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GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIȘTEI ANUNŢĂ 

LANSAREA MASURII 41.111  (formare profesională, informare și 

consultanță), sesiunea nr. 01/15.01-17.02.2014, conform priorităţilor 

Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acţiune Locală  Valea 

Mostiștei. 

 
Data publicării anunțului: 15.01.2014 

Data lansarii apelului de selecție: 15.01.2014 

Data lansării sesiunii: 15.01.2014 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:01/15.01-17.02.2014 
 

Fondul  disponibil alocat în această sesiune pentru Măsura 41.111- ”Formare profesională, 

informare și consultanță” este in valoare totala de  6.389,08 euro. 

 

Proiectele pot fi depuse în Str. Niculae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, 

Județul Călărași, zilnic, de luni pana vineri, in timpul programului de lucru (08:30-16:30). 

 

Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect este 

de 5.000 Euro 

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 

este de 6.389,08 Euro.  

 

Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum  400.000 Euro. În cea de-a X-a de 

modificare a PNDR s-a stabilit că valoarea totală eligibilă să fie de 400.000 Euro și în aceste condiții, 

valoarea totală a proiectului (eligibilă și neeligibilă) poate depăși 400.000 Euro. Contractarea 

proiectelor a căror valoare eligibilă este de maximum 400.000 Euro va putea fi făcută după 

aprobarea de către Comisia Europeană a propunerii de modificare a PNDR. 

 

 

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finanțare trebuie implementat in teritoriul 

GAL Valea Mostiștei. Aria geografica a teritoriului cuprinde localitatile: Tămădău, Ileana, 

Lehliu Sat, Nicolae Bălcescu, Sărulești, Gurbănești, Valea Argovei, Frăsinet, Mânăstirea, 

Sohatu, Plătărești, cat si Orașul Lehliu-Gară. 

 

Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate 

menționate in Fisa Măsurii cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea Mostiștei 

si cu respectarea prevederilor Fișei Măsurii 111 PNDR, disponibile pe site-ul Agenției de 

Plăti pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( www.apdrp.ro ) sau MADR ( www.madr.ro) si pe 

site-ul GAL Valea Mostiștei www.valeamostistei.ro , în vigoare la momentul lansarii apelului 

de selecție. 

http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.valeamostistei.ro/
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Pentru proiectele de servicii, solicitantul va respecta cerințele prevăzute pentru proiecte de 

servicii – specifice măsurii 41, publicată pe site-ul www.apdrp.ro. Proiectele de servicii pot fi 

acelea care se regăsesc în obiectivele Măsurilor 111, 143 și 322 Componenta C: studii privind 

patrimoniul cultural (material și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de valorificare a 

acestora și punerea acestora la dispoziția comunității, din PNDR, precum și proiecte atipice 

de servicii din Planul de Dezvoltare Locală.  

Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111, obiectivele şi scopul, beneficiarii, 

acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea ajutorului, criteriile de eligibilitate şi criteriile de 

selecţie – preluate din fișa măsurii 111 – PNDR, vor fi coroborate cu prevederile pentru 

proiectele de servicii prezentate în Manualul de procedură pentru implementarea măsurii 41: 

 

OBIECTIVELE MĂSURII: 

Obiectiv general  

Facilitarea transformării și modernizării economiei rurale pentru a o face mai competitivă și 

pentru a contribui la creșterea economică din teritoriu.  

Obiective specifice  

 Creșterea numărului fermieri care sunt pregătiți în teme specifice conducerii unei 

agriculturi competitive;  

 Creșterea numărului de întreprinzători și persoane fizice care demarează și conduc 

afaceri rurale.  

 

SCOPUL MĂSURII: 

Sprijinul acordat prin această măsură va facilita accesul la alte măsuri din această strategie: 

îmbunătățirea capacității de comercializare a produselor agricole, dezvoltarea agriculturii bio, 

diversificarea formelor de comercializare și marketing a produselor agricole, dezvoltarea 

turismului. Poate fi considerată o măsură de susținere a dezvoltării economice a teritoriului. 

 

NUMĂRUL ȘI CATEGORIILE DE PARTICIPANTI 

Aproximativ 55 de participanți estimați pentru activități de formare profesională, 

raportat la fondul disponibil rămas sau 91 de participanți pentru activități de 

informare. 

 

Categoriile de beneficiari:  

Beneficiari finali - persoanele active din categoriile patron, lucrător pe cont propriu și 

lucrător în gospodăria proprie;  

Beneficiarii direcți: entități publice sau private care activează în domeniul informării, 

educării, formării, consultanței. Sunt încurajate parteneriatele cu furnizori de formare 

profesională și consultanță antreprenorială.  

 

 

 

 

http://www.apdrp.ro/
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BENEFICIARII PROIECTELOR: 

Beneficiari finali – 250 persoane dintre persoanele active din categoriile patron, lucrător pe 

cont propriu și lucrător în gospodăria proprie;  

 

Beneficiarii direcți ai finanțării prin această măsură sunt entități publice sau private care 

activează în domeniul informării, educării, formării, consultanței. Sunt încurajate 

parteneriatele cu furnizori de formare profesională și consultanță antreprenorială.  

 

Grupul țintă eligibil este format exclusiv din persoane care au domiciliul sau reședința în zona 

teritoriului GAL Valea Mostiștei (Comunele Lehliu, Nicolae Bălcescu, Ileana, Tămădău, 

Sărulești, Gurbănești, Valea Argovei, Frăsinet, Manastirea, Sohatu, Plătărești și Orașul 

Lehliu-Gară).  

 

Activitățile de formare se vor desfășura pe teritoriul acoperit de GAL sau în afara 

teritoriului doar pe aria județului în care activează GAL sau județele limitrofe acestuia. 

Valoarea proiectelor va fi raportată la numărul de participanți, numărul de zile pentru 

organizarea evenimentului, numărul de zile pentru desfășurarea efectivă a 

evenimentului, etc. 

 

TEMATICA ACȚIUNILOR VIZATE PRIN PROIECT: 

1. Programe de formare profesională de scurtă durată (inițiere, perfecționare, specializare), în 

vederea îmbunătățirii și perfecționării cunoștințelor privind:  

 

a) Domeniul agriculturii  

- Culturile cu valoarea economică mare (pomi fructiferi, arbuști fructiferi, arbuști 

ornamentali, flori, etc);  

- Noi tehnologii și inovații pentru cultivarea pomilor și arbuștilor fructiferi;  

- Agricultură ecologică;  

 

b) Protecția mediului  

- Practici de agro-mediu;  

- Managementul durabil al terenurilor agricole și forestiere;  

 

c) Conducerea afacerilor  

- Marketing-ul și desfacerea produselor agricole, inclusiv a celor procesate;  

- Conducerea afacerilor din domeniul turismului;  

- Antreprenoriat – demararea și conducerea afacerilor;  

 

d) Activități profesionale în turism  

- Ghizi turistici;  

- Animatori tabere sau centre recreaționale;  

- Lucrători în turism.  
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2. Acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe privind cerințele de igienă, producție, 

comercializare a produselor agricole și agro-alimentare de pe piața europeană  

3. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, 

schimburi de experiență, evenimente care pot contribui la informarea acestora.  

4. Consultanță pentru pregătirea documentațiilor de accesare a fondurilor europene pentru 

dezvoltarea fermelor și a activităților procesatoare din teritoriu (din alte axe decât LEADER – 

Axa1, Axa2, Axa3).  

 

COSTURILE ELIGIBILE: 

Cheltuielile eligibile sunt:  

Pentru Cap I :  

- cheltuieli cu onorariile experților menționați în Cererea de finanțare la punctul A4.4, 

implicați în organizarea și realizarea proiectului. 

Pentru Cap II : 

- cheltuieli privind transportul participanților și experților la acțiunile proiectului; 

-           cheltuieli privind cazarea participanților și experților la acțiunile proiectului; 

-        cheltuieli privind masa participanților și experților la acțiunile proiectului; 

- cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților 

proiectului; 

- cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea activităților 

proiectului; 

- cheltuieli cu consumabile în cadrul proiectului; 

- cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului; 

- cheltuieli cu materiale de promovare utilizate în acțiunile proiectului (ex: mape, blok-

notess, pix etc); 

-        alte cheltuieli specifice proiectului. 

 

INTENSITATEA AJUTORULUI: 

Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile. Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activitățile 

sprijinite prin această măsură. 

 

CRITERIILE DE CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE pe care solicitanții trebuie 

să le îndeplinească sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului și manualul de procedură 

implementare măsura 41, versiunea aflată în vigoare la momentul lansării apelului de 

selecție. Conform Ghidului Solicitantului Măsura 111, publicat pe site-ul 

www.valeamostistei.ro, criteriile de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala, 

informare si consultanță sunt:  

- Sunt obligatorii sesiuni pe tema protecției mediului pentru orice program de formare 

finanțat. 

- sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislatia în vigoare în România; 

http://www.valeamostistei.ro/
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- au prevăzut în obiectul lor de activitate, activităti de formare profesională, informare si 

consultanță; 

- dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune propus în proiect furnizorul 

de formare profesională, informare si consultantă va prezenta: lista - expertilor specializati pe 

acel domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la serviciul de formare, 

informare si consultantă, CV-ul fiecărui expert); 

- au acces la facilităti administrative corespunzătoare activitătii specifice de formare, de 

informare si consultantă; 

- dispun de capacitate tehnică si financiară necesare derulării activitătilor specifice de formare 

sau de informare si consultantă; 

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare; 

- si-au îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurări sociale 

către bugetul de stat. 

- solicitantul si cel putin un membru al parteneriatului (în cazul proiectelor depuse în 

parteneriat) să aibă autorizatie CNFPA pentru cel putin un curs de formare în domeniul 

agriculturii. 

 

Odată cu depunerea proiectului, solicitantul trebuie sa depună următoarele documente, 

,disponibile pe site-ul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( www.apdrp.ro ) 

sau MADR ( www.madr.ro) in funcție de natura proiectului, conform opis-ului din formularul 

cererii de finanțare E.1.1.L.S (din Formulare M41, versiunea aflată în vigoare la 

momentul lansării apelului de selecție): 

Lista documentelor DA NU Pagina 

de la-

până la 

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 începând cu anul 2002, pentru aceleași 

tipuri de servicii 

   

Proces verbal de recepție sau documente similare pentru proiectele 

de servicii incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de 

finanțare nerambursabilă 

   

Documente constitutive și de atestare fiscală – în funcție de tipul 

solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de 

Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor etc.). 

   

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale 

emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice și graficul de 

reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul) 

   

http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
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Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale 

trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR 

(denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care 

se derulează operațiunile cu APDRP). 

   

Declarație pe propria răspundere a solicitantului referitoare la 

asigurarea cofinanțării proiectului. Nu se depune în cazul finanțării 

publice de 100%. 

   

Lista experților care participă la activitățile proiectului    

Documente care să ateste expertiza experților de a implementa 

activitățiile proiectului (diplome, certificate, referințe, atestare ca 

formator emise conform legislației naționale in vigoare etc.) 

   

Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile 

proiectului, pe toată durata de desfășurare a proiectului. 

   

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere 

la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin 

următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale. 

- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii 

   

Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către 

beneficiar:  

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile 

lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul 

cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de 

depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau 

egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile 

lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul 

existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, 

donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis 

de organizaţia care a acordat-o; 

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, 

emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o 

scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii 

licitaţiei de proiecte; 

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă 

de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de 

bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un 

an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 

e) Scrisoare de confort angajantă (certificat de confirmare de fonduri) 

cu o valabilitate de cel puțin 120 de zile de la data emiterii. 

Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul 
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României. 

Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%. 

Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, 

din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de 

lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților înființați 

în baza OG 26/2000. 

   

Fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile 

și rezultatele proiectului 

   

Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, 

muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea 

moştenirii culturale a comunei. Este obligatoriu numai pentru 

proiectele prin care se finanțează studii privind patrimoniul cultural 

(material și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de valorificare 

a acestora și punerea acestora la dispoziția comunității aferente 

măsurii 322-componenta C. 

   

Copia actului de identitate a reprezentantului legal.    

La completarea dosarului  Cererii de Finanțare, se va ține cont de prevederile Ghidului 

Solicitantului și Manualului de Procedură M41, varianta aflată în vigoare la momentul lansării 

apelului de selecție.  

 

 

Componența Comitetului de Selecție, Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, precum 

și procedura completă de selecție aplicată de Comitetul de Selecție GAL se găsește pe 

pagina oficială a Asociației, la următorul link: 

http://www.valeamostistei.ro/userfiles/files/Procedura%20evaluare-

selectare%20V01%20GAL.pdf  

 

Conform Planului de Dezvoltare Locală, criteriile de selectie si punctajul aferent Măsurii sunt 

urmatoarele: 

 

CRITERII DE SELECȚIE LOCALE PRELUATE DIN GHIDUL 

SOLICITANTULUI: 

 
NR. 

CRT 

CRITERII DE SELECȚIE PRELUATE DIN FIȘA 

MĂSURII 

Punctaj Documente care se verifică 

A JUSTIFICARE PENTRU ALEGEREA DOMENIILOR 

DE FORMARE/INFORMARE ÎN FUNCȚIE DE 

SPECIFICUL DOMENIILOR PREVĂZUTE ÎN 

STRATEGIE 

MAX. 

40 

Formular E1.1.LS 

Numărul experților (formatori, organizatori) Max. 8 Formular E1.1.LS 

http://www.valeamostistei.ro/userfiles/files/Procedura%20evaluare-selectare%20V01%20GAL.pdf
http://www.valeamostistei.ro/userfiles/files/Procedura%20evaluare-selectare%20V01%20GAL.pdf
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Între 1-2 experți 1  

Între 3-4 experți 3  

Între 5-6 experți 8  

Experiența experților Max. 10 Formular E1.1.LS 

Între 3-5 ani 2  

Între 6-8 ani 3  

Peste 8 ani 10  

Numărul și categoriile de cursanți Max. 10 Formular E1.1.LS 

- Nivel de pregătire  Formular E1.1.LS 

Studii medii fără cursuri de specializare în domeniul 

agricol/turism/agroalimentar 

1 

Studii medii cu cursuri de specializare în domeniul 

agricol/turism/agroalimentar 

2 

Studii superioare cu cursuri de specializare în domeniul 

agricol/turism/agroalimentar 

10 

- Vârsta  Max. 5 Formular E1.1.LS 

Tineri sub 25 de ani 5 

Tineri între 25-40 de ani 2 

- Domeniul de activitate Max.5 Formular E1.1.LS 

activi în agricultură 5 

activi în industria alimentară 1 

activi în turism 1 

Logistica (locație – in microregiune- , aparatură – 

laptop, imprimantă, aparat de fotografiat-, 

videoproiector, instalație sonorizare) 

- Se va acorda punctaj pentru acest criteriu 

doar dacă sunt îndeplinite condițiile 

descrise mai sus.  

2 Formular E1.1.LS 

B PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR MAX. 30 Formular E1.1.LS 

Numărul activităților din proiect (activități de formare, 

informare, difuzare de cunoștințe)  

Max. 10 Formular E1.1.LS 

Între 1-2 activități 2 

Între 3-4 activități 4 

Între 5-6 activități 10 

Durata activităților principale Max. 10 Formular E1.1.LS 

De scurtă durată de inițiere perfecționare și/sau 

specializare 
4 

De scurtă durată informare și difuzare cunoștințe 10 

Durata de implementare a proiectului (în funcție de 

numărul activităților din proiect) 

Max.10 Formular E1.1.LS 

Între 2-4 luni 10 

Între 5-6 luni 3 

Peste 6 luni 2 

C VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI MAX. 15 Formular E1.1.LS 
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Între 5.000  euro – 11.999 euro 

 

15 Formular E1.1.LS 

Între 12.000 euro – 23.999 euro 10 Formular E1.1.LS 

 Între 24.000 euro – 36.000 euro 5 Formular E1.1.LS 

 

NR. CRT CRITERII DE SELECȚIE LOCALE Punctaj Documente care se verifică 

A PENTRU BENEFICIARII FINALI: MAX 10 Formular E1.1.LS 

1 tineri sub 40 de ani  5 Formular E1.1.LS 

2 fermieri din ferme semi-subzistență  

 

3 Formular E1.1.LS 

3 membrii ai unui grup de producători sau a unei alte 

forme asociative.  

 

2 Formular E1.1.LS 

B PENTRU BENEFICIARI DIRECȚI MAX. 5 Formular E1.1.LS 

4 Aplicanți care au derulat deja proiecte la nivelul 

teritoriului sau care depun proiecte în parteneriat cu un 

partener de la nivelul teritoriului 

5 Formular E1.1.LS 

Punctajul minim pentru proiectul selectat este de 13 puncte. 

Data limita de depunere a cererilor de finantare este 17.02.2014, ora 16:30. 

 

Anunțarea rezultatelor procesului de selecție pentru cererile de finanțare depuse în cadrul 

acestei sesiuni se va face in data de 03.03.2014 după aprobarea Raportului de Selectie 

Intermedial de catre Comitetul de Selectie al GAL Valea Mostiștei și publicarea acestuia pe 

site-ul www.valeamostistei.ro.  

 

GAL Valea Mostistei va notifica in scris si prin intermediul paginii web 

www.valeamostistei.ro  pe toți solicitantii  privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare 

depuse, după aprobarea Raportului de Selectie de catre Comitetul de Selectie al GAL Valea 

Mostiștei și publicarea acestuia pe site-ul www.valeamostistei.ro.  
 

Informatii detaliate cu privire la accesarea Masurii 41.111, pot fi obtinute la sediul GAL 

Valea Mostiștei, zilnic, în timpul programului de lucru (orele 08:30 – 16:30), de pe pagina de 

internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817/ 0756.129.877 (Costea 

Voicu Ion), 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian)  sau 0743020815/0756.129.879 (Stan 

Adriana Daniela). 

 

Aceste informații sunt  prezentate de către GAL în apelulul de selecție – varianta integrală, 

publicată pe pagina de internet a GAL-ului și varianta electronică (suport CD/DVD) și pe 

suport tipărit la sediul GAL-ului. 

 

 

 

http://www.valeamostistei.ro/
http://www.valeamostistei.ro/
http://www.valeamostistei.ro/
http://www.valeamostistei.ro/


                                                                                                               

                                 
 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ                                               

VALEA MOSTISTEI 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 - Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul 

Romaniei 

Axa 4 LEADER  

 

 
 

MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA___________________________, POSESOR/POSESOARE A 

C.I./B.I., SERIA ____, NR. __________, CNP__________________________, ELIBERAT DE 

_______________, CU DOMICILIU STABIL ÎN ________________________________, MĂ 

ANGAJEZ CA, ÎN VEDEREA ACCESĂRII MĂSURII 41._____, DIN CADRUL PNDR 2007-2013, 

PRIN PROIECTUL INTITULAT _____________________________________________________, 

DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE, SĂ DEPUN LA G.A.L. VALEA 

MOSTIȘTEI O COPIE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE SEMNAT CU APDRP ȘI  SĂ 

RAPORTEZ CĂTRE G.A.L. VALEA MOSTIȘTEI TOATE PLĂȚILE AFERENTE PROIECTULUI 

SELECTAT, CE VOR FI EFECTUATE DE CĂTRE APDRP CĂTRE BENEFICIAR.   

VOI REALIZA RAPORTAREA DUPĂ PRIMIREA DE LA CRPDRP A NOTIFICĂRII 

BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLĂȚII, ÎN MAXIMUM 5 ZILE 

LUCRĂTOARE DE LA DATA EFECTUĂRII PLĂȚII. 

 

DE ASEMENEA, MĂ ANGAJEZ CA, DUPĂ TRANSMITEREA PROIECTULUI LA OJPDRP DE 

CĂTRE G.A.L. VALEA MOSTIȘTEI, SĂ TRANSMIT ACESTUIA COPII ALE 

DOCUMENTELOR PRIMITE SAU TRANSMISE ÎN RELAȚIA CU OJPDRP CĂLĂRAȘI, ÎN 

MAXIMUM 5 ZILE LUCRĂTOARE DE LA PRIMIREA/TRANSMITEREA ACESTORA. 

 

DE ASEMENEA, MĂ ANGAJEZ CA, ÎN TERMEN DE CEL MULT 5 LUNI CALENDARISTICE 

DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE, SĂ INIȚIEZ PROCEDURA DE 

ACHIZIȚE A BUNURILOR SAU SERVICIILOR PREVĂZUTE ÎN PROIECTUL SELECTAT ȘI 

FINANȚAT.  

 

RESPONSABIL LEGAL:_______________________.   DATA_______________. 

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA:___________________. 

 


