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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală și Planul European de Redresare Economică 

Proiect finanțat cu fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 

Axa LEADER: Sub-Măsura 431.2  

Titlul proiectului”Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și 

animarea teritoriului” 

Contract: C431.2021260658155 

Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală”Ținutul Haiducilor”  

 

Apel de selecţie pentru  

Măsura 41.1.3 . Sprijinirea fermelor private 

 

  
           AFERENTĂ pentru intervenţii tip D: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 142 din PNDR 

– “Înfiinţarea grupurilor de producători” 

 

 

Data lansarii apelului de selecţie: 16.07.2014 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  

M41.1.3-142-3/16.07.2014-30.07.2014 

Data limita de depunere a proiectelor: 30.07.2014  ora 12:00 

 

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de Acțiune 

Locală  ”Ținutul Haiducilor”orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, Nr.22, județul 

Bistrița-Năsăud, în intrevalul orar 08.30-16.00 
 

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 41.1.3 . Sprijinirea fermelor private 

Pentru intervenţii de tip D: Valoarea totala alocata finantarii pentru intervenţii tip D este 

5.000 Euro 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul 

Măsurii  pentru intervenţii de tip D este de 5.000 Euro. 

 

 Valoarea totală estimată a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro (valoarea maxima admisă a 

proiectului). 

 

Declaratia beneficiarului privind raportarea catre GAL 

- beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate plaţile aferente proiectului selectat, ce vor 

fi efectuate de APDRP catre beneficiar.  

- Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la 

confirmarea plaţii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii  

- Model de Declaratie privind raportarea catre GAL (Anexa 1). 

 

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie a proiectelor: 

- Evaluarea proiectelor se va finaliza in maxim 5 de zile lucratoare de la finalizarea perioadei de 

depunere, iar publicarea Raportului de Selectie Intermediar  se va face cel tarziu până la data de 

07.08.2014, pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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- Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selecţie efectuat de catre expertii GAL se va 

face prin notificarea solicitantilor si prin publicarea Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul 

GAL. 

- Contestaţiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau în 

maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.  

- Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Solutionare a Contestaţiilor înfiinţată la 

nivelul GAL.  

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 21.08.2014 si va conţine 

denumirea solicitantului şi a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. 

 

 Cerințe de conformitate și eligibiliate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: 

 

In cadrul Masurii 142 se acorda sprijin pentru grupurile de producatori recunoscute conform 

legilatiei in vigoare care activeaza in urmatoarele sectoare : 

 

1. Sectorul agricol: 

 culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi 

rădăcinoase câmp); 

 horticultură ( flori, plante ornamentale); 

 viticultură (viţă de vie pentru vin); 

 creşterea animalelor pentru lapte; 

 creşterea animalelor (excluzând laptele); 

 granivore (porci şi păsări); 

 mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea 

animalelor). 

 

2. Sector forestier : 

-produse lemnoase 

-produse nelemnoase 

 

Precizare: atât beneficiarul, cât şi proiectul trebuie să respecte criteriile de eligibilitate şi condiţiile 

minime pentru acordarea sprijinului financiar, aşa cum sunt ele definite în Ghidurile de finanţare ale 

măsurilor respective din PNDR.  

 

 Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu cererea de 

finantare AFERENTĂ pentru intervenţii tip D:  intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 142 

din PNDR – “Înfiinţarea grupurilor de producători” 

 

1. Aviz de recunoaştere emis de instituţiile abilitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei 

naţionale în vigoare, începand cu  data de 01 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, însoţit de  

procesul verbal de constatare.  

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

conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare; Sau  

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

persoanei juridice emis de Judecătorie  

3. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal.  
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4. Dovada studiilor efectuate de către reprezentantul legal.  

4.1 Copie după diploma de studii/certificatul de formare a reprezentantului legal al 

grupului de producători, care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care 

se solicită finanţarea; Sau   

4.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze  că reprezentantul legal 

al grupului de producători va urma şi va absolvi un stagiu de pregătire, atestat oficial, 

conform legislaţiei naţionale în vigoare, în maxim un an de la semnarea Contractului de 

finanţare.  

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

  

6. Actul constitutiv al grupului de producători.  

7. Statutul grupului de producători.    

8. Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului în care se vor derula 

operaţiunile cu APDRP  pentru proiectul finanţat prin FEADR (denumirea, adresa bancii, codul 

IBAN).  

  

IMPORTANT ! Programul de comercializare este inclus în Cererea de finanţare.  

Programul de comercializare trebuie să demonstreze comercializarea a cel puţin 75% din producţia 

agricolă şi silvică a membrilor prin intermediul grupului de producători pentru o perioadă de 5 ani, 

fundamentat pe un plan de producţie al membrilor grupurilor de producători, conform cerinţelor 

cantitative şi calitative ale pieţii, care conferă siguranţa realizării unei valori minime a producţiei 

comercializate, pentru produsul sau grupa de produse pentru care a solicitat  aviz de recunoaştere, 

de cel puţin 10.000 EURO, echivalent în lei.  

IMPORTANT ! Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile 

la data depunerii acestora la Compartimentul de dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR, 

situat la sediul Direcţiei Agricole Judeţene , în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

 

 

Nota: 

 Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate, 

sa prezinte documentele justificative o data cu depunerea proiectului,  menţionate în cadrul 

Ghidului Solicitantului aferentă Măsurii 142 din PNDR – “Înfiinţarea grupurilor de producători”.   

 

 Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea acestei măsuri în cadrul GAL sunt 

cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de internet www.apdrp.ro, precum 

și pe site-ul asociaței www.galtinutulhaiducilor.ro 

 

 

http://www.apdrp.ro/
http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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 Criteriile de selecție a proiectelor depuse în cadrul măsurii Măsura 41.1.3 . Sprijinirea 

fermelor private  AFERETĂ pentru intervenţii tip D: intervenţii eligibile în cadrul 

Măsurii 142 din PNDR – “Înfiinţarea grupurilor de producători” 

 

În cadrul Măsurii 142 din PNDR se acordă sprijin pentru  grupurile de producători recunoscute 

conform legislaţiei naţionale în vigoare, care activează în următoarele sectoare:   

1. Sectorul agricol:  

 culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi  

rădăcinoase câmp);  

 horticultură ( flori, plante ornamentale);   viticultură (viţă de vie pentru 

vin);  creşterea animalelor pentru lapte;   creşterea animalelor (excluzând 

laptele);  granivore (porci şi păsări);  mixt (creşterea animalelor pentru 

lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea animalelor).  

2. Sectorul forestier:  

 produse lemnoase;  produse 

nelemnoase
1
.  

 

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție. În cazul 

proiectelor cu acelși puncatj, departajarea acestora se face în functie de valoare eligibilă a 

proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare, în limita valorii totale a apelului de 

selecție. 

Vă aşteptăm la punctul de lucru al secretariatul Grupului de Acțiune Locală  ”Ținutul 

Haiducilor”orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, 22, județul Bistrița-Năsăud, în 

intrevalul orar 08.00-16.00 unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport 

tipărit a informațiilor detaliate, aferente măsurii. 

Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: Tel: 037-1408616 Fax: 037-2255592, sau scrieţi-ne 

la adresa de e-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.ro sau adresa poștală: Grupul de Acțiune 

Locală ”Ținutul Haiducilor” orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, Nr.22, județul 

Bistrița-Năsăud. 

  

 

 

                                                
1
 Produsele nelemnoase specifice fondului forestier sunt: fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile 

comestibile din flora spontană, plantele medicinale şi aromatice, răşina şi altele de acest fel, conform art. 

39, litera e) din Codul Silvic, exceptând produsele rezultate din activităţi de vânătoare.  

mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

