
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD                      
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CIF: 27267213/2010, decizia de autorizare GAL nr : 035/ 01.09.2016                                     
   telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro 

 
Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat 

de către GAL pentru măsura 5: 

1.Document de recunoaștere a Grupului de producători emis de MADR 
 

2.a) Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 
conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare 
și 
2.b) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei naţionale 
cu modificările şi completările ulterioare 
sau 
2.c) Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere a 
persoanei juridice emis de Judecătorie 
 
3. Statutul grupului de producători 
 
4. Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de Finanţare 
 
5. Bilanțul contabil și balanța contabilă pentru anul anterior / declarația 200 sau 221 pentru I.I., 

PFA, IF.  

 
6. Copia actului de identitate a reprezentantul legal 
 
7. 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) 
 
8. Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri care în anul 
anterior de plată a/ au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro) este 
înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă 
activitatea agricolă) sau Actul normativ de înființare/actul constitutiv/statutul, din care să 
reiasă activitatea agricolă.  (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 
1305/2013) 
 
9. Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de concesionare/ 
comodat/ închiriere/ administrație) pentru exploatația agricolă* 
*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. 
(este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 
 
10. Plan de afaceri 

 

11. Oferte conforme pentru serviciile și bunurile prevăzute în cadrul acțiunilor 
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12. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, 

perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) (este obligatoriu 

pentru proiectele care prevăd activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul 

unei scheme de caliate) – numai în cazul grupurilor de producători 

 
13. Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultură ecologică, eliberată de DAJ, însoțită de 
contractul încheiat cu un organism de inspecție și certificare 
 
14. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de 
inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea 
sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică 
 
15. Document care să ateste schema de calitate la care solicitantul dorește să adere – emis de 
MADR: 
 Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti, în 

conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute 
conform rețetelor consacrate românești (la depunerea cererii de finanțare, după caz) 

sau 
 Atestat de produs tradițional , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea 

produselor tradiţionale 
 
16. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de 
serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul 
proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai 
beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, 
pentru aceleași tipuri de servicii. 
 
17. Copii ale precontractelor/contractelor de închiriere spații de comercializare pentru Grup 

 
18.1 Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 
18.2 Adresă emisă de GAL Movila lui Burcel care confirmă că investiția propusă se regăsește în 
SDL 2014-2020 a GAL. 
 
19. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că va prezenta înainte de contractare: 

 Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabil la încheierea contractului 
de finanțare 

 Cazierul judiciar al reprezentantului legal de proiect (fară înscrieri privind sancțiuni economico-
financiare în original), valabil la încheierea contractului de finanțare 

 

20. Declarația pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului 

 

21. Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL. 

 

22. Alte documente justificative  


