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APEL DE SELECTIE  

Masura 41.1.142 “Infiinţarea grupurilor de producatori” 
Nr. ref. sesiune 1/15.02-18.03.2013 

 

Data lansarii apelului de selecţie: 15.02.2013 

Data si ora limita de depunere a proiectelor: 18.03.2013, ora 14.00 

Locul şi intervalul orar in care se pot depune proiectele: 

Proiectele se pot depune de luni pana vineri , in intervalul orar 09:00 – 14:00, la secretariatul GAL 
din orasul Jimbolia, str. Stefan cel Mare, nr.9.   

Fondul disponibil: 100.000 Euro 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul 
Masurii 41.1.142 este de 200.000 Euro dar nu mai mult de 50.000 Euro 

Suma maxima a unui proiect: 400.000 Euro  

Suma maxima eligibila a unui proiect: 50.000 Euro  

Comitetul de Selecţie a Proiectelor:  
-numarul membrilor: 13 membri plini si 5 membri supleanti 
-public: 4 membrii plini, 2 membri supleanti 
-privat: 4 membrii plini, 2 membrii supleanti  
-societate civila: 5 membri plini, 1 membru supleant 
-spaţiul rural: 10 membri plini si 5 membrii supleanti 
-urban: 3 membrii plini 
 Componenţa Comitetului de Selecţie al GAL “BANAT-VEST” 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Functia detinuta in 
comitetul de selectie a 
proiectelor in asociatie 

Postelnicu Darius Orasul Jimbolia Primar Presedinte comisie selectie 

Suciu Ilie Comuna Lenauheim Primar Membru plin 
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Birdean Dorin Comuna Checea Primar Membru plin 

Todaşca Ilie Comuna Sacalaz Primar Membru plin 

Szabo Csaba Comuna Otelec Primar Membru supleant 

Nastor Gheorghe Comuna Gottlob Primar Membru supleant 

PARTENERI PRIVATI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia 
Functia detinuta in 

comitetul de selectie a 
proiectelor in asociatie 

Bibu Mihaela 
Claudia 

SC LENAVET SRL 
Lenauheim 

Administrator Membru plin 

Gagica Valentin 
Daniel Claudiu 

SC Dancoda Consult SRL Jimbolia Administrator Membru plin 

Busuioc Ciprian SC LUMIAGRO SRL 
Comloşu Mare 

Administrator Membru plin 

Bencze Andrea-
Claudia 

SC Merpano SRL 
Sacalaz 

Admnistrator Membru plin 

Vajda Zoltan Vajda Zoltan PFA 
Uivar 

Director Membru supleant 

Cerba Daniela Cerba Daniela II 
Gottlob 

Director Membru supleant 

ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia 
Functia detinuta in 

comitetul de selectie a 
proiectelor in asociatie 

Boteanu Marcel 
Pavel 

As. pentru Dez. Comunitara şi 
Educaţionala  „Ostern”Comloşu 

Mic 

Presedinte Secretar comisie de selectie 

Talpai Gabor-Ianos Asociaţia “Otelekert-Pro Otelec” 
Otelec 

Preşedinte Membru plin 

Cioica Valer 
Nicolae 

Asociaţia Civica „Satul Banaţean” 
Grabaţ 

Presedinte Membru plin 

Bogdan Vacarescu Asociaţia „Telecentru” 
Comloşu Mare 

Preşedinte Membru plin 

Popa Adrian As. „Societatea de Caritate 
Blythswood România” Jimbolia 

 
Manager 

Membru plin 

Bugarschi Daniel Fundatia „Siguranta pentru Copii Administrator Membru supleant 
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Ioan in România „Checea 
 
 
 
 
Comisia de Contestatii:  
-numarul membrilor 5: 3 membri plini si 2 membri supleanti 
-public: 1 membru plin 
-privat:  1 membru plin  
-societate civila: 1 membru plin, 2 membri supleanti 
-spaţiul rural: 2 membri plini si 2 membri supleanti 
-urban: 1 membru plin 
Componenţa Comisiei  de Contestatii a proiectelor  GAL „BANAT-VEST” 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Functia detinuta in 
comisia de contestatii

Maria Cotosman Comuna Lenauheim Jurist Presedinte 
Ingrisch Iosif Asociatia APVS Arthemis Presedinte Secretar 
Zamfir Alina SC. Annonas Management&Consulting SRL Administrator Membru plin 

Olarescu Gh.Ioan  Asociatia „Suflet Nou” Presedinte Membru supleant 
Morariu Mircea Asociatia “Paduri pentru viitor” Presedinte Membru supleant 
 
Solicitantul finantarii este obligat sa depuna o declaratie prin care se angajeaza sa raporteze catre 
GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. 
Modelul declaratiei solicitate este disponibil mai jos. 
 

Model de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate plaţile 
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar: 

Declaratie 
Subsemnatul/a......, domiciliat/a in localitatea....., str....., nr. ..., bl. ..., ap...., et..., sc..., judeţul ....., 
codul poştal ...., posesoare a actului de identitate ... seria ..., nr. ..., codul numeric personal ...., in 
calitate de solicitant al finanţarii GAL Banat-Vest, pentru proiectul............, ma angajez: 
-ca dupa ce proiectul depus de mine va fi selectat, sa raportez catre GAL Banat-Vest toate platile 
aferente proiectului, ce vor fi efectuate de APDRP catre mine, in calitate de beneficiar al proiectului; 
-sa realizez aceasta raportare, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii cu privire la confirmarea 
platii si in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii plaţii. 
Imi asum faptul ca in situaţia in care se constata ca aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, 
ca persoana semnatara sunt pasibila de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in 
declaratii. 
     Data                                                                                                            Semnatura 
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Modalitatea de desfaşurare a procesului de selecţie a proiectelor : 
Conform Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de 
Contestaţii din cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala (GAL) „BANAT-VEST”- Anexa 1 
 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului: 
conform Ghidului Solicitantului  pentru masura 142- Versiunea aprilie 2012, postat pe  
www.aodrp.ro , www.galbanatvest.ro 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru intocmirea proiectului 
sunt:  
1. Aviz de recunoaştere emis de instituţiile abilitate, in conformitate cu prevederile legislaţiei 
naţionale in vigoare, incepand cu data de 01 ianuarie 2007 pâna la 31 decembrie 2013, insoţit de 
procesul verbal de constatare.  
 
2. Certificatul de inregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform 
Legii nr. 359/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare;  
Sau  
Certificat de inscriere in Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de inscriere a persoanei 
juridice emis de Judecatorie  
 
3. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal.  
 
4. Dovada studiilor efectuate de catre reprezentantul legal.  
4.1 Copie dupa diploma de studii/certificatul de formare a reprezentantului legal al grupului de 
producatori, care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care se solicita finanţarea;  
Sau  
4.2 Declaraţie pe propria raspundere in care sa se menţioneze ca reprezentantul legal al grupului 
de producatori va urma şi va absolvi un stagiu de pregatire, atestat oficial, conform legislaţiei 
naţionale in vigoare, in maxim un an de la semnarea Contractului de finanţare.  
 
5. Lista membrilor grupului de producatori, actualizata la data depunerii Cererii de finanţare. 
 
6. Actul constitutiv al grupului de producatori 
 
7. Statutul grupului de producatori.  
 
8. Document de la banca cu datele de identificare ale bancii şi ale contului in care se vor derula 
operaţiunile cu APDRP pentru proiectul finanţat prin FEADR (denumirea, adresa bancii, codul 
IBAN).  
 
IMPORTANT ! Programul de comercializare este inclus in Cererea de finanţare.  
Programul de comercializare trebuie sa demonstreze comercializarea a cel puţin 75% din producţia 
agricola şi silvica a membrilor prin intermediul grupului de producatori pentru o perioada de 5 ani, 
fundamentat pe un plan de producţie al membrilor grupurilor de producatori, conform cerinţelor 
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cantitative şi calitative ale pieţii, care confera siguranţa realizarii 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 in lei.  
 
IMPORTANT ! Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie sa fie valabile la 
data depunerii acestora la Compartimentul de dezvoltare rurala judeţean al AM-PNDR, situat 
la sediul Direcţiei Agricole Judeţene , in conformitate cu legislaţia naţionala in vigoare 
 
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul: conform 
Ghidului Solicitantului  pentru masura 142-Versiunea aprilie 2012, postat pe  www.aodrp.ro , 
www.galbanatvest.ro  
 
Descrierea procedurii oficiale pentru recunoaşterea grupurilor inclusiv criteriile de 
recunoaştere  
 
Conform legislaţiei naţionale in vigoare,grupurile de producatori sunt recunoscute de catre Ministerul  
Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, care este responsabil pentru:  
a) analiza şi decizia privind recunoaşterea grupului de producatori;  

b) verificarea periodica a condiţiilor de recunoaştere;  

c) emiterea şi inregistrarea avizului de recunoaştere al grupului de producatori intr-un registru 
special, infiinţat in acest scop;  

d) retragerea Avizului de recunoaştere acordat grupului de producatori, in situaţia in care acesta a fost 
obţinut prin prezentarea de date neconforme realitaţii, precum şi atunci când obligaţiile faţa de 
membrii grupurilor de producatori, cuprinse in actul constitutiv, nu mai sunt respectate.  
 
IMPORTANT ! Legislaţia naţionala in vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005 
aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 338/2005 şi Ordinul MADR nr. 171 din 13 
martie 2006 cu modificarile şi completarile ulterioare) prevede in principal, urmatoarele 
criterii de recunoaştere ale grupului de producatori:  
 

1. Sa fie persoana juridica infiinţata la iniţiativa producatorilor agricoli şi forestieri, cu scopul de a 
comercializa in comun produsele agricole şi silvice ale membrilor, urmarind realizarea urmatoarelor 
obiective:  

a) planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, in special conform condiţiilor de 
calitate şi cantitate;  

b) promovarea concentrarii ofertei şi plasarea pe piaţa a produselor obţinute de membrii sai;  

c) reducerea costurilor de producţie şi stabilirea preţurilor la producator;  

d) promovarea utilizarii practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care 
sa nu dauneze mediului inconjurator, in special pentru protecţia calitaţii apelor, a solului şi a 
peisajului natural, precum şi menţienerea şi/sau promovarea biodiversitaţii.  
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2. Alte condiţii de recunoaştere se refera la:  

a) grupul de producatori este format din cel puţin 5 membri;  

b) sa comercializeze cel puţin 75% din producţia proprie obţinuta prin intermediul grupului de 
producatori;  

c) dovedeşte prin evidenţa contabila, ca are inregistrata o valoare minima a producţiei comercializate, 
pentru grupa de produs pentru care solicita recunoaşterea, de cel puţin 10.000 Euro, echivalent in lei;  

d) deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, inregistrare şi urmarire cantitativa, calitativa 
şi valorica a producţiei membrilor;  

e) membrii grupului de producatori au obligaţia de a plati contribuţiile financiare prevazute in actul 
constitutiv pentru infiinţarea şi funcţionarea grupului de producatori.  

3. Sa aiba prevazute in actul constitutiv sau in statut obligaţiile membrilor şi ale grupului de 
producatori.  
 
4. Sa dispuna de organe de conducere şi mijloace tehnice care sa-i permita sa asigure managementul 
comercial şi financiar pentru funcţionarea grupului de producatori.  
  

Procedura de selecţie aplicata de Comitetul de Selecţie a GAL : 

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de 
Contestaţii din cadrul Asociatiei Grup de Actiune Locala „BANAT-VEST”-Anexa1 

Criteriile de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu:   

Masura 41.1.142 “Infiinţarea grupurilor de producatori” 

 

 

Criterii de selecţie locala 

 

 

 

1. Proiecte care includ acţiuni care vizeaza protecţia mediului.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, aceste acţiuni trebuie sa fie 
prevazute si descrise in detaliu in documentatia inaintata. Punctarea acestui criteriu 
se va face daca investitia detine caracteristici de unde rezulta dupa caz: un consum 
mai mic de combustibil, noxe, zgomot, energie; echipamente de clasa energetica A+, 
becuri economice, etc si/sau daca sunt incluse investitii de producere a energiei din 
surse regenerabile, utilizarea energiei solare pentru producerea de caldura si 
electricitate si/ sau daca se prevad actiuni  pentru protectia apei, aerului si a 
solului, si/sau daca se respecta unele proceduri care protejeaza cadrul natural al 
teritoriului in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor, compostarea 
deseurilor etc. Totodata se acorda punctaj si pentru proiectele care cuprind actiuni 
menite sa creasca gradului de constientizare si implicare a publicului in probleme 
legate de imbunătătirea calitatii mediului inconjurator. 

    

40 
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2. Grupuri de producători din sectorul legume-fructe. 60 

 TOTAL 100 

Nota: Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100). 
Punctaj minim pentru aceasta masura: 60 puncte  
 

Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 

Toti solicitantii vor fi notificati in scris privind rezultatul evaluarii si selectiei conform Regulament 
de organizare şi functionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii din cadrul 
Asociatiei Grup de Actiune Locala „BANAT-VEST” daca proiectele au fost selectate sau nu prin 
publicarea unui Raport de Selectie Intermediar. Data estimativa a anuntarii rezultatelor de selectie 
intermediare: 30 aprilie 2013.  
Daca proiectul nu a fost selectat se poate depune contestatie in termen de 5 zile de la primirea 
notificarii. Contestaţiile se analizează de către o Comisie de Contestaţii care va emite un Raport de 
Contestaţii cu rezultatele contestaţiior. 
În urma finalizării acestora beneficiarii care au depus contestaţii vor fi notificaţi cu privire la 
rezultatul soluţionării contestaţiei. 
Rezultatul final (Raport de Selecţie Final) va fi afisat la sediul GAL si vor fi postate pe situl GAL 
www.galbanatvest.ro  dupa etapa de evaluare si rezolvare a contestatiilor.  
 
Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari,beneficiarilor si publicului general, Asociatia Grup 
de Actiune Locala „BANAT-VEST” pune la dispozitia acestora serviciul telefonic de tip Help Desk 
care sa raspunda nevoilor de informare asupra posibilitatilor de finantare si a modului de accesare a 
finantarii precum si in ceea ce priveste implementarea proiectelor. 
 
Puteti transmite intrebarile si solicitarile dumneavoastra de luni pana vineri intre orele 09.00-13.00, la 
Tel/Fax: 0040 256 360 078, precum si pe adresa de email: hepldeskgalbanatvest@yahoo.ro 
 
Toate formularele necesare elaborarii proiectului, al caror format este elaborat de catre Agentia de 
Plati Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P) pot fi consultate si descarcate direct de pe pagina de 
internet a A.P.D.R.P - www.apdrp.ro 
 

Datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 

Asociatia Grup de Actiune Locala „Banat-Vest”, orasul Jimbolia, Str. Stefan cel Mare, nr.9, 
305400, Timis, ROMANIA 
Tel/Fax: 004 0256 360078 
e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro,  
Web: www.galbanatvest.ro 
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Persoana de contact: Mihaela Soltesz - Manager General, tel: 0736618197 
 
 


