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Erată nr. 1 privind modificarea Anexei 1.1 -Cerere de exprimare a interesului pentru măsura

MĂSURA 2/1B ’’COOPERARE PENTRU DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA LANȚURILOR

SCURTE ȘI A PIEȚELOR LOCALE”

în conformitate cu Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL care precizează 

că ”în cazul în care se impune modificarea unor condiții de accesare pe perioada de derulare a unei 

sesiuni de depunere, GAL poate emite o ERATĂ aprobată de organele de decizie conform prevederilor 

statutare”. GAL Valea Muntelui propune modificarea/ eliminare din Anexa 1.1 -Cerere de exprimare a 

interesului pentru măsura MĂSURA 2/1B ’’COOPERARE PENTRU DEZVOLTAREA ȘI 

PROMOVAREA LANȚURILOR SCURTE ȘI A PIEȚELOR LOCALE”, respectiv eliminarea punctului 

2 din DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE A REPREZENTANTULUI LEGAL.

Situație inițială Situație modificată

Document : Anexa 1.1 -Cerere de exprimare a 

interesului pentru măsura MĂSURA 2/1B 

’’COOPERARE PENTRU DEZVOLTAREA ȘI 

PROMOVAREA LANȚURILOR SCURTE ȘI A 

PIEȚELOR LOCALE”

1. "Declar pe proprie răspundere că proiectul este 

nou și nu finalizat sau în desfășurare (nebifarea 

conduce la declararea CEI ca fiind neeligibilă)."

2. "Declar pe proprie răspundere că sunt angajat al 

liderului de proiect cu contract de muncă pe 

perioadă nedeteriminată sau pe o perioadă cel puțin 

egală cu perioada de derulare a proiectului." (se 

elimină)

1. "Declar pe proprie răspundere că proiectul este 

nou și nu finalizat sau în desfășurare (nebifarea 

conduce la declararea CEI ca fiind neeligibilă)."



VALEA MUNTELUI

Comuna Asău, sat Straja, nr. 241, județul Bacău, cod poștal 607026
www.galvaleamuntelui.ro , office@galvaleamuntelui.ro ,

galvaleamuntelui@yahoo.com

3. Declar pe proprie răspundere că proiectul nu 

este un proiect de cercetare independentă (de bază 

sau aplicată).

4. "Declar pe proprie răspundere că toate 

informațiile din prezenta CEI și din documentele 

anexate sunt corecte și mă angajez să respect 

condițiile cerute în reglementările referitoare la 

prezentul program și pe cele legate de prezentul 

proiectul și să furnizez periodic/la cerere 

documente justificative necesare."

5. "Declar că organizația pe care o reprezint este 

înregistrată în registrul debitorilor AFIR și mă 

angajez că datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile 

și majorările de întârziere, va fi achitată integral 

până la semnarea contractului de finanțare (dacă 

este cazul)."

6. "Declar că organizația pe care o reprezint nu este 

în procedură de executare silită, reorganizare 

judiciară, faliment, închidere operațională, 

dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu 

are activitatea suspendată sau alte situații similare 

reglementate de lege."

7. "Declar pe proprie răspundere că în cazul 

selectării prezentei CEI de către AFIR și AM să 

prezint proiectul final

în termenul stipulat în ghidul solicitantului."

8. "în scopul monitorizării proiectelor și diseminării 

rezultatelor accept prelucrarea, publicarea și 

transmiterea detaliilor referitoare la proiect, inclusiv 

datele de contact, către entitățile relevante (de ex.

2. Declar pe proprie răspundere că proiectul nu 

este un proiect de cercetare independentă (de bază 

sau aplicată).

3. "Declar pe proprie răspundere că toate 

informațiile din prezenta CEI și din documentele 

anexate sunt corecte și mă angajez să respect 

condițiile cerute în reglementările referitoare la 

prezentul program și pe cele legate de prezentul 

proiectul și să furnizez periodic/la cerere 

documente justificative necesare."

3. "Declar că organizația pe care o reprezint este 

înregistrată în registrul debitorilor AFIR și mă 

angajez că datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile 

și majorările de întârziere, va fi achitată integral 

până la semnarea contractului de finanțare (dacă 

este cazul)."

5. "Declar că organizația pe care o reprezint nu este 

în procedură de executare silită, reorganizare 

judiciară, faliment, închidere operațională, 

dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu 

are activitatea suspendată sau alte situații similare 

reglementate de lege."

6. "Declar pe proprie răspundere că în cazul 

selectării prezentei CEI de către AFIR și AM să 

prezint proiectul final

în termenul stipulat în ghidul solicitantului."

7. "în scopul monitorizării proiectelor și diseminării 

rezultatelor accept prelucrarea, publicarea și 

transmiterea detaliilor referitoare la proiect, inclusiv 

datele de contact, către entitățile relevante (de ex.
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DG AGRI, Rețeaua Europeană de Dezvoltare

Rurală, Unitatea PEI, RNDR etc.)."

DG AGRI, Rețeaua Europeană de Dezvoltare

Rurală, Unitatea PEI, RNDR etc.)."

Nu sunt necesare alte modificări ale Ghidului solicitantului sau Apelului de selecție lansat. 

Modificarea este în concordanță cu Ghidul Solicitantului aferent MĂSURII 2/1B ’’COOPERARE 

PENTRU DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA LANȚURILOR SCURTE ȘI A PIEȚELOR LOCALE”, 

cu prevederile Ghidului de implementare sM19.2 versiunea 04 aprobat prin 0MADR 48/14.02.2020 

precum și cu Manualul de procedura sM19.2 varianta 07 aprobat prin OMADR 214/29.07.2020.

Cu deosebită stimă.

Președinte GAL Valea Muntelui

Claudiu Maxim-Constantin

y,


