web 

Raportul de Selecţie Intermediar şi îl va afişa la sediul GAL-ului. Notificările transmise 

solicitanţilor vor conţine motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile şi/sau selectate - 

se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut 

pentru fiecare criteriu de selecţie - precum şi perioada de depunere şi soluţionare a 

contestaţiilor. Contestaţiile primite vor fi analizate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi 

neselectate, pot depune contestaţii la biroul administrativ GAL Timişul de Centru în 

maximum 5 zile calendaristice de la data primirii notificării sau în maximum 10 zile 

lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie Intermediar pe pagina de web a GAL. 

În maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor se va 

anunţa raportul de soluţionare a contestaţiilor şi Raportul de Selecţie pe site-ul GAL-ului şi 

prin afişare la sediul GAL. 
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PARTENERI PUBLICI 28,57 % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

COMUNA SÎNMIHAIU ROMÂN MEMBRU AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ 

COMUNA TORMAC MEMBRU AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ 

COMUNA NIŢCHIDORF 
MEMBRU 

SUPLEANT 
AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ 

COMUNA PECIU NOU 
MEMBRU 

SUPLEANT 
AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ 

PARTENERI PRIVAȚI 42,86  % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

DR. BOBIC NARCIS SRL MEMBRU Activităţi veterinare 

DEN-DY-DEN SRL  MEMBRU Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

GRUP SIN ELECTRIC SRL MEMBRU Lucrări de instalaţii electrice 

AGRONICULA SRL 

MEMBRU 
SUPLEANT 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase si a plantelor producatoare de 

seminte oleaginoase 

EUROPEAN PURCHASING CONSULT 
SRL 

MEMBRU 
SUPLEANT 

Intermedieri în comerţ cu produse diverse 

ROXINOV CONSTRUCT SRL 
MEMBRU 

SUPLEANT 
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 

nerezidenţiale 

SOCIETATE CIVILĂ 28,57   % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

ASOCIAȚIA TIMIȘUL VERDE MEMBRU 
Asociația reprezintă domeniul protecției 

mediului 

ASOCIAȚIA EUROPA DE STUDII 
POLITICE ȘI EDUCAȚIE CIVICĂ  

MEMBRU Dezvoltare personală şi educaţională 

ASOCIAȚIA CULTURALA GHIOCELUL 
GIROC 

MEMBRU 
SUPLEANT 

Asociația promovează valorile culturale şi 
tradiţionale locale 

ASOCIAȚIA LUNCA POGĂNIȘULUI 
MEMBRU 

SUPLEANT 
Dezvoltare comunitară 

PERSOANE FIZICE 0   % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

   

. 
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9.  Criteriile de selecţie 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos menţionate, 

iar sistemul de punctare este următorul: 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1. Justificarea utilităţii proiectului cel 

puţin pentru populaţia din UAT-ul 

în care acesta îşi desfăşoară 

activitatea şi implicit pentru 

populaţia GAL 

25 p 

2. Principiul asocierii mai multor 

entităţi pe baza unui acord de 

parteneriat, solicitantul fiind unul 

din parteneri  

Max. 25p 

 Parteneriatul are:  

a) mai mult de 5 parteneri 25 

b) intre 2-5 parteneri 15 

3. Numărul de locuri de muncă create 

prin proiect 

Max. 25p 

Mai mult de 2 locuri de muncă 25 

Minim 2 locuri de muncă 15 

4. Solicitanţii care nu au primit 

anterior sprijin comunitar pentru o 

investiţie similară 

25p 

TOTAL 100 puncte 

 

      Punctajul minim este de 15 puncte 
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METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU EVALUAREA CRITERIILOR DE 

SELECŢIE  

 

 

1. 
Justificarea utilităţii proiectului cel puţin pentru populaţia din UAT-ul în care 

acesta îşi desfăşoară activitatea şi implicit pentru populaţia GAL 
25 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: Plan de afaceri 

 

2. Principiul asocierii mai multor entităţi pe baza unui acord de parteneriat, 

solicitantul fiind unul din parteneri  
Max. 25 p 

a) mai mult de 5 parteneri 25 p 

b) între 2-5 parteneri 15 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Planul de afaceri 

Cererea de finanțare 

Doc. 2 Statutul GP 

Doc. 3 Lista membrilor GP 

Numărul partenerilor se va prezenta in planul de 

afaceri si se va verifica în statutul GP. Se va 

justifica utilitatea proiectului şi implicarea în 

proiect de către fiecare partener. 

Verificarea subcriteriilor acestui principiu se 

bazează pe documentele justificative prezentate 

de către solicitant la momentul depunerii CF. 

După contractare, având în vedere caracterul 

stimulativ al sprijinului, numărul membrilor 

grupului de producători, beneficiar de sprijin, 

poate înregistra creșteri fără nici o restricție. Pe 

perioada de implementare a planului de afaceri, 

numărul membrilor nu va scădea sub valoarea 
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pentru care s-a primit punctaj. În cazul retragerii 

anumitor membrii, grupul va coopta noi membri 

astfel încât atingerea obiectivelor din planul de 

afaceri să nu fie afectată. 

 

 

3. 

Numărul de locuri de muncă create prin proiect Max. 25 p 

mai mult de 2 locuri de muncă 25 p 

Minim 2 locuri de muncă 15 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Planul de afaceri 

 

Plan de afaceri 

 

 

 

4. 

Solicitanţii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie 

similară 
25 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: Declaraţia pe propria răspundere 

 

 

 

Criterii de departajare 

 

 În cazul în care există proiecte cu punctaj egal se va utiliza regula primul venit, primul 

servit. 
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10. Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie: 

 

Anunţarea rezultatelor se va face în termen de 20 de zile lucrătoare (în cazul în care nu au fost 

solicitate informaţii suplimentare) de la încheierea termenului de depunere a proiectelor prin 

Raportul de Selecţie Intermediar aprobat de către Comitetul de Selecţie al GAL. Raportul va 

fi publicat pe pagina de internet a GAL-lui. Şi afişat la sediul GAL. Toţi solicitanţii vor fi 

notificaţi în scris despre rezultatele evaluării proiectelor şi despre modul şi perioada dreptului 

de contestaţie. 

Contestaţii privind decizia de finanţare a proiectelor pot fi depuse la sediul GAL în termen de 

maxim 5 zile calendaristice de la primirea notificării asupra rezultatului selecţiei. În maximum 

10 zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor se va anunţa 

rezultatul final al selecţiei de proiecte a acesteti sesiuni prin publicarea Raportului de selecţie 

final pe site-ul GAL –ului şi prin afişare la sediul GAL. Solicitanţii care au depus contestaţie 

vor fi notificaţi în scris despre rezultatul soluţionării contestaţiilor. 

Proiectele trebuie realizate în aria acoperită de GAL TIMIŞUL DE CENTRU. Teritoriul 

acoperit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru include 15 localităţi, din 

care 14 localităţi (2 oraşe – Ciacova şi Buziaş şi 12 comune – Tormac, Sînmihaiu Român, 

Moşniţa Nouă, Niţchidorf, Şag, Parţa, Giroc, Ghiroda, Chevereşu Mare, Giulvăz, Sacoşu 

turcesc şi Peciu Nou) fac parte din judeţul Timiş şi o localitate – Vermeş care face parte din 

judeţul Caraş – Severin. 

Beneficiarii au obligaţia de a raporta către GAL toate plăţile autorizate şi rambursate în cadrul 

proiectelor selectate, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiari. Raportarea se va realiza 

după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii, în 

maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii. Modelul de declaraţie prin care 

beneficiarul va face raportarea se poate procura din biroul tehnic al GAL sau se poate descărca 

de pe pagina de internet a GAL-ului din documentaţia aferentă apelului de selecţie.  

   

11. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine mai multe informaţii 

- la Sediul Administrativ al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru, din 

comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Judeţul Timiş, Cod poştal 307200. 

- pe site-ul Asociației: timisuldecentru.ro 

- la adresa de email: contact@timisuldecentru.ro 

 


