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Anunț lansare apel depunere proiecte 
 

Data publicării: 7/2012 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:      3 / M142 / 2012 
Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est anunță lansarea, în perioada 01 august 2012 – 01 septembrie 2012, a sesiunii de cereri de proiecte 

pentru Măsura 142 „Înființare grupuri de producători ". 
 

 
 
 
 

Depunerea proiectelor pentru măsura 142 se va face la sediul  Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est (com. Răstoaca) în intervalul orar 09:00 - 
14:00. Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei 
măsuri. Procedura de selecție va fi afișată pe site-ul www.galvranceasudest.ro și la sediul GAL. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de 
proiecte aferentă acestei măsuri este: 01 septembrie 2012, ora 12:00. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se 
va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Președintele Comisiei de Selecție. Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est va notifica în scris și 
prin intermediul paginii de internet www.galvranceasudest.ro, în maxim 30 de zile, pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse 
de către aceștia la sediul GAL. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii 142 din cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de 
internet. Vă așteptăm la sediul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est  din com. Răstoaca, jud. Vrancea. Sunați la 0040.784.287.433 sau scrieți-ne la 
adresa Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est, Sat. Răstoaca, com. Răstoaca, jud. Vrancea sau galvnsudest@gmail.com, pentru a afla cum puteți 
obține și dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est. 

 
Beneficiarii 
 
Grupuri de producători recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislației în vigoare. Se 

exclud de la finanțare grupurile de producători, recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin prin Programul SAPARD sau de la bugetul național, precum și 
organizațiile de producători din sectorul legume-fructe care beneficiază de sprijin prin Regulamentul CE 2200/1996, precum și organizațiile de producători de 
hamei. 

Descrierea procedurii oficiale pentru recunoașterea grupurilor inclusiv criteriile de recunoaștere Conform legislației în vigoare, grupurile de producători 
sunt recunoscute de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, responsabil pentru: 

a) analiza și decizia privind recunoașterea grupului de producători; 
b) verificarea periodică a condițiilor de recunoaștere; 

Fondurile disponibile pentru Măsura 142 „Înființare grupuri de producători " sunt de 200.000 de Euro (826.380 Lei). 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 142 este in conformitate cu ghidul solicitantului. 
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c) emiterea și înregistrarea avizului de recunoaștere al grupului de producători într-un registru special, deschis în acest scop; 
d) retragerea Avizului de recunoaștere acordat grupului de producători, în situația în care acesta a fost obținut prin prezentarea de date neconforme 

realității, precum și atunci când obligațiile față de membrii grupurilor de producători, cuprinse în actul constitutiv, nu mai sunt respectate. 
Dosarele pentru accesarea Măsurii 142 trebuie să conțină documentele conform  „GHIDUL SOLICITANTULUI" (www.apdrp.ro) . 
 
Criterii de selecție 
 
Legislația în vigoare (Ordonanța nr. 37 din 14 iulie 2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005) prevede în principal, următoarele 

criterii de recunoaștere ale grupului de producători: 
1. să fie persoană juridică înființată la inițiativa producătorilor agricoli și forestieri, cu scopul de a comercializa în comun produsele agricole și silvice ale 

membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective: 
a. planificarea și modificarea producției conform cererii pieței, în special conform condițiilor de calitate și cantitate; 
b. promovarea concentrării ofertei și plasarea pe piață a produselor obținute de membrii săi; 
c. reducerea costurilor de producție și stabilirea prețurilor la producător; 
d. promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producție și gestiune a deșeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în 

special pentru protecția calității apelor, a solului și a peisajului natural, precum și menținerea și/sau promovarea biodiversității. 
2. alte condiții de recunoaștere se referă la: 

a. grupul de producători este format din cel puțin 5 membri; 
b. să comercializeze cel puțin 75% din producția proprie prin intermediul grupului de producători; 
c. dovedește prin evidența contabilă o valoare minimă a producției comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicită recunoașterea, de 

cel puțin 10.000 Euro, echivalent în lei; 
d. deține un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și valorică a producției membrilor; 
e. membrii grupului de producători au obligația de a plăti contribuțiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înființarea și funcționarea 

grupului de producători. 
3. să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligațiile membrilor și ale grupului de producători; 
4. să dispună de organe de conducere și mijloace tehnice care să-i permită să asigure managementul comercial și financiar pentru funcționarea grupului 

de producători. 
Cerințele de conformitate pentru ca proiectele să fie declarate eligibile sunt postate pe site-ul GAL - ului la fiecare măsura în parte. 
Comisia de selecție este formată din: 

 Reprezentanți autorități publice 2 persoane; 

 Reprezentanți parteneri private 3 persoane. 
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Declarație 
 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………………………………................................................, domiciliat/ă în localitatea 

………………….……..............., str. ………………………………………………………….……………...., nr. …..….., bl. ……..., sc. …...., ap. ……..., 

județul ..................................., codul poștal ……...................,  posesor/posesoare al/a  actului de identitate ...... seria …..., nr…..................,  CNP  

.......................................................,    în  calitate  de  solicitant  al finanțării    GAL    Vrancea    Sud - Est, pentru proiectul cu titlul 

…………………………………………………………………………………………………………………......................................................................... 

mă angajez ca: 

 După semnarea Contractului de Finanțare, să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est o copie a acestuia, în termen de 5 zile de la data 

semnării lui. 

 După selectarea proiectului, să raportez către G.A.L. Vrancea Sud - Est toate plățile aferente proiectului ce vor fi efectuate de APDRP. Să 

realizez această raportare după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plății și în maximum 5 zile lucrătoare de la 

data efectuării plății. 

 Să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est  copie a Declarației de Eșalonare Plăți (depusă odată cu prima Cerere de Plată). 

 Să aduc la sediul GAL Vrancea Sud – Est copia Rapoartelor de Progres depuse pe perioada desfășurării proiectului. 

 

Mă angajez ca în termen de 5 zile de la survenirea acesteia să aduc la cunoștință GAL Vrancea Sud – Est orice modificare intervenită în 

derularea contractului. 

Îmi asum faptul că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

Data                                                                                            Semnătura 
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